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Compreender os riscos de desastres: Contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

APRESENTAÇÃO

O presente livro, além de ser a reunião de vários capítulos
em torno de uma temática em comum, é a celebração dos 10
anos de atuação do grupo de pesquisa Georisco. Criado em
2011, o Georisco se configura, desde o início, como um grupo
de pesquisa voltado a ações de ensino, pesquisa e extensão
sobre o tema risco de desastres, sejam desastres deflagrados
pela dinâmica da natureza, por fenômenos da sociedade,
ou por falhas tecnológicas, embora com maiores esforços
nos dois primeiros.
A organização deste livro é uma tentativa de sintetizar,
em um único volume, os esforços de pesquisa empreendidos
pelo Georisco, priorizando os melhores trabalhos acadêmicos com origem em teses de doutoramento, dissertações
de mestrado, bons trabalhos de conclusão de cursos de
graduação, dentre outras parcerias do grupo, que resultaram em artigos publicados em periódicos científicos.
Destacam-se capítulos do livro oriundos dos três principais projetos de pesquisa, concluídos ou em andamento,
desenvolvidos dentro do grupo ou com colaborações
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externas, tais como Riscos naturais e vulnerabilidades
no município de Natal, RN; Banco de dados e sistema de
informação geográfica (SIG) sobre desastres em Natal,
RN; e o principal projeto atualmente desenvolvido pelo
grupo, inclusive com parceria internacional com o Institute
for Environment and Human Security da United Nations
University (UNU-EHS) e com o Institute of Spatial and
Regional Planning (IREUS) da Universidade de Stuttgart,
ambos na Alemanha, cujo título é Indicadores de risco de
desastres e mudanças climáticas no Brasil – Projeto DRIB.
O livro está dividido em quatro seções, que refletem as
atuações acadêmicas do Georisco durante esses 10 anos1.
Na seção 1 – Indicadores de risco de desastres no Brasil,
destacam-se artigos direta ou indiretamente associados ao Projeto DRIB. A versão original desse projeto foi
elaborada durante período de pesquisador visitante do
Professor Lutiane Almeida na UNU-EHS e na Universidade
de Stuttgart, com resultados publicados na International
Journal of Disaster Risk Reduction, em 2016 e 2020, cujos
principais aspectos metodológicos e resultados são
Bons trabalhos e artigos produzidos pelo grupo não puderam ser incluídos
neste livro por limitações de páginas imposta pelo Edital no 02/2019-PPG/
EDUFRN/SEDIS e pelos critérios de seleção definidos para a organização do
livro, priorizando trabalhos oriundos de teses, dissertações, TCC’s, ou boas
pesquisas publicadas em periódicos científicos.
1
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apresentados no Capítulo 1 (Índice DRIB – Contribuições
para um novo paradigma sobre indicadores de risco de
desastres no Brasil).
Outros quatro capítulos deste livro tiveram o Índice
DRIB como base teórica e metodológica: Capítulo 2
(InRISCO: Indicadores de risco e vulnerabilidade a desastres em escala microlocal) trata de uma aplicação do
Índice DRIB e outras metodologias em escala microlocal no município de Pacoti, Ceará, para a elaboração de
indicadores e cartografia de riscos, vulnerabilidades e
exposição aos desastres. O Capítulo 3 (Risco de desabastecimento hídrico na região agreste do Rio Grande do
Norte, Brasil) contribui com um sistema de indicadores
para avaliar o risco de desabastecimento hídrico no Rio
Grande do Norte, com estudo de caso no agreste do estado.
Já o Capítulo 4 (Diagnóstico da vulnerabilidade social
ao risco de movimentos de massa na comunidade São
José do Jacó, município de Natal / RN – Brasil) avalia a
vulnerabilidade social associada ao risco de movimentos
de massa na comunidade São José do Jacó, em Natal.
O Capítulo 5 (Risco de inundação na sede municipal de
Touros, RN: uma análise a partir da exposição e da vulnerabilidade social) contou com a parceria de vários colegas
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acadêmicos da UFRN para a elaboração de indicadores
de risco de inundação em Touros, RN.
Na seção 2, Modelagem e mapeamento de risco de
desastres, têm destaque dois segmentos de pesquisa em
franca ascensão na compreensão geográfica dos riscos de
desastres: a produção de bancos de dados e de sistemas
de informação geográfica (Capítulo 6 – Banco de dados
e sistema de informação geográfica sobre desastres do
município de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil) e o uso de
aeronaves remotamente pilotadas (ARP’s) ou drones para
mapeamento de áreas de risco de desastres deflagrados
por fenômenos naturais (Capítulo 7 – Veículo aéreo não
tripulado – VANT: Ferramenta para o estudo de risco de
desastres em escala de detalhe, aplicada na comunidade
São José do Jacó, município de Natal/RN).
Na seção 3, Exposição aos desastres nas comunidades
vulneráveis, destacam-se o Capítulo 8 (Desastre socioambiental e ordenamento territorial no bairro Mãe Luiza,
Natal – RN, Brasil), que faz um resgate histórico e geográfico
sobre o desastre em Mãe Luíza, em julho de 2014; o Capítulo
9 (Vulnerabilidade socioambiental no município de Natal,
RN, Brasil), cujo principal objetivo foi entender a interrelação entre os componentes naturais e a vulnerabilidade
social na construção do risco de desastres deflagrados
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por processos naturais em Natal; o Capítulo 10 (Os casos
de hanseníase e a vulnerabilidade social no município de
Natal/RN: análise das ocorrências e das áreas de risco à
saúde pública) buscou a compreensão das formas que a
vulnerabilidade social em Natal é preponderante para o
risco de contrair a hanseníase; já no Capítulo 11 (Exposição
aos riscos de movimentos de massa no município de São
Luís – Maranhão, Brasil), a metodologia aplicada no capítulo
9 para a cidade de Natal foi testada na cidade de São Luís.
Finalmente, na seção 4, Riscos Tecnológicos, o Capítulo
12 (Percepção da população face ao risco de desastre tecnológico na ponte de Igapó, Natal/RN, Brasil) trata da
percepção do risco de colapso da Ponte de Igapó, uma
das principais estruturas de integração da Zona Norte
às outras zonas de Natal, dada a presença do rio Potengi;
e o Capítulo 13 (Linhas de risco: padrões espaciais associados aos acidentes ferroviários em Natal (RN) e Região
Metropolitana) buscou compreender os riscos de acidentes
ferroviários na cidade de Natal.
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ÍNDICE DRIB – CONTRIBUIÇÕES
PARA UM NOVO PARADIGMA
SOBRE INDICADORES DE RISCO
DE DESASTRES NO BRASIL
Lutiane Queiroz de Almeida, Ana Maria Souza
de Araújo, Torsten Welle, Jörn Birkmann

Introdução
Este capítulo visa servir como uma ferramenta para ajudar a avaliar, visualizar e comunicar diferentes níveis de
exposição, vulnerabilidade e risco no Brasil. Além disso, o
índice pode sensibilizar os tomadores de decisão públicos
e políticos em relação ao importante tópico de risco de
desastre e adaptação às mudanças climáticas. O Índice de
Risco de Desastres no Brasil (Índice DRIB) visa explorar a
viabilidade e a utilidade de tal índice de risco nacional, que
considera tanto os fenômenos de risco naturais quanto a
vulnerabilidade social.
A comparação do município fornece uma classificação
inicial de exposição e vulnerabilidade. Além disso, análises
específicas das capacidades de enfrentamento e adaptação

Seção 1 – Indicadores
de risco de desastres
no Brasil

Índice Drib – Contribuições para um novo paradigma
sobre indicadores de risco re desastres no Brasil
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também indicam que o risco ou a vulnerabilidade não são
condições pré-definidas, mas são construídas por sociedades expostas a riscos naturais. A informação fornecida pelo
índice destaca a necessidade de medidas preventivas em
relação à Redução de Risco de Desastres (RRD) e à Adaptação
às Mudanças Climáticas (CCA) no país como um todo,
mas também em escalas regionais e locais.

Conceito
O conceito do Índice DRIB é baseado no World Risk
Index (BIRKMANN et al, 2013; WELLE et al, 2012; WELLE
et al, 2013), cujos conceitos teóricos e compreensão de risco,
no âmbito da comunidade científica de riscos naturais e
risco de desastres, afirmam que o risco de desastre deriva
de uma combinação de riscos físicos e vulnerabilidade de
pessoas expostas (UNISDR, 2004; WISNER et al, 2004;
BIRKMANN, 2006; IDEA, 2005; IPCC, 2012). Uma ampla
gama de pesquisadores que participaram da preparação do
IPCC-SREX concorda que um evento perigoso não é o único
fator de risco. Esses pesquisadores estão confiantes de que o
nível de consequências adversas é largamente determinado
pela vulnerabilidade e exposição de sociedades e sistemas
socioecológicos (CARDONA et al, 2012).

Seção 1 – Indicadores
de risco de desastres
no Brasil

Índice Drib – Contribuições para um novo paradigma
sobre indicadores de risco re desastres no Brasil
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Acima de tudo, o índice visa capturar e medir quatro

componentes principais (Figura 1): exposição a riscos naturais;
suscetibilidade das comunidades expostas; capacidades de
resposta; capacidades adaptativas.
Índice DRIB
Indicadores de Risco de Desastre no Brasil
Exposição
Exposição aos perigos
naturais

Susceptibilidade
Probabilidade de sofrer
danos em uma emargência

Capacidade de lidar
Capacidade de reduzir impactos
negativos em caso de emergência

Capacidade de adaptação
Capacidade de adaptação e
mudança em longo prazo

Componentes centrais da Vulnerabilidade
Esfera dos
Perigos Naturais

Esfera
Social

Indicadores locais e critérios com escala de resolução sub-nacional e local

Figura 1 - Estrutura do Índice e do Sistema de Indicadores.
Fonte: Almeida (2019).

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (UNDP, 2004), a exposição define elementos em espaços de risco, aqueles artefatos e pessoas
que estão expostas a um risco, isto é, elementos localizados em uma área na qual eventos perigosos podem ocorrer
(CARDONA, 1999; UNISDR, 2004, 2009b). Portanto, se
uma população e seus recursos não estão localizados em
(expostos a) espaços potencialmente perigosos, não existe
nenhum problema de risco de desastre. A exposição é um
determinante de risco necessário, mas não exclusivo. É possível
estar exposto, mas não vulnerável. Entretanto, para estar

Seção 1 – Indicadores
de risco de desastres
no Brasil

Índice Drib – Contribuições para um novo paradigma
sobre indicadores de risco re desastres no Brasil
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vulnerável a um evento extremo, é necessário também estar
exposto (CARDONA et al, 2012).

O índice prioriza claramente os riscos amplamente distribuídos no Brasil, que são responsáveis por sérios danos às
pessoas e suas propriedades em termos de perdas e números
de mortes e pessoas afetadas. Para o período de 1991 a 2012,
os desastres naturais mais frequentes e devastadores, ofi-

cialmente reportados no Brasil, foram as secas, inundações
e tempestades, representando 91,07% do total de registros
(UFSC/CEPED, 2013). Em termos de número de mortes,
o foco é colocado em inundações bruscas, deslizamentos de
terra e inundações graduais, que causaram 87,15% de todas
as mortes relacionadas a desastres no Brasil nesse período.
Além disso, os riscos emergentes no contexto da mudança
climática, no caso do aumento do nível do mar, foram levados
em consideração na elaboração do índice final. Nesse contexto,
os quatro perigos naturais a seguir foram investigados na
pesquisa: enchentes, deslizamentos de terra, secas, elevação
do nível do mar.
A suscetibilidade é outro componente do índice e refere-se
a comunidades expostas ou outros elementos expostos (infraestrutura, ecossistemas, etc.) que os tornam mais propensos a
sofrer danos e serem prejudicados por um perigo natural ou
pela mudança climática. Considerando que esse componente

Seção 1 – Indicadores
de risco de desastres
no Brasil

Índice Drib – Contribuições para um novo paradigma
sobre indicadores de risco re desastres no Brasil
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está intimamente relacionado a características estruturais,
como infraestrutura, capacidade econômica e nutrição, ele
pode fornecer evidências básicas das vulnerabilidades específicas da sociedade (WELLE et al, 2013).

Portanto, a suscetibilidade pode ser entendida como a
probabilidade de sofrer danos ou ferimentos causados por
um fenômeno perigoso, isto é, um perigo natural. Como no

World Risk Index, o componente de suscetibilidade foi dividido
em cinco subcategorias para avaliar a exclusão social, as
condições de habitação e a infraestrutura pública dos grupos
sociais expostos a riscos. As cinco categorias são: capacidade
econômica e renda, pobreza e dependências, condições de
moradia e infraestrutura pública.
Capacidade de resposta é a capacidade de um grupo ou

sociedade, organização e sistemas, utilizando ferramentas e
recursos disponíveis, para enfrentar e gerenciar emergências,
desastres ou condições adversas que poderiam levar a um
processo prejudicial causado por um fenômeno perigoso
(UNISDR, 2009). A capacidade de resposta das populações
afetadas por desastres naturais é um conceito-chave na avaliação da vulnerabilidade (BILLING; MADENGRUBER, 2005).
Este componente pode ser medido em diferentes escalas
e isso requer diferentes abordagens. Este aspecto importante da avaliação de risco e vulnerabilidade é um elemento
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fundamental para uma compreensão completa do risco global
de desastre em uma escala local (escala local).

No índice, a adaptação abrange capacidades, medidas e
estratégias que permitem que as comunidades mudem e se
transformem para lidar com as consequências negativas que
se esperam dos perigos naturais e das mudanças climáticas.
Portanto, esses mecanismos se concentram em recursos que
permitem mudanças estruturais na sociedade. As subcategorias
usadas no índice para capturar aspectos da adaptação e das
capacidades adaptativas são: educação e pesquisa, equidade de
gênero, status ambiental / proteção do ecossistema, estratégias
de adaptação, investimentos.

Dados e métodos
No desenvolvimento de índices, várias metodologias
foram utilizadas, como análise estatística (usando o
Microsoft Excel e IBM SPSS) e análise espacial, usando
sistema de informações geográficas (GIS). Para a análise
espacial e mapeamento, os valores dos índices calculados
foram divididos em cinco classes, utilizando o método
quantil, que é integrado ao software ArcGIS 10. Assim,
cada classe tem um número igual de características e todos
os índices calculados diferem em suas faixas de valores,
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mas a classificação qualitativa de “muito alto - alto - médio
- baixo - muito baixo” foi estabelecida.
Nesse sentido, os componentes individuais de exposição
e vulnerabilidade são mais relevantes para a comunicação e tomada de decisão do que o índice total agregado,
uma vez que uma agregação sempre resulta em uma
perda de diferenciação, como será discutido mais adiante
(BIRKMANN et al, 2013).

Indicadores
O índice foi calculado com base em 36 indicadores,
dos quais 4 referem-se à exposição a riscos naturais e 32
dizem respeito à vulnerabilidade social. A Figura 2 (indicadores-síntese) exibe esses indicadores, seus respectivos
componentes (exposição, suscetibilidade, capacidade de
resposta, capacidade adaptativa) e subcategorias.
Os dados brutos de todos os indicadores selecionados
foram extraídos de vários bancos de dados oficiais globais e
brasileiros. Para a agregação do índice, todos os indicadores
foram transformados em nível de classificação adimensional entre 0 e 1; isto é, eles podem ser lidos como valores
percentuais para melhor compreensão. Os indicadores
para calcular a exposição são explicados na próxima seção.
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Exposição
A seleção dos perigos naturais para a composição do
índice baseou-se em dois aspectos: os perigos naturais
que ocorreram com maior frequência e os que causaram
mais vítimas (pessoas afetadas e óbitos) entre 1991 e 2012
(UFSC/CEPED, 2013). Nesse contexto, três perigos naturais
selecionados - inundações, deslizamentos de terra, secas
- provocaram 85,8% dos desastres registrados no Brasil
naquele período, representando 85,8% das pessoas afetadas
por desastres e causando 94,72% das mortes relacionadas a
desastres. Além disso, a elevação do nível do mar foi levada
em consideração, uma vez que é muito provável que, devido
a mudanças climáticas adicionais, a elevação do nível do
mar afetará muitas zonas costeiras baixas e regiões de delta.
Em 2010, segundo o Censo do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), 26,58% da população brasileira residia em cidades localizadas na zona costeira.
No índice, a dimensão exposição foi operacionalizada
como exposição física (Figura 3), que significa o potencial
médio anual de indivíduos expostos a inundações, secas,
deslizamentos de terra e elevação do nível do mar no Brasil.
A Plataforma de Dados de Risco Global PREVIEW foi utilizada para os casos específicos de exposição a inundações
e deslizamentos de terra. A Plataforma PREVIEW é um
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esforço de múltiplas agências para compartilhar dados
espaciais sobre o risco global relacionado aos perigos
naturais. Nesse escopo, cada conjunto de dados de risco
representa uma estimativa anual da população exposta.
Isso inclui um componente probabilístico na frequência
do respectivo risco e as informações sobre a distribuição
da população com base no banco de dados de população
do Landscan TM (grid de população ESRI, resolução de 1
km² para o ano de 2010)1.

Figura 2 - Componentes com subcategorias e
indicadores selecionados para o índice.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).
O uso do grid populacional é justificado pelo fato de ser uma imagem raster cujo
pixel representa o número da população na área de 1 km². Assim, isso permite a
distribuição espacial da população e a aplicação de técnicas de geoprocessamento
com maior precisão na análise espacial. Outras unidades espaciais, como o
setor censitário do IBGE, não foram utilizadas por não possuírem regularidade
espacial e estatística.
1
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O número de pessoas expostas por risco e por município
brasileiro foi derivado calculando as estatísticas zonais
com o ArcGIS 10. Deve-se observar que os dados globais
para exposição são baseados em cálculos de modelo e,
portanto, alguma incerteza no modelo de cálculo deve ser
levada em consideração.
O indicador é baseado no número estimado de pessoas
expostas a perigos por ano. Resulta da combinação da
frequência (anual) de perigos (foco ex-post) e da população
total que vive na unidade espacial exposta para cada evento.
Assim, indica quantas pessoas por ano estão em risco.
Os dados da população baseiam-se na população do país
em 2010. O indicador depende da qualidade das estimativas
populacionais e da precisão da estimativa de frequência
de cada evento perigoso (PEDUZZI et al, 2009).
Uma atualização no que diz respeito aos dados para
deslizamento foi realizada para aprimorar o modelo.
A fonte original [PREVIEW Global Risk Data Platform http://
preview. grid.unep.ch/] apresentou lacunas e incongruências, principalmente na região sudeste do país, que é mais
propensa a movimentos de massa. A nova fonte (Avaliação
de Riscos de Deslizamentos de Terra para Consciência
Situacional (LHASA) - NASA https://pmm.nasa.gov/ applications / globallandslide-model) contém padrões espaciais
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mais coerentes e precisos com relação à literatura acadêmica e às características morfoclimáticas brasileiras.
Considerando os riscos emergentes associados às mudanças climáticas, bem como o considerável grupo populacional
que habita a área costeira no Brasil, foi decidido, de acordo
com a metodologia original, integrar a exposição ao aumento
do nível do mar no índice. Como não havia informações
sobre a exposição física ao aumento do nível do mar disponível na Plataforma PREVIEW, esta informação foi derivada da
base de dados de imagens SRTM do website EarthExplorer
(US Geological Service - USGS). A informação foi usada
para gerar uma curva de nível de 1 metro, correspondendo
ao cenário de subida do nível do mar proposto pelo IPCC.
A partir dos dados SRTM, foram produzidos modelos digitais
de terreno e elaboradas curvas de nível, com equidistância de
1 metro, utilizando ferramentas do software GlobalMapper.
Assim, pode-se estimar a população exposta ao aumento do
nível de elevação para cada município costeiro brasileiro.
A área impactada pela elevação do nível do mar projetada
foi então usada para determinar a população exposta,
com base no grid da população brasileira (mencionada
acima), combinada com estatísticas zonais criadas usando o
ArcGIS 10. No entanto, o indicador para população exposta
à elevação do nível do mar mede a proporção da população
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(em 2010) vivendo em uma área que pode ser afetada pelo
aumento do nível do mar em 1 metro. Isso significa que
há uma falta de componente probabilístico intrínseco aos
outros três perigos para estimar a população exposta.
A população exposta por município no Brasil foi estimada através do cálculo da estatística zonal. No entanto,
para reduzir o impacto da exposição ao aumento do nível
do mar no índice global de exposição, este indicador foi
ponderado com 0,5, pois é um processo gradual e não possui
um componente probabilístico. A mesma ponderação (0,5)
foi aplicada à população exposta à seca, dado que esse
cálculo e os dados podem superestimar o número de população exposta, levando em consideração a complexidade
desse fenômeno e os dados menos precisos (PEDUZZI et al,
2009). Finalmente, toda a população exposta ao perigo foi
calculada e dividida pela população total de cada município
para obter um único índice de exposição por município.
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Fluxograma Técnico para
Cálculo de Exposição

Plataforma de
visualização de dados
de risco global:
Frequencia anual de
deslizamento de terra,
secas e inundações

Aumento do nível do mar em
1metro (cenário de elevação do
nível do mar) - banco de dados de
imagem SRTM, a partir do site
Earth Explorer, (US-Geological
Service - USGS)

Banco de dados TM
Landscan de população
(Grid de população ESRI
resolução 1km2 2010)
População exposta
foi definida
através da sobreposição
dos shapefiles de
frequência de desastres
e gride de população do
Brasil

Exposição ao
deslizamento
de terra

Estatistica zonal população esposta ao
perigo por munícipio

Exposição a
secas *0,5

População exposta
foi derivada
através da sobreposição
das chuvas de nível de 1
metro gride de
população do Brasil

Exposição a
inundações

Exposição ao
aumento do
nível do mar
*0,5

Número de
pessoas
expostas/população
total

Figura 3 - Fluxograma técnico para o cálculo da exposição.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Susceptibilidade
O índice de suscetibilidade fornece uma visão geral dos
indicadores usados para descrever a suscetibilidade de
sociedades e grupos sociais aos riscos naturais, em nível
local (município) com comparação local e regional. Este
componente compreende oito indicadores distribuídos
em quatro subcategorias: capacidade econômica e renda,
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pobreza e dependências, condições de moradia e infraestrutura pública. Os dados nutricionais não puderam ser
integrados à agregação do índice, pois os dados disponíveis
não são adequados para a análise de escala desta pesquisa.
Os dados de entrada para os indicadores de suscetibilidade
(A-H) foram convertidos em classificações não dimensionais
com valores entre 0 e 1. Assim, o índice de suscetibilidade é
agregado de acordo com os pesos declarados e suas informações espaciais contidas no mapa.

Capacidade de lidar
O índice de capacidade de lidar ou resposta foi calculado com base em vários indicadores que determinam a
capacidade de um município de gerenciar ou reagir imediatamente ao impacto de um processo perigoso. Este
índice captura as condições materiais e recursos utilizados
por uma sociedade em uma emergência, como proteção
material ou serviços médicos, bem como estruturas que
poderiam inibir o enfrentamento de um município, como
corrupção, governança fraca e falta de preparação para
desastres. É necessário esclarecer que a subcategoria redes
sociais, família e autoajuda não pôde ser incluída devido
a dados insuficientes na escala municipal. Para a agregação do índice, a falta de capacidade de enfrentamento
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é incluída, uma vez que a soma global dos componentes
de vulnerabilidade será uma medida de deficiências nas
capacidades da sociedade para lidar com os riscos naturais
e os impactos das mudanças climáticas. A esse respeito, o
valor de cada indicador é subtraído de 1 para compor a falta
de capacidades de enfrentamento, que é exibido no mapa.

Capacidade de adaptação
Os indicadores para capturar as características das
capacidades de adaptação de um município e sua população
buscam demonstrar as capacidades de resposta a longo
prazo aos riscos naturais e / ou às mudanças climáticas.
Este componente indica a capacidade de uma sociedade
/ comunidade de se transformar ou se adaptar em um
esforço para reduzir a vulnerabilidade a essas mudanças
e impactos. O componente de capacidade adaptativa contém cinco subcategorias: educação e pesquisa, equidade
de gênero, status ambiental / proteção do ecossistema,
estratégias de adaptação e investimentos. Assim como no
cálculo do índice de falta de capacidades de enfrentamento,
a capacidade adaptativa também foi agregada ao índice
geral referente à falta de capacidade adaptativa.
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Cálculo do Índice DRIB
Foi demonstrado anteriormente que cada componente
do índice - exposição, suscetibilidade, falta de capacidade
de enfrentamento e falta de capacidade adaptativa - foi calculado separadamente. Com o objetivo de obter uma visão
geral da vulnerabilidade, a suscetibilidade dos componentes,
a falta de capacidade de enfrentamento e a falta de capacidade adaptativa foram agregadas em um índice de vulnerabilidade que caracteriza as condições e processos sociais
essenciais para lidar com o risco de desastres no contexto
das mudanças climáticas e dos riscos naturais. No geral,
o índice de vulnerabilidade indica se um desastre pode
ocorrer se ocorrer um risco natural. Em última análise, o
índice de vulnerabilidade é multiplicado pela exposição,
compreendendo a magnitude e a frequência dos perigos,
para obter o risco. A hipótese fundamental para a multiplicação da exposição é que, se uma sociedade vulnerável
não estiver exposta a um perigo natural, o nível de risco
será zero (mesmo que se saiba que, na prática, não existe
risco zero). Os resultados do índice foram calculados com
classificações não dimensionais com valores entre 0 e 1.
A Figura 4 exibe a fórmula que descreve como o índice foi
calculado, incluindo suas ponderações para componentes.
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Vulnerabilidade

Exposição
Exposição aos
perigos
naturais

X

1/3

1/3

Susceptibilidade

Capacidade de
lidar

Capacidade de
adaptação

Falta de capacidades para
reduzir consequências
negativas durante um
desastre

Falta de capacidades para
mudanças sociais
estratégicas de longo prazo

Probabilidade de
sofrer dano

1/3

Índice DRIB

Figura 4 - Cálculo do Índice DRIB.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Resultados
Exposição
O mapa de exposição (Figura 5) mostra a exposição
potencial de municípios individuais a riscos naturais,
como deslizamentos de terra, inundações e secas, bem
como a exposição de populações a um metro de elevação
do nível do mar para cada município na costa brasileira.
Está claramente demonstrado que as principais regiões
para exposição são os municípios localizados na Região
Sul; Região Norte, sobretudo na bacia do rio Amazonas;
municípios da costa leste da Região Nordeste (Figura 5).
Em termos absolutos, as maiores áreas urbanas
do Brasil têm enormes populações expostas a riscos
naturais, particularmente as cidades do Rio de Janeiro
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(mais de 2 milhões de pessoas expostas a deslizamentos
de terra); São Paulo e Porto Alegre (respectivamente,
3,6 milhões e mais de 3 milhões de pessoas expostas
a inundações); São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza
(respectivamente, 1,12 milhão, quase 800 mil e mais
de 650 mil pessoas expostas à seca). Com relação às
consequências das mudanças climáticas, as grandes áreas
urbanas do Brasil têm grandes populações potencialmente expostas ao aumento do nível do mar. As cidades de
Vila Velha e Vitória (Espírito Santo), Santos (São Paulo) e
Salvador (Bahia) apresentam alta exposição ao aumento
do nível do mar, tanto em termos absolutos quanto
relativos. Em termos relativos, 100% da população de
Madre de Deus (Bahia) está potencialmente exposta ao
aumento do nível do mar.
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Figura 5 - Mapa de Exposição aos perigos naturais no Brasil.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Susceptibilidade
Há uma evidente divisão norte-sul em relação à suscetibilidade no Brasil. A maioria dos municípios da Região Norte
(253 municípios, 56% de todos os municípios da região) apresenta níveis muito altos de suscetibilidade. Outra área com
altíssimos índices de suscetibilidade é a Região Nordeste,
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com 791 municípios (44,1% de todos os municípios da
região). Assim, 93,71% dos municípios de alta suscetibilidade
estão concentrados nas Regiões Norte e Nordeste (Figura 6).
Na Região Nordeste, o estado que mais mostrou municípios
com altíssimos níveis de suscetibilidade é o Maranhão
(86,18% de todos os municípios do estado). Dos 20 municípios mais suscetíveis, a maioria está localizada no estado
do Amazonas (15 municípios).

Figura 6 - Mapa de Susceptibilidade.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Seção 1 – Indicadores
de risco de desastres
no Brasil

Índice Drib – Contribuições para um novo paradigma
sobre indicadores de risco re desastres no Brasil

37

Compreender os riscos de desastres: Contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

Falta de Capacidade de Resposta
Entre os 5.565 municípios do Brasil, 1.114 (20,02%)
apresentam muito baixa capacidade de enfrentamento,
o que significa simplesmente que 1 em cada 5 municípios
tem sérias fragilidades em relação à capacidade de reagir
imediatamente ou gerenciar os impactos de um desastre.
No geral, não há padrão espacial aparente (Figura 7), como
havia com suscetibilidade, mas a falta de capacidade de
enfrentamento no Brasil é bastante difundida. Maior parte
dos municípios com menos de 50 mil habitantes apresenta
muitos problemas em lidar com desastres. Municípios
nos estados de Minas Gerais (6 municípios), São Paulo (4
municípios) e Maranhão (3 municípios - Brejo de Areia
é o município que apresentou maior nível de falta de
capacidade de enfrentamento) estão entre os 20 municípios de nível superior em relação à falta de capacidade
para lidar com eventos adversos ou desastres. Entre os
100 municípios de maior nível de falta de capacidade de
enfrentamento, o resultado é semelhante ao anterior:
20 municípios em São Paulo e 38 em Minas Gerais.
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Figura 7 - Mapa de Falta de capacidade de resposta aos desastres.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Falta de Capacidade de Adaptação
Os hotspots de falta de capacidade adaptativa podem
ser notados claramente nos estados do Piauí e Maranhão;
municípios que fazem parte do arco do desmatamento na
floresta amazônica (Acre, Rondônia, norte do Mato Grosso,
Tocantins, Pará e Maranhão); região agreste dos estados
do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
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Sergipe; Sertão da Bahia; Norte e Sudeste de Minas Gerais;
Oeste e Vale do Ribeira, em São Paulo (Figura 8). Dos 100
municípios com a mais severa falta de capacidade adaptativa, 75 estão localizados na região Nordeste do país,
incluindo 22 municípios no Maranhão e 22 no Piauí. Entre
os 20 principais municípios dessa categoria, é possível
destacar novamente os estados do Maranhão (4 municípios)
e do Piauí (4 municípios).

Figura 8 - Mapa de Falta de capacidade de adaptação às
consequências geradas por desastres e mudanças climáticas.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).
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Vulnerabilidade
Os hotspots de vulnerabilidade no Brasil (Figura 9) estão
claramente localizados nos municípios das Regiões Norte e
Nordeste. Outros estados possuem municípios com vulnerabilidade muito alta, mas são mais isolados espacialmente
(Norte de Minas Gerais e Vale do Ribeira, no sul de São Paulo).
No grupo de municípios com maior vulnerabilidade (1.113
municípios), 8 estados continham 778 municípios (69,9%
desse grupo), quase todos nas Regiões Norte e Nordeste.
Além disso, nesse grupo, 711 municípios estão na Região
Nordeste e 182 na Região Norte, totalizando 893 municípios
em altíssimo nível de vulnerabilidade, o que corresponde
a 80,23% do grupo e 16,04% de todos os municípios. Entre
os 100 municípios mais vulneráveis, 5 estados concentram
69 municípios, dos quais 58 estão localizados nas regiões
Norte e Nordeste.
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Figura 9 - Mapa de Vulnerabilidade aos desastres no Brasil.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Índice de Riscos de Desastres no Brasil (Índice DRIB)
O resultado final da construção do índice é o Mapa de
Risco de Desastres, que é um produto da análise de exposição e vulnerabilidade e mostra as perspectivas de risco
para os 5.565 municípios brasileiros. A Figura 10 mostra o
resultado da fórmula mostrada na Figura 3, combinando
/ sobrepondo a exposição a perigos naturais e mudanças
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climáticas com vulnerabilidade nos municípios. Em geral,
a forte influência da exposição no nível de risco final pode
ser observada, pois os padrões espaciais dos municípios
de alto e muito alto risco seguem os padrões gerais de
exposição, com focos na Região Norte, especialmente na
bacia hidrográfica do Rio Amazonas; municípios da região
costeira leste da Região Nordeste; norte de Minas Gerais;
partes centrais e área costeira de São Paulo; o Centro-Oeste
do Paraná; Vale do Rio Itajaí-Açu, em Santa Catarina; as
regiões montanhosas dos estados de Minas Gerais, Espírito
Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul; Vale do Paraíba do Sul (São Paulo e Rio
de Janeiro); área costeira do Espírito Santo; grandes áreas
dos estados do sul da região Centro-Oeste.
Oito dos 10 principais municípios em risco têm um
nível muito alto de exposição. No entanto, o risco pode
ser reduzido nesses municípios em função de seus níveis
moderados de vulnerabilidade. Neste grupo, o altíssimo
nível de exposição deve-se à alta exposição a deslizamentos
de terra, principalmente em municípios localizados no
Centro-Sul do país. No entanto, devido à vulnerabilidade
muito alta nos municípios do Norte e Nordeste, eventos
com a mesma magnitude podem causar consequências
mais sérias e esses municípios teriam mais dificuldades
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em lidar com os impactos de um desastre, se comparados
com os municípios da Região Centro-Sul do país.

Figura 10 - Mapa de Risco de desastres – Índice DRIB.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

DISCUSSÃO
Acima de tudo, a análise do índice de risco de desastres no Brasil – Índice DRIB mostra que os municípios em
situações de muito alto risco têm exposição muito alta a
desastres deflagrados por perigos naturais, especialmente
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municípios localizados na Região Sul, mas possuem vulnerabilidade de relativamente moderada a baixa, tornando
esses municípios menos suscetíveis, porém mais capazes de
lidar com a ocorrência desses fenômenos e de se adaptar às
mudanças sociais e ambientais que podem ocorrer a médio
e longo prazo. Por outro lado, os municípios localizados
na bacia do rio Amazonas (principalmente) e, na Região
Nordeste, enfrentam condições de alta exposição a perigos
naturais (não tão altos quanto os municípios da Região Sul),
porém apresentam sérias condições de suscetibilidade,
capacidades muito baixas para lidar, enfrentar e recuperar-se de condições adversas que surgem quando ocorre
um desastre, e têm uma capacidade muito baixa para se
adaptar às mudanças sociais e ambientais atuais e futuras,
levando em conta os cenários de mudança climática.

CONCLUSÕES
Esta pesquisa representa um esforço para avaliar a
vulnerabilidade e o risco de forma mais abrangente, considerando indicadores de exposição, suscetibilidade, capacidade de enfrentamento e adaptativa. Este índice de risco
de desastre é uma abordagem quantitativa que busca um
conceito de análise de risco e vulnerabilidade integrando
escalas nacionais / locais. Esse tipo de abordagem tem
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grande potencial para medir a exposição, suscetibilidade,
capacidade de resposta e adaptação, pois utiliza indicadores que descrevem a vulnerabilidade a eventos passados
(WELLE; BIRKMANN, 2015).
No entanto, a capacidade dessas ferramentas / conjuntos de dados de capturar riscos e vulnerabilidades específicas do local é limitada até certo ponto, então é necessário
abordagens em escala local para apreender características
específicas de vulnerabilidade (por exemplo, redes sociais,
governança de risco e desempenho de governos locais no
gerenciamento de riscos de desastres) e exposição (por
exemplo, avaliação de contexto geoambiental).
Especificamente, os resultados dos indicadores de
risco de desastres no Brasil mostraram que o risco está
fortemente entrelaçado com as condições socioeconômicas
e culturais e com o cotidiano normal, bem como com o
desempenho das instituições estatais que lidam com a RRD,
ou seja, a vulnerabilidade. As tendências espaciais de risco
e vulnerabilidade a desastres, produtos desta pesquisa,
também têm enfatizado as sérias desigualdades entre e
dentro das regiões do país, que resultam em barreiras ao
desenvolvimento da RRD no Brasil como um todo.
Além disso, o uso dos resultados deste índice,
ambos tomados na sua totalidade, mas principalmente
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considerando os componentes individualmente, tem um
potencial significativo para contribuir para a tomada de
decisões e ações específicas para a RRD. Como um todo, o
método revela as disparidades espaciais em relação ao risco
potencial da população para perigos naturais. Entretanto,
se os componentes são tomados de forma desagregada e
isolada, os resultados destacam as sérias condições em
termos de indicadores sociais (suscetibilidade), a fragilidade na tomada de decisão e estruturas básicas para lidar
com desastres nos municípios brasileiros (capacidades de
enfrentamento), bem como explicar problemas de ordem
ambiental, social e governança em relação às capacidades adaptativas às mudanças ambientais impostas pelos
desastres e mudanças climáticas.
Portanto, os resultados quantitativos e os padrões espaciais que foram estabelecidos sobre os indicadores de risco
de desastre podem estimular discussões adicionais, no nível
acadêmico e no nível de governança de risco, sobre como
reduzir a exposição e a suscetibilidade, por um lado, e por
outro, melhorar as capacidades para lidar e adaptar-se às
consequências dos perigos naturais.
Apesar das recentes melhorias relacionadas ao planejamento, tomada de decisões, cultura de risco e discussão
acadêmica sobre desastres no Brasil, especialmente após
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o desastre na região serrana do Rio de Janeiro, em janeiro
de 2011, muito esforço ainda é necessário para tornar o
país mais resiliente aos atuais e futuros desastres, com
atenção especial ao nível local, sendo o município o mais
problemático, do ponto de vista da RRD.
Considerando a extensão do território brasileiro, as
lacunas no que diz respeito à tomada de decisão em RRD,
em termos de pesquisa e produção de conhecimento sobre
o assunto (especialmente em escala local), e dado que o
assunto é atual e recentemente há um aumento da conscientização a respeito da questão na sociedade brasileira
(governos, empresas, ONGs e sociedade como um todo),
os resultados deste estudo, com a visão geral e os padrões
espaciais de risco de desastre no Brasil, têm um enorme
potencial para estabelecer novas pesquisas em âmbito local
(municípios, regiões metropolitanas, bacias hidrográficas,
etc.), também com grandes possibilidades de parcerias
interinstitucionais no Brasil, e entre instituições de pesquisa brasileiras e estrangeiras, agregando pesquisadores
de múltiplas disciplinas para melhorar o desempenho
da capacidade brasileira de RRD através da produção de
conhecimento.
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InRISCO: Indicadores de risco
e vulnerabilidade a desastres
em escala microlocal
Francisca Leiliane Sousa de Oliveira

INTRODUÇÃO
Apesar dos avanços aprendidos após grandes desastres, no
Brasil, continua sendo desafiador desenvolver e implantar
projetos de RRD. Sobretudo quando se trata dos “desastres
do cotidiano”, desastres microlocais1, que são ainda mais
negligenciados frente aos grandes desastres.
Esses desastres são pouco analisados e quase nunca contabilizados. Porém, com o tempo e a repetição, apresentam
impactos negativos e significativos sobre o cotidiano e a qualidade de vida das famílias, sobretudo as mais vulneráveis.
Os desastres, independentemente de sua origem, causas e processos
desencadeadores ocorrem em todas as escalas, do indivíduo e/ou família
(domicílio) - pontual, ao nacional e global. Todo micro desastre é uma
expressão e conteúdo individual de desastres anunciados para uma escala
maior. São pequenos, invisíveis e recorrentes, aparentemente discretos
e isolados. Porém, vistos no detalhe de todos os seus eventos, contêm
o cerne dos desastres, quando são examinados em uma escala maior
(VELÁSQUEZ; ROSALES, 1999, tradução nossa).
1
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Na perspectiva do desastre microlocal, quando uma
família não tem abastecimento de água regular ou mesmo
convive com sistema de esgoto ineficiente, e ainda seus
efeitos negativos são potencializados por perigos naturais,
passam a enfrentar “micro desastres cotidianos2”.
Assim, como propor medidas de prevenção aos desastres microlocais que, aparentemente, não fazem parte
da rotina? Ou que até fazem parte do dia a dia, mas são
tratados com normalidade? Que aparentemente não são
visíveis para a comunidade, muito menos para a gestão
pública? Como contribuir para desmistificar a ideia de
que “se nunca aconteceu, por que agora iria acontecer”?
Ou “foi porque Deus quis”?
A percepção/análise das transformações de uso e ocupação de determinado espaço geográfico, assim como a
localização dos grupos de indivíduos mais vulneráveis,
podem contribuir para ações de redução de risco de desastres locais e microlocais.
Mas quais indicadores selecionar para analisar a vulnerabilidade e risco em escala local, e qual sua importância?
Quem são e qual a localização das pessoas mais expostas a
perigos (ameaças relacionadas com fenômenos naturais)?
2

Baseado em DesInventar, (2009); Velásquez, A. & Rosales C., (1999).
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Quais as características socioeconômicas da população
exposta? Quem são e onde estão as pessoas (grupo de
pessoas) mais vulneráveis? Como tornar a população
menos suscetível? Como fortalecer a capacidade de lidar
e a capacidade adaptativa da população? Qual a importância e qual o impacto da análise de risco de desastres
microlocais? Todas essas questões foram investigadas na
tese (OLIVEIRA, 2018), e são apresentadas neste artigo,
cujo objetivo principal é elaborar indicadores de vulnerabilidade e risco de desastres em escala local e microlocal.
A área de estudo de caso analisada foi a sede municipal
de Pacoti3, no estado do Ceará (figura 01), e se tornou
um projeto piloto para a adaptação de metodologias, a
aplicação de técnicas e procedimentos metodológicos.
Assim, foi possível elaborar indicadores e índices a partir
da análise das seguintes categorias: exposição - a diferentes
perigos (ameaças) naturais; suscetibilidade - resultado da
infraestrutura pública, condições de habitação, nutrição
e capacidade econômica e renda; capacidade de lidar dependendo do governo e autoridades, preparação para
desastres e sistemas de alerta, cuidados de saúde e redes
sociais; e capacidade adaptativa – corresponde ao estado
atual da população para ações de médio e longo prazo,
3

Principal núcleo urbano do município e que concentra a administração pública.
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por meio da educação, equidade de gênero, meio ambiente
e financiamento dentre outros pontos. A partir dessas
categorias, foram estabelecidos o Índice de Exposição –
InEx, o Índice de Vulnerabilidade - InV e o Índice de Risco
– InRISCO. Todos os índices foram produzidos em ambiente
SIG, propiciando a elaboração de mapas temáticos.
Figura 1 – Localização da área de estudo

Figura 1 – Localização da área de estudo
Fonte: Elaborado pela autora.

ASPECTOS CONCEITUAIS &
ESCALA OPERACIONAL
Na perspectiva espacial/geográfica, essa pesquisa propõe a avaliação da vulnerabilidade e dos riscos de desastres

Seção 1 – Indicadores
de risco de desastres
no Brasil

InRisco: Indicadores de risco e vulnerabilidade
a desastres em escala microlocaL

56

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

em escala local/micro local. Para isso, estabelecer a relação
de diferentes métodos e técnicas de pesquisa se tornou
imprescindível.
Cabe então, uma breve recapitulação sobre o objetivo
geral da ciência, “gerar e formular conhecimento válido”
sobre questões ou elementos epistemológicos de interesse, com base em investigação científica. Além disso,
a questão epistemológica geral (sobre o que é o conhecimento e sobre a forma como, em princípio, pode ser
alcançado) tem implicações específicas de como a geração
de conhecimento pode ser sistematicamente planejada
e conduzida em um contexto científico determinado
(GARSCHAGEN, 2014, p.164).
Portanto, há elementos na pesquisa orientados por
“raciocínio dedutivo”, auxiliando a elaboração e adaptação
de quadros teóricos/metodológicos. Entretanto, a “conduta
indutiva”4 se tornou fundamental na pesquisa e, apesar de
se estabelecer por meio de casos empíricos, com estudos de caso e fatos de campo específicos, possibilita

Essa conduta para Garschagen (2014, p. 165) possibilita revisar e desafiar
criticamente a precisão e validade de modelos teóricos anteriores. Para o
presente estudo, torna-se uma possibilidade de propor alternativas a pesquisas que, por vezes, não contemplam a escala de trabalho local/micro local.
4
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questionamentos, afirmações e propostas “gerais e abstratas”, que podem contribuir para outros estudos5.
Quanto à avaliação da vulnerabilidade e à gestão de
risco de desastres, continuam complexas e desafiadoras,
particularmente quando se trata de compreender temáticas
globais e relacioná-las a estruturas locais.
Diante dessas considerações, na perspectiva global,
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS, através da implementação e do acompanhamento da Agenda
2030, tornaram-se um dos grandes desafios da atualidade.
São 17 objetivos e 169 metas, que buscam integrar as três
dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica,
a social e a ambiental. São metas globais que devem ser
implantadas em escala global, regional e nacional.
Seguindo na agenda internacional, o Marco de Sendai
para a Redução do Risco de Desastres - RRD (2015-2030)
também estabeleceu metas globais desafiadoras e uma
delas propõe aumentar o número de países com estratégias
nacionais e locais em RRD. São quatro prioridades de ação,
em quatro níveis de atuação – global, nacional, regional e
Inclusive a metodologia e procedimentos operacionais apresentados nesta
pesquisa foram adaptados e aplicados em diferentes áreas de estudo e escalas
de trabalho, como exemplos, podem ser analisadas as pesquisas de SILVA
(2019); BARROS (2020), entre outras pesquisas.
5
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local. Porém, como implementar, mensurar e acompanhar
as metas propostas? Para isso, foram estabelecidos indicadores (qualitativos e quantitativos), mas que necessitam
de revisão e constante adaptação.
Já a UNISDR (2012), define RRD como o conceito e a
prática de reduzir o risco de desastres por meio de esforços
sistemáticos para a análise e gestão dos fatores causais
dos desastres. A temática da redução do risco de desastres
na agenda internacional é recente, são apenas 27 anos
de eventos voltados exclusivamente para essa temática.
A década de 1990 foi considerada a década internacional
para a redução de desastres naturais, priorizando aspectos
técnicos e científicos.
Desse modo, mediante a possibilidade da implementação
das metas de RRD em escala nacional e local, esta pesquisa
propõe o fortalecimento do tema da vulnerabilidade e
risco de desastres, tendo a escala local e micro local como
unidade territorial básica.
Para compreender os conceitos e definições sobre risco,
vulnerabilidade e desastre analisados nesta pesquisa,
serão apresentados, de uma maneira resumida, autores
de destaque. Na visão de Birkmann et al (2013), enquanto o
risco e a vulnerabilidade podem ser vistos como contínuos,
um desastre é apenas um momento ou materialização
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destas condições subjacentes. Os autores enfatizam que
o desastre pode funcionar como um catalisador para a
mudança, corroborando para a reorganização e aprendizagem de comunidades ou sociedades, acelerando, por vezes,
políticas públicas6.
Assim, compreende-se que o grau de impacto dos desastres a partir de perigos naturais depende principalmente do
nível de vulnerabilidade da área ou da sociedade afetada.
Porém, é fundamental voltar-se para uma escala de detalhe
em um nível de “interrupções diárias”, que também sejam
considerados desastres (DESINVENTAR..., 2009).
Quanto à definição de risco, o risco é o resultado de um
potencial perigo associado às condições de vulnerabilidade
de um território exposto, em que o perigo intenso e/ou a
alta vulnerabilidade levam ao desastre. Assim, reduzir o
risco implica considerar tanto os aspectos sociais quanto os
físicos (VINCHON et al 2011, p. 10). A possibilidade de identificar quem são e onde estão as pessoas mais vulneráveis
torna as pesquisas de avaliação e análise da vulnerabilidade
Como exemplo desses eventos “catalisadores de mudança”, destaca-se, no
Brasil, o desastre ocorrido na região serrana do Rio de Janeiro em 2011, pós
enxurrada e grandes deslizamentos generalizados, no qual houve o registro de
mais de 900 mortes e mais de 300 desaparecidos, o que influenciou a política
nacional de gestão de risco principalmente no fortalecimento de planos
de ação de resgate e na necessidade de construção de sistemas de alerta.
6

Seção 1 – Indicadores
de risco de desastres
no Brasil

InRisco: Indicadores de risco e vulnerabilidade
a desastres em escala microlocaL

60

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

cada vez mais interdisciplinares e fundamentais, tanto
para a identificação e delimitação de áreas de risco, como
para a gestão de grandes e pequenos desastres.
Além disso, expõe a necessidade de estabelecer indicadores locais que sejam o mais fidedigno possível com a
realidade dessa população. Porém, insere-se a problemática metodológica de avaliação da vulnerabilidade. Como
definir a escala de trabalho? Como selecionar as variáveis
e organizar os indicadores de vulnerabilidade em escala
local/microlocal? Buscando analisar diferentes formas
de avaliação da vulnerabilidade e estabelecer padrões de
identificação das áreas de risco, foram consideradas, na
presente pesquisa, duas referências principais: o MOVE
Framework e o World Risk Index7.
Para a adaptação e uso da estrutura modular do MOVE,
é fundamental considerar as características locais que
interferem na análise da vulnerabilidade e em seus componentes, além de compreender a interação entre os sistemas sociais e ambientais (BIRKMANN et al, 2013), o que
justifica o uso dessa referência metodológica como uma
das principais desta pesquisa.

7

Mais detalhes sobre metodologia e procedimentos operacionais em Oliveira (2018).
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Buscando alcançar a avaliação da vulnerabilidade em
escala local, usando e adaptando métodos como MOVE e
World Risk Index, foi elaborado um quadro teórico-conceitual
(figura 10) desenvolvido para demonstrar o processo de
construção dos Índices de Risco - InRISCO, Vulnerabilidade
- InV e Exposição – InEx apresentados na presente pesquisa,
em escala local.
O índice de Exposição – InEx a inundações e movimentos
de massa foi elaborado a partir dos fatores de exposição
física/ambientais e do número de pessoas expostas nos
domicílios avaliados. O Índice de Vulnerabilidade - InV
destaca as etapas internas necessárias para sua elaboração,
representadas pelo resultado dos indicadores analisados
das categorias: suscetibilidade, capacidade de lidar e capacidade adaptativa aos desastres.
No destaque em vermelho, no topo da figura 02, o Índice
de Risco (InRISCO) contempla todas as etapas internas
necessárias para sua construção8; já no canto inferior, a
dimensão espacial ganha destaque por meio da definição
das áreas de risco em mapas. Após a análise da população
exposta e das ameaças, foi indicada a referência de micro
desastres (quadro interno azul) e, consequentemente,
Elaborado a partir dos resultados apresentados nos índices de vulnerabilidade e de exposição (InV; InEx)
8
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a definição e escolha da escala micro local, tendo como
unidade de análise o domicílio.
A gestão pública, em destaque no quadro pontilhado,
no canto inferior direito da figura 03, denota a importância
de organizar dados/informações, realizar planejamento
integrado e implementar leis e programas que possibilitem
efetivar políticas públicas para contribuir com a redução
da vulnerabilidade e do risco de desastres.
Esse quadro é considerado uma ferramenta de síntese,
pois, analisado em conjunto com outras ferramentas9 que
foram utilizadas durante todo o processo de elaboração
dos índices, possibilita acompanhar a interação de todas
as etapas de elaboração, desde a definição da escala até a
espacialização dos índices em mapas.

Como o quadro síntese de indicadores de risco de desastres (vide p.139 in
OLIVEIRA, 2018), cartografia básica e os questionários elaborados.
9
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Figura 2 – Quadro teórico-conceitual para elaboração dos Índices
de Risco - InRISCO, Vulnerabilidade - InV e Exposição - InEx
Fonte: Elaborado pela autora.

Para garantir a validação das etapas apresentadas no
modelo de avaliação de vulnerabilidade e risco10, é preciso
buscar dados confiáveis e de alta qualidade/confiabilidade
que correspondam às demandas do modelo teórico11, pois a

Corresponde a um modelo de avaliação da vulnerabilidade e risco de
desastres local e/ou micro local.
10

Essa é uma das necessidades apontadas no MOVE framework e seguido
na presente pesquisa.
11
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qualidade de todos os resultados apresentados nos índices
depende das etapas iniciais da pesquisa.
Entretanto, a questão da validação na pesquisa de avaliação da vulnerabilidade e risco ainda é “pouco abordada”
no Brasil, ou seja, muitos trabalhos não demonstram com
clareza aspectos que validem o modelo ou mesmo os resultados da pesquisa. Isso pode comprometer a qualidade
dos trabalhos, sobretudo dos que tratam de estudos de
caso. Assim, na definição de um estudo de caso (projeto
piloto), as atividades de campo, a elaboração da cartografia,
dados oficiais e, principalmente, o uso de questionários
gerais e amostrais que correspondem à escala de trabalho
da presente pesquisa são utilizados como elementos de
validação dos índices.

Diferentes escalas e unidade de análise
A Geografia vem sendo cada vez mais reconhecida como
de interesse crucial para qualquer instituição. Porém,
no mundo real, o espaço geográfico raramente é a única
questão com a qual os gestores têm de lidar. A realidade
consiste em atuar em uma situação na qual o conhecimento
é incompleto (LONGLEY et al. 2013, p.452), daí a necessidade
de expor aos gestores públicos locais a potencialidade
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dos recursos geocartográficos, que podem efetivamente
contribuir para a tomada de decisão.
A importância da escala municipal se destaca entre
inúmeros autores12, como base institucional para a implementação de medidas e práticas para a avaliação e gestão do
risco de desastres e para a construção de dados e estratégias
baseadas na comunidade.
A escala municipal normalmente é a mais adequada
para estabelecer medidas de prevenção e mitigação do
risco de desastres, pois possibilita a integração de diferentes tipos de conhecimentos com práticas e experiências,
além de permitir a articulação entre a gestão do risco de
desastres e os instrumentos de gestão do território que já
existem (TAVARES, 2013).
Outra vantagem do uso da escala municipal é a possibilidade de reconhecimento por parte dos moradores
da eficácia das medidas e recursos investidos na gestão,
alterando percepções e comportamentos além de permitir
ao gestor público adotar soluções mais adequadas relativas
à análise de custo-benefício (TAVARES, 2009).
Contudo, existem limitações e grandes desafios na gestão do risco de desastres baseada na escala local/municipal.
12

Tavares, 2009; Birkmann, 2006; Cash et al, 2006; Wisner et al, 2015.
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Algumas dessas questões: inexistência de cartografia básica
em escala local na maioria dos municípios, sobretudo nos
pequenos; aplicação indevida ou mesmo o desconhecimento
do uso da cartografia produzida; a frequente simplificação
da complexidade dos componentes do risco e da vulnerabilidade, sobretudo nas áreas sujeitas a maior dinâmica
de transformação, adaptado de Tavares (2009).
No Brasil, em escala local/municipal, não há dados
disponíveis que façam uma correlação entre os aspectos de
vulnerabilidade e exposição da população a desastres. De
uma maneira geral, é disponibilizado, em escala municipal,
grande volume de dados13, sociais, econômicos e/ou ambientais, mas que necessitam de análise e tratamento adequado
para gerar informação tanto para o gestor público quanto
para a população, sobretudo nos pequenos municípios.
Desse modo, a presente pesquisa busca apresentar a
escala local/municipal como um caminho para organizar
dados que já existem, e agrupá-los em plataformas (banco
de dados) que possibilitem compreender não só a dinâmica socioeconômica, mas principalmente os padrões de
vulnerabilidade da população. E enfrentados os desafios

Como exemplo as plataformas digitais, com dados disponíveis, no IBGE
e IPEA, E-SUS.
13

Seção 1 – Indicadores
de risco de desastres
no Brasil

InRisco: Indicadores de risco e vulnerabilidade
a desastres em escala microlocaL

67

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

e limitações apresentadas anteriormente, o domicílio foi
a unidade de análise em escala microlocal.

O PROJETO PILOTO – A SEDE MUNICIPAL
DE PACOTI, METODOLOGIAS
E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
Devido à diversidade de métodos de trabalho sobre a
temática dos riscos e vulnerabilidades, foi preciso identificar quais procedimentos metodológicos e técnicos
seriam mais adequados.
A seleção da metodologia e a necessidade de apresentar
resultados em escala local/micro local foram fundamentais para estabelecer os procedimentos metodológicos e
técnico-operacionais. O estudo de caso, com a sede municipal de Pacoti como projeto piloto, expõe o potencial da
identificação de padrões espaciais que possam contribuir
para a estratégia da redução da vulnerabilidade14.
Seguindo a proposta inicial, ainda em fase de projeto de
pesquisa, para compor os indicadores, seriam utilizados os
dados socioeconômicos disponíveis na prefeitura municipal,
Por meio do desenvolvimento de ações de gestão de risco (a partir dos micro
desastres), utilizando uma rede espacial (cartográfica) numa perspectiva
integrada e considerando a abordagem sistêmica na Geografia, com a análise
dos aspectos físicos e sociais integrados e indissociáveis (OLIVEIRA, 2018).
14
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ou seja, dados que já existem e são coletados para diversas
finalidades nas diferentes secretarias - de Saúde, Educação,
Ação Social, Secretaria de Obras, entre outras.
Os dados oficiais gerados individualmente seriam integrados e espacializados em um Banco de Dados único – em
ambiente SIG, e as variáveis seriam utilizadas para definir
os indicadores que compõem os índices de exposição, vulnerabilidade e o índice de risco. Porém, apesar de solicitado
oficialmente, os dados não foram disponibilizados em uma
escala compatível com a da pesquisa, impossibilitando a
estratégia inicial.
Nesse contexto, para avaliar a vulnerabilidade da sede
municipal de Pacoti e assim elaborar uma proposta de
índice local, dados socioeconômicos foram coletados por
domicílio. Porém, como conseguir os dados/as variáveis
passíveis de transformação em mapas?
Como são apenas três setores censitários (IBGE, 2010)
que compõem a sede municipal, e essa base cartográfica
não condiz com a escala de trabalho proposta, foi preciso
criar uma base cartográfica em escala local.
Para identificar/localizar cada domicílio em ambiente
SIG, foi criado um código, para cada prédio que ocupa a
área total da sede urbana de Pacoti. A partir de imagens
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do Google Earth de 2014, foi criado um ponto, espacializando e nomeando cada prédio com o código, seguindo
o padrão, composto por números, letras e cores, criando
uma “nuvem de pontos”15. No total, foram vetorizados
1.198 prédios (pontos).
Após essa primeira etapa, baseado nos “micro sistemas
ambientais”16 e associados aos limites das ruas e bairros,
foram delimitados 17 setores, seguindo a sequência de
letras - de A até a letra Q. Cada setor, representado por uma
letra, é composto por um ou mais subsetores, agrupando os
domicílios (e demais prédios) em micro áreas, em um total
de 45 subsetores, identificados pelos códigos dos prédios
(compostos por números, letras e cores).
A área de cada setor e subsetor foi definida a partir
da vetorização dos domicílios, no formato de polígono, e
exportada para formato kml e shape, criando uma base
cartográfica passível de análise em escala local, e pode
ser observada na figura 03. A delimitação dessas áreas
Cada questionário I aplicado seguiu esse código definido previamente, que
indicava o local onde deveria ser aplicado.
15

Foram consideradas como características principais desses sistemas
ambientais as vertentes, leito do rio/riacho, áreas de planícies etc. de áreas
ocupadas por prédios e seus arredores, pois, na etapa de aplicação e aquisição
dos dados de fatores físicos/ambientais, calculados em níveis, seria necessário
o máximo de homogeneidade possível para elaborar um índice de exposição
física – InEX correspondente a cada subsetor.
16
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representa a tentativa de tornar o modelo dos índices,
a coleta de dados e, consequentemente, a avaliação das
áreas de maior vulnerabilidade e risco o mais fidedigna à
realidade da população.

Figura 3 – Localização dos pontos e delimitação dos setores e subsetores
Fonte: Elaborado pela autora a partir de imagens do Google Earth.

Porém, após aquisição de dados em campo17, foram
identificados o deslocamento, a repetição e/ou ausência de
pontos, além de prédios que representavam mais de um
domicílio, ou seja, abrigavam mais de uma família. Assim,
foi preciso realocar, corrigir e/ou eliminar pontos, ou seja,
revisar e/ou alterar cada ponto e cada polígono dos mais

17

E com a base de dados organizada em ambiente SIG.
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de 1.093 prédios vetorizados previamente e, desse modo,
manter a confiabilidade da base de dados.
Para identificar prédios que abrigavam mais de uma
família, foi somado todas informações dos residentes, e
apenas um ponto e um polígono passou a representar todas
as famílias daquele prédio18. Dessa forma, após a junção dos
dados, foi possível observar um ponto e/ou um polígono,
mas que representa apenas um domicílio que abriga duas
ou mais famílias. As figuras 04 e 05 representam todas
as correções realizadas nos 45 subsetores, usando como
referência o subsetor 1a_20a.

Figura 4 – Imagem Google Earth com pontos e polígonos
que representam os domicílios antes da aplicação do
questionário I em campo (destaque em amarelo)
Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Imagem Google Earth.

18

Baseado nos cadastros e Censos elaborados pelo IBGE.
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Figura 5– Imagem Google Earth com pontos e polígonos – realocados,
corrigidos e/ou excluídos, que representam os domicílios pós
aplicação questionário I em campo (destaque em amarelo)
Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Imagem Google Earth.

Essa etapa da pesquisa viabilizou a análise dos dados
coletados em campo, em que os prédios foram classificados
em: domicílios, nhm19 e outros.

Não há morador (nhm) ou recusou responder ao questionário. Foi considerado domicílio (unidade familiar), todo prédio habitado ou habitável,
ou seja, mesmo os domicílios em que não havia moradores (casas vazias ou
para alugar) ou os que se recusaram a responder foram contabilizados e
classificados como domicílio. Nos domicílios em que não havia moradores,
foi realizado o cálculo da média de moradores do subsetor correspondente.
Mais detalhes em Oliveira (2018).
19
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As variáveis que compõem os
INDICADORES e os ÍNDICES
A sede municipal de Pacoti se tornou um projeto piloto
para a adaptação da metodologia, de técnicas e procedimentos metodológicos e operacionais. Assim, foi possível
elaborar indicadores20 e índices a partir da análise das
seguintes categorias:
•

exposição - a diferentes perigos (ameaças) naturais –
inundações e movimentos de massa (deslizamentos
de terra)21;

•

suscetibilidade - resultado da infraestrutura pública,
condições de habitação, nutrição e capacidade econômica e renda;

•

capacidade de lidar - dependendo do governo e autoridades, preparação para desastres e sistemas de
alerta, cuidados de saúde e redes sociais22;

•

capacidade adaptativa – corresponde ao estado atual
da população para ações de médio e longo prazo, por

Baseado nas categorias apresentadas no WRR (UNU-EHS, 2012, 2013, 2014,
2015).
20

Neste estudo de caso, foram considerados como perigos (ameaças) naturais
as inundações e deslizamentos de terra, pois são eventos recorrentes.
21

22

Correspondem a autoproteção e proteção familiar em caso de desastre.
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meio da educação, equidade de gênero, meio ambiente
e financiamento23.
A partir dessas categorias, foram estabelecidos índices: Exposição – InEx, Vulnerabilidade - InV e de Risco
– InRISCO. Todos os índices foram produzidos em ambiente
SIG, propiciando a elaboração de mapas temáticos. A organização dos componentes do InRISCO pode ser observada
na figura 06, a seguir.

Figura 6 – Caracterização das categorias e dos índices
Fonte: Elaborado pela autora a partir de WRR/WRI (UNU-EHS, 2017).

As variáveis que compõem os indicadores do índice
de Vulnerabilidade – InV foram organizadas a partir das

Que possibilite reduzir a exposição e a vulnerabilidade da população e
aumentar a resiliência, caso ocorram desastres futuros.
23
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categorias e subcategorias24, seguindo o padrão de números
e letras para facilitar a tabulação dos dados divididos em:
1. SUSCETIBILIDADE, 2. CAPACIDADE DE LIDAR e
3.CAPACIDADE ADAPTATIVA. Como etapa final, foi realizado
o cálculo final dos índices, em que o InEx x InV = InRISCO,
conforme apresentado na figura 07:

Figura 7 – Fórmula de cálculo dos índices
Fonte: Elaborado pela autora a partir de WRR/WRI (UNU-EHS, 2017).

Reconhecendo o grande volume de dados e a importância
da organização e tabulação dessas informações para elaboração de um índice local, todos os cálculos efetuados durante
essa etapa da pesquisa foram descritos em Oliveira (2018).
Para a elaboração final dos indicadores, índices e a
espacialização em mapas, utilizou-se o método estatístico

Um quadro intitulado “Indicadores de Risco (síntese) – Município de Pacoti,
Ceará – Brasil” pode ser analisado na p. 139, em Oliveira (2018).
24
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Quantil25, classificando-os em grupos homogêneos e posteriormente estipulando 5 classes – Muito Baixo; Baixo;
Médio; Alto; Muito Alto.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para identificar essa população exposta e estabelecer
níveis de exposição, foi elaborado o índice de exposição26,
composto pelo número de pessoas que habitam os domicílios da sede municipal de Pacoti e pelos fatores de exposição
física/ambiental – Fexp, à inundação e ao movimento de
massa de cada subsetor, dispostos em níveis.
O nível de exposição física/ambiental de cada área foi
definido a partir de uma série de condicionantes naturais e sociais coletados em atividade de campo, a partir
da aplicação da Tabela de campo 01 – Fatores de exposição física/ambiental a inundações – Fexpi e Tabela de
campo 0227 – Fatores de exposição física/ambiental a desSeguindo o método recomendado pelo WRI. Outros métodos foram testados
(Quebras Naturais – Jenks; Desvio Padrão; Quebras manuais), a partir da
classificação dos índices de Exposição e de Vulnerabilidade, espacializados
nos mapas, utilizando o programa ArcGIS 10.3. Porém, o de melhor representatividade, ou seja, que correspondeu a realidade encontrada em campo
foi o método Quantil.
25

26

Mais informações, Capítulo 2 – Oliveira (2018).

27

As tabelas de campo 01 e 02, podem ser analisadas em Oliveira, 2018, p.78 e 79.
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lizamentos de terra - Fexpd, cujo resultado é apresentado
nos mapas, nas figuras 08 e 09.
Após análise de todos os dados coletados e do mapeamento produzido, constatou-se que os principais espaços
suscetíveis a inundações periódicas se concentram em
terrenos próximos ao rio Pacoti, no centro (setores F e A),
e aos riachos da comunidade Paca (setor G) e da comunidade Buraco da Gia (setor J), uma das porções da área
urbana que concentra muitas famílias.
Já os principais espaços com níveis de exposição física/
ambiental a deslizamentos elevados se concentram em terrenos com maiores altitudes e declividades nas vertentes,
sobretudo potencializados pelos cortes na encosta, em sua
quase totalidade sem nenhum tipo de contenção, associado
a vazamentos de tubulações (principalmente devido à
instalação de caixas d’água nas vertentes), lançamento de
água servida e, no geral, deficiência de saneamento básico.
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Figura 8 – Mapa com índice Fexpi
Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora.

Figura 9 – Mapa com índice Fexpd
Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora.
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O índice de exposição – InEx
O resultado do cruzamento dessas informações (Fexpi
& Fexpd), organizadas e espacializadas previamente em
subsetores, deu origem ao InEx - índice de exposição.
O índice de exposição – InEx foi definido através do número
de pessoas expostas às inundações e deslizamentos de
terra28. Com os dados de concentração de pessoas definidos
na sede municipal de Pacoti, foi possível calcular o índice
de exposição – InEx (figura 10). Assim, a exposição não
fica restrita à análise de aspectos físicos/ambientais, e sim
associada ao número aproximado de pessoas expostas às
inundações e movimento de massa29, pois o foco da análise
da exposição e da gestão não deve ser apenas no terreno,
na vertente, mas sim nas pessoas que habitam essas áreas.

Os dados para definir a distribuição de pessoas por domicílio foram coletados em campo (questionário I, OLIVEIRA, 2018), para então definir o número
de moradores que habitam cada domicílio, espacializado por setor e subsetor.
28

Descritos em mapas e fichas/tabelas de campo como “deslizamentos de terra”
para facilitar a compreensão da população quanto ao fenômeno pesquisado.
29
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Figura 10 – Mapa - Índice de Exposição - InEX
Sede Municipal de Pacoti, Ceará
Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora.

Na figura a seguir (figura 11), estão elencados os 10
subsetores em maior exposição – Top 10, sempre associados
aos resultados dos índices de vulnerabilidade – InV e o
índice de risco - InRISCO. O setor J, comunidade Buraco da
Gia, é o setor com índice de exposição mais elevado (figura
12), seguido do setor A, no centro - rua Mariano Góes,
e setor M, comunidade Alto Bela Vista.
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Figura 11 – Subsetores com níveis de Exposição Mais Elevado
Fonte: Dados da pesquisa. Elaborada pela autora.

Figura 12 – Visão panorâmica (parcial) da comunidade Buraco da
Gia, setor J. Exposição “dupla” a inundações e deslizamentos de
terra. O riacho está canalizado (destaque em azul) e os cortes nas
vertentes são evidentes e a grande maioria sem contenção.
Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora.
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O índice de vulnerabilidade – InV
& o índice de Risco - INRISCO
A vulnerabilidade interage com as ameaças (perigos)
para descrever grandes condições de risco, dimensionadas
de forma diferenciada, social e territorial (LAVELL, 2003).
Dessa forma, compreendendo a complexidade da avaliação
da vulnerabilidade, a presente pesquisa expõe a necessidade de identificação, relevância e compreensão da população mais vulnerável, pois, ao diminuir a vulnerabilidade,
automaticamente as áreas em risco também reduziriam,
ou os impactos causados pelos desastres seriam menores.
Assim, buscando avaliar a vulnerabilidade na sede
municipal de Pacoti, os indicadores que compõem o índice
de Vulnerabilidade – InV foram organizados a partir das
seguintes categorias: 1. SUSCETIBILIDADE, 2. CAPACIDADE
DE LIDAR e 3. CAPACIDADE ADAPTATIVA.
Compreendendo que indivíduos e comunidades são diferencialmente expostos e vulneráveis, a falta de capacidade
de lidar e adaptar-se a mudanças e aos eventos extremos
são fatores causais importantes da vulnerabilidade.
O quadro 01, intitulado - Indicadores de Risco (síntese) – Município de Pacoti, expõe todos os indicadores
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analisados na presente pesquisa, buscando a avaliação da
vulnerabilidade de forma mais ampla.
Quadro 01 - Indicadores de Risco (síntese).

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora.

Devido à diversidade e ao grande volume de dados
produzidos e organizados para a sede municipal de Pacoti,
neste artigo, foram selecionados apenas alguns indicadores
de vulnerabilidade, que representam a análise geral de cada
uma das categorias mencionadas no quadro apresentado e
posteriormente transformado em formato SIG, e passível
de análise em mapa – figura 13.
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Figura 13 – Índice de vulnerabilidade - InV.
Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora.

Quanto às condições de habitação, nas áreas de maior
declividade e nas maiores altitudes, o padrão das moradias
tende a ser mais frágil, juntamente com a infraestrutura
pública urbana. Fica evidente que, geralmente, os domicílios que apresentam um melhor padrão de construção,
em alvenaria, com pavimentação e melhores condições de
acesso, ficam na parte baixa, ou seja, no centro.
Quando essas informações são cruzadas com renda,
educação e outros indicadores, permitem a análise mais
precisa da situação da população (Figuras 14 e 15). Quanto
aos grupos mais vulneráveis, a distribuição espacial nos
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subsetores apresentou padrões distintos. No caso de desastres, essas pessoas podem ter maiores dificuldades.
Caso ocorra algum deslizamento nessa área, que danifique uma das residências em extrema vulnerabilidade, de
acordo com a análise e interpretação de desastres apresentadas por esta pesquisa, caracteriza-se como um micro
desastre para essa família, pois a capacidade de lidar e
de adaptação dessa família também está comprometida.

Figura 14 – Domicílio com padrão construtivo precário. Casa com
rachaduras, paredes úmidas e sem nenhum tipo de ferro. Estrutura
apoiada sobre aterro na vertente. Setor P, Planalto Creche
Fonte: Dados da pesquisa. Oliveira, 2018.
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Figura 15 – Crianças, idosos e deficientes
Fonte: Dados da pesquisa. Oliveira, 2018.

Os indicadores que compõem o índice de vulnerabilidade
foram transformados em mapas temáticos e possibilitam
novas análises. Na comunidade Planalto Creche, setor P, com
nível de vulnerabilidade muito alta, ao analisar os mapas
temáticos, é possível observar a carência na educação e
na renda, como também que a avaliação da infraestrutura
pública nessa área é péssima30 (vide figura 16).

Mapas temáticos completos, vide apêndice na tese de doutorado
Oliveira (2018).
30
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Figura 16 – Mapas temáticos. Comunidade Planalto Creche, setor P.
Fonte: Dados da pesquisa. Oliveira, 2018.

Nesse contexto, a partir das atividades de campo e da
análise de dados sobre as famílias mais vulneráveis atingidas por micro desastres na sede municipal de Pacoti, foi
possível identificar algumas dessas ações de “resistência”
em escala micro local31. Além disso, essas famílias tendem
a lidar com os problemas de uma maneira mais distinta/
específica, buscando soluções alternativas/imediatas, pois
consideram as especificidades do seu domicílio, os seus
prejuízos e necessitam seguir com a rotina diária.
Outra face dessa afirmação é que muitas famílias, sobretudo as mais vulneráveis, desacreditam ou não conseguem
Relacionando-as aos deslizamentos de terra, o colapso de encostas, de
muros, de caixas d’água e de fossas sépticas, rachaduras no domicílio, além
de prejuízos causados por inundações.
31
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auxílio com os gestores públicos para lidar com os prejuízos
causados por esses eventos.
É importante compreender que cada comunidade, cada
família reage às adversidades de maneira diferente. Mas as
mudanças de hábitos são possíveis de praticar ou mesmo
induzir naturalmente, por exemplo, através da educação.
Assim, o índice de exposição - InEx multiplicado pelo
índice de vulnerabilidade – InV produz o índice de risco
– InRISCO (figura 17), compreendido na presente pesquisa
como a interação entre a exposição da população aos perigos naturais (inundações e movimento de massa), incluindo
os efeitos adversos da vulnerabilidade.
Dessa maneira, a análise do InRISCO demonstra o
resultado da exposição e da vulnerabilidade da população da sede municipal de Pacoti, para todos os 17 setores (do A ao Q) e para os 45 subsetores analisados, vide
Mapa – InRISCO, figura 17.
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Figura 17 – InRISCO
Fonte: Dados da pesquisa. Oliveira, 2018.

Assim, ao analisar os resultados dos índices, é possível
compreender que o município de Pacoti não difere da realidade da maioria das populações urbanas vulneráveis e
enfrenta problemas inerentes aos demais municípios pequenos. Falta de recursos ou mesmo recursos investidos de forma
mal distribuída ou sem prioridades bem definidas. Além
disso, os gestores públicos no município tendem a realizar
e a repetir ações apenas pós desastre/micro desastre32, mas
não estabelecem políticas públicas de médio e longo prazo.
Como no caso das inundações e deslizamentos ocorridos em 2009. Foram
tomadas apenas medidas emergenciais de recuperação de infraestrutura
pública e auxílios pontuais a moradores atingidos.
32
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São as famílias que lidam com o micro desastre, e são as
mais vulneráveis que tendem a absorver os impactos negativos “ o tempo todo”, ano pós ano, pois a vulnerabilidade
se torna uma condição “permanente”. No caso de Pacoti,
potencializados nos períodos de chuvas concentradas e por
vezes excepcionais. Durante as atividades de campo, foi
possível perceber que muitos moradores acreditam que é
normal o gestor público “não saber lidar” ou mesmo não
assumir responsabilidades frente a esses impactos.
Nos relatos de moradores, ficou evidente que, por
mais que a população saiba que necessita de ajuda para
recuperar-se de algum tipo de desastre, o primeiro a ser
solicitado, segundo os moradores, “é Deus”, pois, na ausência de políticas públicas e no distanciamento da gestão, a
maioria das famílias não consegue recorrer à prefeitura.
Logo, é preciso distinguir e compreender os padrões
espaciais de distribuição dos domicílios nos espaços de
risco, que se configuram como o resultado principal da
análise dos indicadores na presente pesquisa.
Após análise dos dados, de acordo com o mapa – InRISCO,
foram classificados os 10 subsetores com níveis de risco
mais elevados (figura 18). O setor J, comunidade Buraco da
Gia, é o setor com índice de risco mais elevado, seguido do
setor M, comunidade Alto Bela Vista e setor A,
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no centro - rua Mariano Góes, além do setor O e setor P,
Planalto Creche.

Figura 18 – Os dez subsetores em maior Risco – InRISCO
Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora.

Alguns padrões de risco mais elevado33 coincidem
com as áreas em expansão e que foram ocupadas mais
recentemente, a partir da década de 1990 – como os casos
da comunidade Planalto, comunidade Buraco da Gia e
comunidade Paca. As imagens de VANT auxiliam na compreensão dos espaços em maior risco, pois possibilitam uma
análise mais ampla das características e da localização dos
domicílios (figuras 19, 20 e 21). Os setores A - Rua Mariano
Góes, J – Buraco da Gia, o setor M – Alto Bela Vista e o setor
Baseado no mapa de risco – InRISCO, os 04 subsetores de maior risco são:
subsetor 38j_52j, 02m_33m, 01a_20a e subsetor 01 p_28p.
33
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P – Planalto Creche estão classificados entre os setores
de maior risco de desastres na sede municipal de Pacoti.

Figura 19 – Localização dos setores L, G, M, J, I e F – imagem panorâmica
Fonte: Dados da pesquisa. Campo 14 (maio de 2017).

Figura 20 – Localização dos setores A, B, C, D, E – imagem panorâmica
Fonte: Dados da pesquisa. Campo 14 (maio de 2017).
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Figura 21 – Localização dos setores M, N, O, P, Q – imagem panorâmica
Fonte: Dados da pesquisa. Campo 14 (maio de 2017).

Considerações finais
De uma maneira geral, o modelo apresentado na presente pesquisa, para a avaliação da vulnerabilidade e o
risco de desastres (por meio dos índices elaborados), busca
contribuir para avançar com relação à “mera setorização
de riscos”34, sobretudo propondo a inclusão de indicadores
e a análise dos diferentes níveis de vulnerabilidade nos
Apresentado em modelos clássicos no Brasil, que muitas vezes indicam
apenas onde o fenômeno (perigos) pode ocorrer.
34
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mapeamentos de risco, de modo que as análises se tornem
o mais abrangentes possível.
A proposta de elaboração dos índices de Exposição
- InEx, Vulnerabilidade - InV e InRISCO visa priorizar
o conhecimento das comunidades na identificação e
reconhecimento de riscos locais, buscando entender os
níveis de resiliência35 da população.
Deste modo, os indicadores, organizados em categorias e subcategorias buscam auxiliar na compreensão
da vulnerabilidade de forma ampla, indicando prioridades. Na avaliação realizada na sede municipal de Pacoti,
os indicadores foram desenvolvidos a partir da comunidade,
pois é necessário “ouvir a população” para assim evitar
a gestão/avaliação e/ou interpretações equivocadas que
não reflitam a realidade da população.
Para que os índices se tornem ferramentas importantes para a redução do risco de desastres - RRD, é
necessário garantir que os dados sejam confiáveis e
que a análise e interpretação seja integrada. Projetos
de expansão, planos diretores, ações de melhorias da
infraestrutura pública precisam considerar tanto os

35

Relacionado à falta de capacidade de lidar e capacidade adaptativa.
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fatores de exposição física/ambiental quanto os diferentes níveis de vulnerabilidade da população.
Assim, trabalhar com indicadores locais transcende
a expectativa de lidar exclusivamente com a RRD. Essas
informações podem auxiliar na compreensão do que e quais
são as prioridades, seja para cuidados comunitários e de
saúde, ou relacionados a dados sociais e ambientais. Todas
essas informações, se organizadas em um único banco de
dados, podem auxiliar e fortalecer a tomada de decisão
de gestores locais, tanto para a preparação/prevenção de
desastres, quanto para investimentos de rotina em uma
gestão municipal que vise o desenvolvimento.
Nas áreas com a população mais vulnerável, onde as
famílias necessitam de intervenção imediata do poder
público, para que tenham o mínimo de qualidade de vida,
são identificados direitos constitucionais negligenciados
por anos, além de inúmeros investimentos não direcionados
ou pouco relacionados a áreas prioritárias.
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RISCO DE DESABASTECIMENTO
HÍDRICO NA REGIÃO AGRESTE
DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL
Yuri Marques Macedo, Adriano Lima Troleis.
Lutiane Queiroz de Almeida

INTRODUÇÃO
Ao longo da história, a maioria das sociedades antigas se
desenvolveram em territórios próximos a cursos d’água,
utilizando este recurso natural em suas atividades, com
níveis tecnológicos cada vez mais avançados, que incidiram
diretamente na maior produtividade da relação do homem
com o abastecimento hídrico. Cidades estabelecidas na
idade média (Sec. V a XVI) e moderna (Séc. XVI a XVIII)
também tiveram sua origem associada a rios perenes como,
por exemplo: Paris (Rio Sena), Viena (Rio Danúbio), Londres
(Rio Tâmisa), Lisboa (Rio Tejo) e, no Brasil, São Paulo
(Rios Tietê e Pinheiros) e Recife (Rios Capibaribe e Beberibe).
Nesse cenário, os elementos técnicos do abastecimento
hídrico urbano evoluíram junto com o aparato tecnológico de cada sociedade, e no Rio Grande do Norte não

Seção 1 – Indicadores
de risco de desastres
no Brasil

Risco de desabastecimento hídrico na Região
Agreste do Rio Grande do Norte, Brasil

99

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

foi diferente. O estado tem características ambientais,
em maior parte do seu território, de clima semiárido, o
qual tem de 7 a 8 meses por ano de estiagem, com média
pluviométrica em torno de 600 mm/ano. Tal característica
fez com que a sociedade do estado tivesse a necessidade de
uma densa infraestrutura técnica para promover o abastecimento hídrico urbano municipal de suas cidades, sobretudo no interior do estado, que é, em toda sua extensão,
de clima semiárido.
Dessa forma, tem-se como objeto desta pesquisa a elaboração de um sistema de indicadores socioambientais de
risco de desabastecimento hídrico urbano, utilizando o
estado do Rio Grande do Norte como estudo de caso, seguido
da análise dos resultados especializados regionalmente
pelo território estadual. O estado, em sua maior parte,
é localizado na região climática do semiárido brasileiro
(SAB), a qual é caracterizada pela ocorrência de estiagem
prolongada, popularmente conhecida como “seca”, que é
um fenômeno climático natural, sazonal, também considerado como um desastre do tipo “gradual ou de evolução
crônica” (BRASIL, 1999), afetando a população local ao longo
dos anos, que aprendeu e estruturou ações de convivência
e resistência com o fenômeno. Neste contexto, a região
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mencionada se configura como a região semiárida mais
povoada do planeta.
A seca afeta o abastecimento hídrico municipal pela
alteração negativa do regime pluvial médio, com valores
abaixo da média durante o ano em que ocorre, ou em
períodos de estiagem prolongada, como os 7 anos entre
2012 e 2017, que prejudicaram o abastecimento hídrico
da Região Nordeste do Brasil e do Rio Grande do Norte,
especificamente.
As perdas humanas e materiais num lugar a partir
de um evento danoso à população, com causas naturais,
agravadas ou produzidas pelo homem em sociedade, caracterizam um desastre, como neste caso da seca no estado.
O desperdício no uso de água, as escolhas por formas de
produção econômica mais consumptivas de água, como a
fruticultura irrigada, as festas no interior semiárido, como
carnaval e outras, o que promove a demanda de grandes
contingentes populacionais, estes são alguns exemplos de
como o desastre do desabastecimento hídrico pode ser
agravado pela sociedade, aumentando a demanda hídrica
nas cidades onde ocorrem, mesmo em tempo de escassez
nos mananciais.
Nesse contexto, esta pesquisa está direcionada
pela hipótese que a relação entre fatores ambientais,
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infraestruturais, socioeconômicos e de planejamento estatal, materializados ou não no espaço, produz territórios
de risco de desabastecimento hídrico no RN. Com base na
hipótese, foram construídos os objetivos deste trabalho,
cujo principal propósito consiste em analisar o risco de
desabastecimento hídrico no Rio Grande do Norte (RN)
a partir do Índice de Risco de Desabastecimento Hídrico
(IRDH) gerado pelo sistema de indicadores socioambientais
de risco ao desabastecimento hídrico. Para realização
deste capítulo de livro, os seguintes objetivos específicos
foram definidos:
1. Propor o Índice de Risco de Desabastecimento
Hídrico (IRDH) a partir de sistema de indicadores
socioambientais;
2. Analisar o risco de desabastecimento hídrico da
Região Agreste do estado.

METODOLOGIA
A coincidência entre alta demanda hídrica municipal,
tanto urbana (população concentrada nas sedes municipais)
quanto rural (fruticultura irrigada, principalmente), associada com o tipo climático predominante no RN (semiárido),
deficiência na infraestrutura hídrica, problemas em seu
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funcionamento, associados à oferta hídrica limitada, gera
os “Territórios de Risco” ao desabastecimento hídrico no
estado. Esta categoria de análise, por sua vez, parte da
concepção teórico-metodológica que é pauta nos estudos de
risco socioambiental em Geografia (ALMEIDA, 2010, p. 171).
Os territórios de risco são caracterizados pela imbricação no espaço de objetos técnicos e/ou naturais em que
sua má disposição, uso descontrolado ou mal gerido, precariedade ou problemas de manutenção (ações) promovem
o aumento do risco de desabastecimento hídrico, materializado como um desastre quando afeta a população dos
municípios. Deste modo, no RN, esta categoria de análise
reflete a centralidade da discussão teórica e metodológica
da pesquisa, ou seja, o caráter territorial do risco, com as
esferas material e humana especializadas/mapeadas nos
limites do estado a partir da unidade elementar de análise,
que são os municípios, e sua análise macro, a partir das
regiões de abastecimento hídrico.
Neste contexto, é possível entender o encadeamento dos
conceitos de espaço geográfico e território, em que o Risco
de desabastecimento tem importância central dentro dessa
relação. O Risco, por sua vez, tem os conceitos necessários
à sua análise, que é uma função entre Vulnerabilidade e
Perigo, tendo como resultados as classes de risco de cada
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município, as quais, quando agrupadas, formam regiões de
risco de desabastecimento hídrico do Rio Grande do Norte
a partir dos níveis de risco (Muito baixo, Baixo, Médio,
Alto e Muito Alto). Esta configuração é operacionalizada
pelo IRDH – Índice de Risco de Desabastecimento Hídrico
–, que relaciona de maneira sistêmica, ou seja, integrada,
os fatores inerentes à hipótese desta pesquisa, que são
colocados como responsáveis pela materialização do risco
no território, sendo eles: ambiental, infraestrutura, socioeconômico e planejamento estatal.
Para a produção do IRDH do estado do Rio Grande do
Norte, teve-se como ponto de partida a metodologia utilizada em 2010 por Almeida que, por sua vez, fundamentou-se
no Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, elaborado pela
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados do Estado
de São Paulo (SEADE, 2008). Também houve influência dos
trabalhos realizados nesta mesma perspectiva de análise
de risco socioambiental a partir de sistema de indicadores,
com suas variáveis categorizadas e ponderadas, resultando
em um índice síntese, tais como: Medeiros (2014), Macedo
(2015), Crepani (2001), Guerra et al (2009), Almeida, Welle
e Birkmann (2016), Welle e Birkmann (2015), entre outros.
O sistema de indicadores de risco ao desabastecimento
hídrico urbano do RN contribui com a base metodológica
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para o mapeamento deste tipo de risco no estado. Deste
modo, esta pesquisa se propõe analisá-lo, definindo suas
causas e consequências, assim como medidas mitigadoras para diminuição do risco e, com isso, dos problemas
relacionados ao desabastecimento hídrico no estado.
A partir deste entendimento, foi elaborada uma equação,
contemplando variáveis que compõem indicadores e estes
se estruturam em um índice (IRDH). Cada variável tem
seu peso no resultado, que ocorre na escala municipal,
portanto, o município é a unidade elementar fundamental
desta análise.
A fórmula de cálculo para a análise foi estruturada sobre
a perspectiva multivariada, a partir de média ponderada.
Para tanto, foi preciso dividir a análise em duas fórmulas.
A primeira para cada indicador (Equação 1), representando
o nível microescalar, e a segunda para todos, a fim de
calcular o índice - IRDH (Equação 2), representando o nível
macroescalar, expressos a seguir:
Equação 1) Média Ponderada por Indicador (MPI):

Na equação apresentada, í é a primeira variável do
indicador e n é a última,
é o resultado obtido para
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i-ésima variável de um indicador específico e

o peso

referente à respectiva variável obtida no levantamento
de dados da pesquisa. O Quadro 1 traz a categorização
das variáveis associadas ao peso de cada uma dentro do
indicador, de modo que a soma dos pesos de cada variável
é igual à quantidade de variáveis do indicador. A Média por
Indicador (MI) tem por finalidade estabelecer um índice,
dando um diagnóstico da situação do município referente
a cada indicador. Além disso, este valor será usado para
determinar o índice geral, que é o IRDH.
Equação 2) Índice de Risco de Desabastecimento Hídrico
(IRDH):

A Equação 2 trata do IRDH, em que j é o primeiro indicador e n é o último,
é o resultado da Equação 1 para
o j-ésimo indicador, ponderado pelo peso específico do
respectivo indicador
. Como já foi mencionado, cada
indicador tem uma importância (peso) diferenciada dentro
do índice geral. O IRDH consolida em um único parâmetro
o risco de desabastecimento hídrico de cada município,
já que considera todas as variáveis e indicadores levantados no estudo. Os resultados das duas equações foram
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classificados em cinco (5) níveis de risco, a partir da classificação pelo método “intervalos idênticos”.
Como supracitado, as variáveis colhidas obedecem uma
escala de pontuação de 1 a 5, o que garante que as duas
equações conduzam a índices que também terão o mesmo
grau de amplitude, que serão representados a partir da
classificação pela técnica “intervalos idênticos”, do maior
para o menor nível de risco: Muito Alto; Alto; Médio; Baixo;
e Muito Baixo risco. Esses níveis foram especializados nos
mapas a partir de um padrão de cores, seguindo a gradação
em que a mais escura corresponde ao nível maior de risco
e a mais clara, ao menor risco. O Quadro 1 mostra as variáveis que compõem o sistema de indicadores de Risco de
Desabastecimento Hídrico Municipal do RN e sua forma de
classificação, sendo 19 variáveis agrupadas em indicadores.
Quadro 1 - Variáveis que compõem o sistema de indicadores
de risco ao desabastecimento hídrico municipal do RN.

Fator

Variáveis
(V1) Vazão média dos poços
(V2) Corpos d’água superficiais
naturais no município
(V3) Tipo Climático predo-

Ambiental

minante do Município

Peso

Peso

Variável

Indicador

1,25
1,25

0,75

1

(V4) Vulnerabilidade geral do manancial subterrâneo de abastecimento

0,75

hídrico municipal (índice GOD)
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(V5) Tipo de Captação

1,5

(V6) Existência de tratamento de
esgoto e coleta de lixo no município

0,75

(fonte principais de contaminação)
(V7) Capacidade dos Reservatórios
do município (exceto barragens)
Infraes-

(V8) Tempo de Instalação

trutura

da rede de abastecimento

1

1

1,75

hídrico urbano (vida útil)
(V9) Material construtivo da rede
de abastecimento hídrico urbano

1

(V10) Porcentagem de Domicílios abastecidos por água

0,75

encanada em meio urbano
(V11) Ocorrências registradas de
colapso de abastecimento urbano do

1,5

município, nos últimos 6 anos de seca
(V12) Medidas estruturais para
Planeja-

reduzir risco de desabastecimento

mento

(V13) Gestão de risco de desabas-

Estatal

tecimento no município (Defesa

0,75
0,75
0,75

Civil; secretaria responsável etc.)
(V14) Existência de plano municipal
referente ao abastecimento hídrico

1

(plano de saneamento etc.)
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(V15) Nível de cobertura de
programa de transferência

0,75

de renda (Bolsa Família)
(V16) IDHM – Renda (renda per
Socioeconômico

capita da população, ou seja, a
renda média mensal dos indiví-

1

0,50

duos residentes no município)
(V17) IDHM – educação
(V18) Quantidade de habitantes urbanos do município
(V19) Índice de Gini

1
1,50
0,75

Fonte: Elaboração dos autores (2019).

O processo de sistematização dos indicadores socioambientais de desabastecimento hídrico em um índice
especializado a partir de uma produção cartográfica do
Rio Grande do Norte, conforme exposto no quadro 1, foi possível através do levantamento de dados municipais urbanos
referentes aos recursos hídricos e sociedade, agregados às
poligonais municipais georreferenciadas. Posteriormente,
esses dados foram especializados e relacionados, configurando uma base cartográfica de referência, a qual
possibilitou a produção e análise dos resultados do IRDH
em ambiente S.I.G. – Sistema de Informações Geográficas.
Os resultados foram analisados de duas maneiras:
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por fator (ambiental, socioeconômico, infraestrutural e de
planejamento estatal); e por índice geral, ambos agrupados a partir de cada região de abastecimento do estado,
sendo visualizado em mapa (produto) e analisado. Feito
este procedimento, seguindo a proposição do sistema de
indicadores (seus fatores, variáveis e ponderações), cujo
produto é o IRDH, foi possível atingir o objetivo em questão neste capítulo. Nesse sentido, foi gerado o índice com
sua classificação especializada em um mapa com cinco
classes, sendo elas: IRDH muito baixo, IRDH baixo, IRDH
médio, IRDH alto e IRDH muito alto. Esses mapas serão
analisados por regiões de abastecimento hídrico do estado
para detalhamento e, ao final, será gerado um mapa geral
do IRDH do Rio Grande do Norte.
Esta etapa da análise foi agrupada por regiões de
abastecimento hídrico do estado, seguindo a classificação da concessionária estadual de abastecimento hídrico
(CAERN) de oito (8) regiões, sendo elas: Oeste, Alto Oeste,
Sertão Central, Agreste, Mato Grande, Seridó, SAAE e Natal.
Por sua vez, os mapas regionais, agrupados por indicador do
índice, mostram também a espacialização das variáveis que
compõem. Portanto, cada mapa demonstra a configuração
dos resultados por indicador e por variáveis que respondem
por cada tema do índice. Após essa etapa, foi confeccionado
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o mapa geral de Risco ao desabastecimento hídrico do RN.
Neste trabalho, especificamente, serão analisados somente
os resultados da região agreste do estado.
Outro aspecto importante foi a categorização dos dados
de cada variável que, preferencialmente, serão agrupadas
em cinco categorias, seguindo a seguinte lógica: Nível 1
– Risco Muito Baixo, Nível 2 – Risco Baixo, Nível 3 – Risco
Médio, Nível 4 – Risco Alto e Nível 5 – Risco Muito Alto.
A configuração dos dados de cada variável foi analisada,
visando essa categorização. Em seguida, tanto as variáveis quanto os indicadores foram ponderados, de acordo
com o seu respectivo nível de importância para o risco de
desabastecimento hídrico do estado.

RESULTADOS
A Região Agreste de abastecimento hídrico do RN é
composta por 40 municípios, sendo Parnamirim o centro
regional, com maior quantidade de habitantes urbanos
(202.456), mais infraestrutura hídrica e densidade do setor
de serviços diversos. Destaca-se também o município de
Nova Cruz (24.380 hab.) e Canguaretama (20.235 hab.),
com mais de 20.000 habitantes em sua sede municipal.
A população urbana total da região é de 454.761 habitantes, conforme apresentado na tabela 1, a qual também
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mostra o quantitativo populacional individual dos municípios da Região Agreste de abastecimento hídrico, em
ordem decrescente.
Tabela 1 – Quantitativo Populacional Municipal - Região
Agreste de abastecimento hídrico, Rio Grande do Norte.
População

População

Ordem

Municípios

202 456

21

Lagoa Salgada

5 005

Nova Cruz

24 380

22

Espírito Santo

5 000

3

Canguaretama

20 235

23

Vera Cruz

4 695

4

São José De Mipibu

18 232

24

Várzea

4 321

5

Goianinha

15 477

25

Japi

4 107

6

Santo Antônio

14 280

26

Lagoa D’anta

3 982

7

São José Do

10 200

27

Senador Geor-

3 881

Ordem

Municípios

1

Parnamirim

2

Urbana (Hab.)

Campestre

Urbana (Hab.)

gino Avelino

8

Tangará

9 540

28

Serra De São Bento

3 262

9

Monte Alegre

9 002

29

Vila Flor

2 784

10

Montanhas

8 870

30

Senador Elói

2 423

De Souza
11

Arês

8 069

31

Lajes Pintadas

2 390

12

Pedro Velho

7 248

32

Coronel Ezequiel

2 273

13

Baía Formosa

7 128

33

Lagoa De Pedras

2 237

14

Tibau Do Sul

6 861

34

Serrinha

2 121

15

Bom Jesus

6 768

35

Boa Saúde

2 077

16

Passa e Fica

6 755

36

São Bento Do Trairí

1 884

17

Nísia Floresta

5 757

37

Sítio Novo

1 784
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18

Jaçanã

5 333

38

Monte Das

1 283

Gameleiras
19

Serra Caiada

5 313

39

Passagem

1 191

20

Campo Redondo

5 197

40

Jundiá

960

TOTAL

454 761

Fonte: Censo IBGE (2010) e dados da pesquisa.

Indicador Ambiental
Quanto ao indicador ambiental, a Região Agreste se
localiza, em sua parte leste, sobre a Bacia Potiguar, e parte
central e oeste sobre a região do cristalino potiguar, com
menor disponibilidade hídrica subterrânea e superficial.
O abastecimento hídrico urbano da região tem origem,
principalmente, no complexo de lagoas de Nísia Floresta,
onde os maiores mananciais são as lagoas do Bonfim
e Redonda, sendo que, na primeira, está a captação da
Adutora Monsenhor Expedito (associada à bateria de poços
no distrito de Boa Cica), responsável pelo abastecimento de
20, dos 40 municípios da região agreste. Assim, na Região
Agreste a forma de captação de 50% dos municípios é
essa adutora, com captação na bacia potiguar. O clima
da região varia entre tropical úmido, semiúmido, semiárido brando e mediano, sendo tal classificação devido à
variação climática longitudinal sobre o território do RN.
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Os municípios mais próximos do litoral oriental do estado
têm maior pluviosidade média, o que vai diminuindo quanto
mais distantes estão localizados do litoral. A figura 2 mostra
o mapa da configuração espacial do IRDH referente ao
indicador ambiental na Região Agreste do estado.

Figura 1 – IRDH – Indicador Ambiental/Região Agreste do RN.
Fonte: Elaboração dos autores (2019).

A configuração ambiental da Região Agreste apresentou
11 (onze) municípios com nível de risco baixo e muito baixo
para este indicador, 3 (três) apresentaram risco muito alto
e 12 (doze) municípios apresentaram alto risco. Todos os
municípios com risco alto e muito alto têm características
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semelhantes quanto ao indicador ambiental, pois estão
localizados sobre geologia do cristalino potiguar e possuem clima principalmente semiárido brando e mediano.
A Tabela 2 mostra o quantitativo populacional a partir
dos níveis de risco resultantes da análise do IRDH para o
indicador ambiental nesta região.
Tabela 2 – Quantitativo Populacional Municipal do
indicador ambiental por nível de risco - Região Agreste
de abastecimento hídrico, Rio Grande do Norte.
Nível de Risco

Muito alto

Alto

Municípios

População

População Urbana

Urbana (Hab.)

Total (Hab.)

São Bento do Trairí

1 884

Coronel Ezequiel

2 273

Jaçanã

5 333

Santo Antônio

14 280

Serra de São Bento

3 262

Senador Elói de Souza

2 423

Lajes Pintadas

2 390

Serrinha

2 121

Sítio Novo

1 784

Monte Das Gameleiras

1 283

Serra Caiada

5 313

Campo Redondo

5 197

Bom Jesus

6 768

Japi

4 107

Montanhas

8 870
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Vila Flor

2 784

Passagem

1 191

Jundiá

960

Boa Saúde

2 077

Lagoa de Pedras

2 237

Lagoa D’anta

3 982

Várzea

4 321

Lagoa Salgada

5 005

Espírito Santo

5 000

Vera Cruz

4 695

Nova Cruz

24 380

São José do Campestre

10 200

Tangará

9 540

Pedro Velho

7 248

Passa e Fica

6 755

Arês

8 069

Monte Alegre

9 002

Senador Geor-

3 881

Médio

Baixo

90 375

39 184

gino Avelino
São José de Mipibu

18 232

Parnamirim

202 456

Nísia Floresta

5 757

Baía Formosa

7 128

Tibau do Sul

6 861

Canguaretama

20 235

Goianinha

15 477

Muito Baixo

257 914

Fonte: Censo IBGE (2010) e dados da pesquisa.
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O resultado do indicador ambiental para a região
agreste se deu por fatores como a localização da maioria
dos municípios na região do clima semiárido brando e
mediano (V3), com vazão média dos poços baixa (V1) e
poucos corpos d’água superficiais nestes municípios (V2),
características típicas da região do cristalino potiguar
associada ao clima semiárido. A variável referente à vulnerabilidade geral do aquífero (V4) apresenta a maior parte
dos municípios com nível de risco alto e muito alto para
esta variável, notadamente pelo tipo de aquífero fissural
(rochas cristalinas) e pelo nível freático médio dos poços
(próximo à superfície).
A partir da análise dos resultados, foi possível concluir que os municípios com risco médio, alto e muito
alto têm vazão baixa dos poços (V1 – peso 1,25), o que
os coloca no nível muito alto de risco para esta variável.
Aliado a isso, os municípios da porção oeste da Região
Agreste não dispõem de muitos corpos d’água superficiais
(V2 – peso 1,25) e o tipo climático da maior parte
da Região Agreste é semiárido brando e mediano
(V3 – peso 0,75). Além disso, a vulnerabilidade à contaminação do manancial subterrâneo (V9 – peso 0,75) é
alta ou muito alta, em função da distância dos municípios do litoral, adentrando à litologia do tipo cristalino.
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Tais características, quando agrupadas e ponderadas, contribuíram para este resultado geral do indicador ambiental.
Os municípios com menor vulnerabilidade residem sobre
a bacia potiguar, com vazão alta dos poços (V1), quantidade significativa de corpos d’água nestes municípios (V2)
e clima do tipo tropical úmido e semiúmido (V3), aliados
à alta profundidade freática dos poços e tipo de aquífero,
caracterizando baixa vulnerabilidade do manancial subterrâneo (V4) e colocando-os, de maneira geral, na categoria de
‘muito baixo’ risco para o indicador ambiental (Parnamirim,
Nísia Floresta, Baía Formosa, Canguaretama, Tibau do Sul,
Goianinha), ou ‘baixo’ risco (São José de Mipibu, Senador
Georgino Avelino, Arês e Monte Alegre).

Indicador infraestrutural
O indicador infraestrutural é o mais importante do
IRDH (peso 1,75), dada a complexidade do sistema de abastecimento hídrico do Rio Grande do Norte, com adutoras
e grandes mananciais artificiais que diminuem o risco de
desabastecimento hídrico dos municípios atendidos por
esses equipamentos. O mapa representado pela figura 3
mostra a configuração deste indicador na região agreste
do estado, a partir do qual pode-se perceber a influência
da adutora Monsenhor Expedito com captação na Lagoa do
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Bonfim, em Nísia Floresta, o que diminui a vulnerabilidade
dos municípios abastecidos por esse tipo de captação (V5).

Figura 2 – IRDH – Indicador Infraestrutura/Região Agreste do RN
Fonte: Elaboração dos autores (2019).

No concernente ao indicador infraestrutura do IRDH,
na Região Agreste do RN, apenas 1 (um) município tem
‘muito baixo’ risco para este indicador (Parnamirim) e 10
(dez) têm ‘baixo risco’, porém 28 municípios têm médio
risco para infraestrutura, 1 (um) classificado como ‘alto’
risco e nenhum é classificado como ‘muito alto risco’.
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A configuração da infraestrutura de abastecimento
hídrico do estado, contida no IRDH, ocorre a partir das
seguintes variáveis: Tipo de Captação (V5); Quantidade
de Reservatórios (V7); Tempo de Instalação da rede de
abastecimento hídrico urbano (V8); e Material construtivo
da rede de abastecimento hídrico urbano (V9). A tabela 3
mostra o quantitativo dos municípios e sua população a
partir da análise do risco de desabastecimento hídrico da
região agreste.
Tabela 3 – Quantitativo Populacional Municipal do
indicador infraestrutura por nível de risco - Região Agreste
de abastecimento hídrico, Rio Grande do Norte.
Nível De

Municípios

Risco

População

População Urbana

Urbana (Hab.)

Total (Hab.)

Muito Alto

---

---

---

Alto

Jundiá

960

960

Coronel Ezequiel

2.273

Jaçanã

5.333

Senador Elói De Souza

2.423

Serrinha

2.121

Sítio Novo

1.784

Monte Das Gameleiras

1.283

Serra Caiada

5.313

Montanhas

8.870

Passagem

1.191

Boa Saúde

2.077

Várzea

4.321

Médio

Seção 1 – Indicadores
de risco de desastres
no Brasil

Risco de desabastecimento hídrico na Região
Agreste do Rio Grande do Norte, Brasil

160.553

120

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

Médio

Passa e Fica

6.755

Santo Antônio

14.280

Bom Jesus

6.768

Vila Flor

2.784

Lagoa De Pedras

2.237

Lagoa D’anta

3.982

Lagoa Salgada

5.005

Espírito Santo

5.000

Vera Cruz

4.695

São José Do Campestre

10.200

Tangará

9.540

Pedro Velho

7.248

Arês

8.069

Senador

3.881

160.553

Georgino Avelino
Nísia Floresta

5.757

Baía Formosa

7.128

Canguaretama

20.235

Japi

4.107

Serra De São Bento

3.262

Lajes Pintadas

2.390

Campo Redondo

5.197

Goianinha

15.477

Tibau Do Sul

6.861

São Bento Do Trairí

1.884

São José De Mipibu

18.232

Nova Cruz

24.380

Monte Alegre

9.002

Baixo

90.792

Fonte: Censo IBGE (2010) e dados da pesquisa.
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A partir da análise dos resultados, foi possível concluir
que o município com alto risco para o indicador infraestrutura apresentou nível muito alto de risco para o tipo
de captação hídrica (V5), sendo esta variável a de maior
peso (1,5) para o indicador, o que potencializou o risco
deste município. Também a maioria dos municípios com
médio risco para o indicador não dispõe de tratamento de
esgoto no município (V6 – peso 0,75), a rede de abastecimento hídrico urbano tem mais de 30 anos (V8 – peso 1) e
o material construtivo (V9 – peso 1) é de tubo PVC e ferro
fundido, colocando-os como nível 2 de risco, portanto
na categoria ‘baixo risco’. Tais características, quando
agrupadas e ponderadas, contribuíram para este resultado
geral intermediário do indicador infraestrutura.
A maioria dos 11 municípios com menor vulnerabilidade (muito baixa e baixa) tem características diferentes,
principalmente para a variável tipo de captação hídrica
(V5), sendo abastecidos por poços na bacia potiguar (nível
muito baixo de risco) ou pela adutora Monsenhor Expedito,
que capta água, principalmente, em manancial superficial
da bacia potiguar (nível baixo de risco para esta variável).
Essa variável, por ter maior peso no indicador, justifica o
resultado baixo e muito baixo destes municípios, dado que
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as demais variáveis não têm diferenças significativas dos
demais da Região Agreste.
Assim, é preciso pontuar que apenas 12 (doze) municípios dispõem dos serviços mencionados na variável
V6 - existência de tratamento de esgoto e coleta de lixo
–, com os demais (28) utilizando formas inadequadas de
destinação de lixo, como os ‘lixões’ a céu-aberto, sem
tratamento de esgoto.
A variável V8 - tempo de instalação da rede de abastecimento hídrico urbano (vida útil) - também tem classificação de risco ‘muito alto’ para a maioria dos municípios da
Região Agreste, com mais de 30 anos de instalação (33 de
40 municípios). Dois municípios têm classificação de ‘alto
risco’ para esta variável específica, com rede instalada
de 20 a 30 anos; três com ‘médio risco’ (rede instalada
de 15 a 20 anos); e dois com nível ‘baixo’ de risco (rede
instalada de 10 a 15 anos).
Quanto maior o tempo de instalação da rede de abastecimento hídrico de um município, aumenta-se sua vulnerabilidade, pois existem problemas quanto ao rompimento
da rede e falta de manutenção preventiva. Experiências
em Natal, capital do estado, com a rede instalada mais
antiga do RN, mostram que a rede com mais de 30 anos da
cidade apresenta rompimentos em vários pontos, inclusive
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causando acidentes com veículos em valas abertas pela
ruptura da rede. O tempo de instalação pode ser associado
ao tipo de material construtivo da rede, uma vez que a
tubulação de cimento amianto é mais vulnerável à ação
degenerativa do tempo e a rede de PVC é mais resistente,
estando esses dados no catálogo do fabricante dos tubos
de PVC, por exemplo.

Indicador Planejamento Estatal
Para o indicador ‘Planejamento Estatal’, as variáveis que
compõem o índice de risco são: V11 – Ocorrências registradas de colapso de abastecimento urbano do município
nos últimos 7 anos de seca; V12 - Medidas estruturais
para reduzir risco de desabastecimento; V13 - Gestão de
risco de desabastecimento no município (Defesa Civil;
secretaria responsável, etc); e V14 - Existência de plano
municipal referente ao abastecimento hídrico (plano de
saneamento, etc). O mapa da figura 4 mostra a configuração
espacial do indicador planejamento estatal na região de
abastecimento hídrico Agreste do RN, de maneira geral e
com a individualização das variáveis.
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Figura 3 – IRDH – Indicador Planejamento Estatal/Região Agreste do RN.
Fonte: Elaboração dos autores (2019).

A partir da figura 4, é possível perceber que a maioria dos municípios têm risco classificado como ‘médio’,
compondo 33 de um total de 40, com apenas Parnamirim
sendo classificado como ‘baixo’ risco para o indicador.
Já com ‘alto’ risco foram classificados seis (6) municípios
(Lagoa Salgada, Passagem, Várzea, Sítio Novo, Vila Flor e
Espírito Santo), enquanto nenhum teve ‘muito alto risco’,
conforme mostra a tabela 4, correspondente ao quantitativo
dos municípios em função do nível de risco e sua população.
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Tabela 4 – Quantitativo Populacional Municipal do indicador
planejamento estatal por nível de risco - Região Agreste
de abastecimento hídrico, Rio Grande do Norte.
Nível De Risco

Municípios

Muito Alto

Alto

População

População Urbana

Urbana (Hab.)

Total (Hab.)
---

---

---

Sítio Novo

1 784

Vila Flor

2 784

Espírito Santo

5 000

Passagem

1 191

Várzea

4 321

Lagoa Salgada

5 005

Coronel Ezequiel

2 273

Jaçanã

5 333

Senador Elói de Souza

2 423

Serrinha

2 121

Monte das Gameleiras

1 283

Serra Caiada

5 313

Montanhas

8 870

Boa Saúde

2 077

Passa e Fica

6 755

Jundiá

960

Santo Antônio

14 280

Serra de São Bento

3 262

Lajes Pintadas

2 390

Campo Redondo

5 197

Bom Jesus

6 768

Japi

4 107

Médio
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Médio

Lagoa de Pedras

2 237

Lagoa D’anta

3 982

Vera Cruz

4 695

São José do Campestre

10 200

Tangará

9 540

Pedro Velho

7 248

Arês

8 069

Senador

3 881

Georgino Avelino
Nísia Floresta

5 757

Baía Formosa

7 128

Canguaretama

20 235

Goianinha

15 477

232.220

Tibau do Sul

6 861

São Bento do Trairí

1 884

São José de Mipibu

18 232

Nova Cruz

24 380

Monte Alegre

9 002

Baixo

Parnamirim

202 456

202.456

Muito Baixo

---

---

---

Fonte: Censo IBGE (2010) e dados da pesquisa.

Analisando a tabela 4, conclui-se que a variável V11 Ocorrências de colapso de abastecimento hídrico, de peso
maior (1,5), apresenta poucos municípios com ocorrências
de colapso no último período de seca (2012-2018), apenas
quatro municípios, notadamente por estarem localizados
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no cristalino potiguar com abastecimento por adutora
que tem captação em manancial local, o que é indicativo
do resultado dessas ocorrências. Também por causa do
peso maior da variável 11 no indicador de planejamento
estatal, tem-se o resultado de dois, dos quatro municípios,
classificados como ‘alto’ risco (Espírito Santo e Várzea).
Além disso, as variáveis V12 - Medidas estruturais para
reduzir risco de desabastecimento e V13 - Gestão de risco
de desabastecimento no município (Defesa Civil, secretaria responsável, etc), ambas com peso 0,75, resultaram
risco ‘muito alto’ ou ‘alto’ para a maioria dos municípios,
o que denota a falta de obras para estruturar ou melhorar
o abastecimento hídrico nas cidades, além de ausência
ou precariedade de órgãos da administração municipal
responsáveis pelas gestão do risco de desabastecimento
hídrico, como defesa civil estruturada, por exemplo.
A variável 14 - Existência de plano municipal referente
ao abastecimento hídrico (plano de saneamento, etc), peso
1 – tem a maior parte dos municípios com classificação
‘média’ (35). Isso se dá por estes municípios estarem, no
momento, projetando seu plano de saneamento, com as
medidas de abastecimento hídrico a serem implementadas
a curto, médio e longo prazo.

Seção 1 – Indicadores
de risco de desastres
no Brasil

Risco de desabastecimento hídrico na Região
Agreste do Rio Grande do Norte, Brasil

128

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

Indicador Socioeconômico
Para este indicador, são cinco (5) as variáveis para composição do IRDH: V15 - Nível de cobertura de programa
de transferência de renda (BRASIL, 2020); V16 - Renda per
capita; V17 - IDHM – Educação; V18 - Quantidade de habitantes urbanos do município; e V19 - Índice Gini. A figura
5 mostra a configuração espacial deste indicador, tanto
de maneira geral, quanto suas variáveis individualizadas.

Figura 4 – IRDH – Indicador socioeconômico/Região Agreste do RN.
Fonte: Elaboração dos autores (2019).

A partir da figura 5, pode-se concluir que a maioria
dos municípios da Região Agreste potiguar tem nível ‘alto’
de risco para o indicador socioeconômico (23 municípios),
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15 (quinze) municípios têm risco ‘médio’ para este indicador
e 2 (dois) têm nível ‘baixo’. Nenhum apresentou nível ‘muito
alto’ e ‘muito baixo’, conforme apresentado na tabela 11,
também com o quantitativo populacional por nível de risco.
Tabela 5 – Quantitativo Populacional Municipal do indicador
socioeconômico por nível de risco - Região Agreste de
abastecimento hídrico, Rio Grande do Norte.
População

População Urbana

Urbana (Hab.)

Total (Hab.)

---

---

---

Bom Jesus

6 768

Canguaretama

20 235

Goianinha

15 477

Tibau do Sul

6 861

Várzea

4 321

Lagoa Salgada

5 005

Vera Cruz

4 695

Vila Flor

2 784

Pedro Velho

7 248

Campo Redondo

5 197

Jaçanã

5 333

Montanhas

8 870

Monte Alegre

9 002

Nísia Floresta

5 757

Nova Cruz

24 380

Passa e Fica

6 755

Serra de São Bento

3 262

Nível de Risco

Municípios

Muito Alto

Alto
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Alto

Parnamirim

202 456

Lagoa D’anta

3 982

Serra Caiada

5 313

Santo Antônio

14 280

São José de Mipibu

18 232

Senador Geor-

3 881

390 094

gino Avelino

Médio

Sítio Novo

1 784

Coronel Ezequiel

2 273

Arês

8 069

Japi

4 107

Monte das Gameleiras

1 283

Lagoa de Pedras

2 237

Baía Formosa

7 128

Espírito Santo

5 000

São Bento do Trairí

1 884

São José do Campestre

10 200

Tangará

9 540

Boa Saúde

2 077

Serrinha

2 121

Lajes Pintadas

2 390

Senador Elói de Souza

2 423

Jundiá

960

Passagem

1 191

---

---

Baixo
Muito Baixo

62 516

2 151
---

Fonte: Censo IBGE (2010) e dados da pesquisa.
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O resultado apresentado pela tabela 6 é direcionado
principalmente pelas variáveis V16 - Renda per capita - e
V18 - Quantidade de habitantes -, as quais têm maior peso
no índice (1,25). A Região Agreste do estado tem população
‘média’ na maioria dos municípios e ‘alta’ em Parnamirim,
porém a renda per capita tem ‘alto’ risco na maior parte dos
municípios, o que preocupa mais em caso de desabastecimento hídrico ou de qualquer outro desastre, inclusive,
pois afeta diretamente a capacidade de lidar, reagir e
resistir a esses eventos.
Ainda sobre a Região Agreste, trata-se de uma região
com desigualdade social ‘média’ em 39 dos 40 municípios e ‘alta’ em Pedro Velho apenas, confirmado a partir
da espacialização do índice de Gini (V19, peso 0,75). Já a
renda per capita dos municípios (V16, peso 1,25) e educação
(V17, peso 1) apresentaram ‘muito alto’ e ‘alto’ risco, na
maioria dos casos, a partir da classificação exposta na
figura 5. Por último, tem-se a variável V15 – sobre o nível
de cobertura do programa bolsa família (peso 0,75), em
que a região tem a maior parte dos municípios com ‘médio’
risco, quando 25 a 50% da população são assistidos pelo
programa, quanto maior o nível de cobertura, menor será
o risco para esta variável no indicador socioeconômico.
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Índice de Risco de Desabastecimento
Hídrico (IRDH) para Região Agreste.
Após a descrição do resultado de cada indicador e suas
variáveis, que compõem o IRDH, sendo observados os
mapas-resultados da análise, tem-se o resultado do índice
geral para a Região Agreste, também espacializado no
mapa 17. Sendo assim, o mapa 17 mostra a configuração do
resultado do IRDH para a Região Agreste de abastecimento
hídrico do Rio Grande do Norte. Nele, pode-se perceber
a sobreposição dos indicadores a partir da fórmula geral
inerente ao IRDH, sendo o indicador infraestrutura o de
maior peso (1,75), seguido pelo indicador ambiental (1,0),
conforme citado anteriormente. Os indicadores de planejamento estatal (0,75) e socioeconômico (0,5) são os que
têm menor peso no cálculo do índice.
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Figura 5 – IRDH – Índice de Risco de Desabastecimento
Hídrico/Região Agreste do RN.
Fonte: Elaboração dos próprios autores (2019).

A partir da figura 6, conclui-se que a Região Agreste
não apresentou nenhum município com ‘muito baixo’
risco de desabastecimento e apresentou oito (8) classificados como de ‘baixo’ risco. Trata-se de municípios
com boa infraestrutura hídrica, de maneira geral, sendo
abastecidos por poços tubulares, que são de boa vazão e
qualidade, captados no Arenito da formação Barreiras,
além de estarem ao redor de um dos melhores aquíferos
do estado quanto à resistência de utilização em períodos
de seca e por possuírem boas condições de potabilidade e
potencial de exploração. Sobre esses municípios, também
é preciso pontuar que possuem corpos d’água superficiais
que poderiam (mediante estudo de qualidade) ser utilizados
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como alternativa de abastecimento, como no caso de Nísia
Floresta, Goianinha e Canguaretama, por exemplo.
O resultado do IRDH para a Região Agreste classificou
vinte e sete (27) municípios com ‘médio’ risco, os quais
não dispõem da mesma infraestrutura hídrica e condições naturais (ambientais) em relação aos municípios da
região analisados anteriormente. Nesse contexto, quando
associadas as variáveis e ponderados os indicadores, foram
caracterizados como intermediários na classificação do
IRDH, colocando-os na categoria ‘médio’ risco de desabastecimento hídrico.
Cinco (5) municípios da Região Agreste foram classificados como ‘alto’ risco (Montanhas, Serrinha, Sítio Novo,
Coronel Ezequiel e Jaçanã) e nenhum como ‘muito alto’
risco. Isso se dá, principalmente, pela infraestrutura hídrica
deficiente e devido a suas características ambientais, como
clima semiárido e localização sobre terreno do cristalino
potiguar, por exemplo, corroborando com os pesos dos
indicadores. A tabela 6 apresenta os resultados do IRDH
na Região Agreste do RN, assim como a população atingida
por cada categoria de risco.
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Tabela 6 – Quantitativo Populacional Municipal do IRDH por nível de
risco - Região Agreste de abastecimento hídrico, Rio Grande do Norte.
População

População Urbana

Urbana (Hab.)

Total (Hab.)

---

---

---

Jaçanã

5 333

Montanhas

8 870

Nível de Risco

Municípios

Muito Alto

Alto

Sítio Novo

1 784

Coronel Ezequiel

2 273

Serrinha

2 121

Bom Jesus

6 768

Várzea

4 321

Lagoa Salgada

5 005

Vera Cruz

4 695

Vila Flor

2 784

Pedro Velho

7 248

Campo Redondo

5 197

Nova Cruz

24 380

Passa e Fica

6 755

Serra de São Bento

3 262

Lagoa D’anta

3 982

Serra Caiada

5 313

Santo Antônio

14 280

Médio

Senador Georgino Avelino
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Monte das Gameleiras

1 283

Lagoa de Pedras

2 237

Espírito Santo

5 000

São Bento do Trairí

1 884

São José do Campestre

10 200

Tangará

9 540

Boa Saúde

2 077

Lajes Pintadas

2 390

Senador Elói de Souza

2 423

Jundiá

960

Passagem

1 191

Baía Formosa

7 128

Nísia Floresta

5 757

Parnamirim

202 456

Canguaretama

20 235

Goianinha

15 477

Tibau do Sul

6 861

São José de Mipibu

18 232

Monte Alegre

9 002

Médio

Baixo

Muito Baixo

----Fonte: Censo IBGE (2010) e dados da pesquisa.

149 232

285 148

---

A partir da análise do resultado exposto na tabela 6,
pode-se concluir que, no concernente às características
ambientais, trata-se de municípios localizados no cristalino
potiguar, sem possibilidades significativas de captação
hídrica subterrânea e que dependem das adutoras captando
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água a quilômetros de distância na lagoa do Bonfim e/
ou de manancial superficial local (Rio Piquiri, no caso
de Montanhas). Além disso, o tipo de aquífero fissural
(cristalino potiguar) dessas cidades aumenta bastante a
vulnerabilidade de contaminação do manancial subterrâneo. Essas características, quando associadas, aumentam
o nível de risco geral a partir do indicador ambiental.
Assim, o indicador de planejamento estatal desses municípios aparece com índice médio, com quatro municípios
que já tiveram ocorrências de colapso ou rodízio hídrico no
último período de seca entre 2012-2018, o que contribuiu
para o aumento do IRDH, além de não terem estrutura de
órgãos municipais para gestão do risco no município, como
defesa civil, e não terem obras ou medidas estruturais a
serem realizadas ou em andamento, para redução do risco
de desabastecimento hídrico.
Quanto ao indicador infraestrutura, os municípios
classificados com ‘alto’ risco de desabastecimento na Região
Agreste, além de terem uma rede de distribuição urbana
geral antiga, foram construídas ou têm, em partes da
rede, material construtivo mais vulnerável a danos (ferro
fundido, por exemplo). Outra variável que aumentou o
risco para o indicador infraestrutura desses municípios
foi a quantidade e capacidade dos reservatórios, já que
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armazenar água em tempos de escassez é fundamental
para resistência ao desabastecimento hídrico. Em jundiá,
por exemplo, há apenas um (1) reservatório elevado com
capacidade para 50 m³.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim como em outras regiões do estado, a integração
de sistemas de abastecimento hídrico pode ser uma solução
para diminuição dos problemas encontrados na Região
Agreste de abastecimento do estado. Por exemplo, a adutora
Monsenhor Expedito pode ser integrada com as adutoras
de Espírito Santo e Pedro Velho/Nova Cruz, aumentando
sua capacidade e diminuindo a vulnerabilidade dessas duas
captações a períodos de seca prolongada. Além dessas ações,
pode-se diminuir a vulnerabilidade dos municípios com
investimentos na gestão de risco municipal, com estrutura
de defesa civil ou secretaria de recursos hídricos, associado
ao plano municipal de saneamento, que é fundamental.
Também é possível perceber a ausência de esgotamento
sanitário adequado, nos municípios de Sítio Novo, Coronel
Ezequiel, Jaçanã, Serrinhas e Montanhas, os quais apresentaram ‘alto risco’ geral para o IRDH na Região Agreste.
Essa variável é muito importante para diminuir a vulnerabilidade à contaminação dos mananciais municipais,
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como rios, açudes ou manancial subterrâneo, com isso haveria a possibilidade de alternativas para captação hídrica
nesses municípios, o que, então, diminuiria consideravelmente sua vulnerabilidade dentro da lógica do IRDH.
Neste contexto, a pesquisa e proposição de um sistema
de indicadores de risco de desabastecimento hídrico do
estado se mostra produtiva na análise da vulnerabilidade
dos municípios ao desabastecimento hídrico, sendo um
importante parâmetro para o planejamento do estado,
política de recursos hídricos e mitigação dos problemas de
abastecimento hídrico a partir da redução do risco. Neste
sentido, diminuir a vulnerabilidade municipal ao desabastecimento hídrico é fundamental para reduzir custos
com a efetivação do colapso hídrico, gastos elevados para
a sociedade e governo, como ocorreu no último período
de estiagem prolongado, entre 2012 e 2017.
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DIAGNÓSTICO DA VULNERABILIDADE
SOCIAL AO RISCO DE MOVIMENTOS
DE MASSA NA COMUNIDADE
SÃO JOSÉ DO JACÓ, MUNICÍPIO
DE NATAL / RN – BRASIL
Caroline Barros de Sales, Lutiane Queiroz de Almeida

INTRODUÇÃO
A formação de áreas de riscos de desastres pode se efetivar à medida que novas alternativas de moradia popular
surgem em espaços pouco ou não adequados à ocupação
humana, aliando-se a determinadas condições ambientais
marcadas naturalmente por fragilidades. Tal formação
está intrínseca na problemática da moradia, mais precisamente do déficit habitacional, que reflete o estímulo a
assentamentos de origem informal em espaços pouco ou
não adequados à ocupação humana.
Entende-se por déficit habitacional a situação de
deficiências no estoque de moradias, mais precisamente
a falta ou as inadequações delas, esclarece a Fundação
João Pinheiro – FJP (2018). Através dele, é possível saber
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a quantidade de domicílios com situação precária à
moradia e a porcentagem destes em relação ao total de
moradias disponíveis.
Como uma das principais consequências do processo de
urbanização, tida como “solução” de um duplo problema
(habitação e facilidade de acesso ao local de trabalho),
a ocupação de áreas usualmente inadequadas por agentes
da produção do espaço que não dão conta do escopo do
mercado imobiliário formal e legal, como encostas íngremes
e áreas alagadiças, termina sendo a única opção para a
parcela da população desfavorecida em relação ao direito
à moradia, mesmo que ilegais do ponto de vista técnico
(CORRÊA, 2000).
Além de apresentarem condições ambientais marcadas
naturalmente por fragilidades frente à ocupação humana,
as áreas de risco são áreas marcadas por inadequações
infraestruturais e por condições sociais que corroboram
para que tornem as populações mais vulneráveis, gerando
espacialmente um cenário de ocupação urbana, cujos elementos são justamente aqueles característicos e suficientes
para virem expor tais áreas a riscos de desastres.
Tratando-se do conceito de vulnerabilidade, ela
resulta das interações entre as condições ambientais e a
sociedade: é um efeito combinado da exposição ao risco,
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da fragilidade dos diferentes componentes do território
e da sociedade, além da capacidade ou falta de resiliência
(VINCHON et al, 2011). É refletida então pela interação
entre três categorias: Suscetibilidade, Capacidade de Lidar
e Capacidade Adaptativa (OLIVEIRA, 2018). Trata-se dos
elementos considerados no World Risk Index - WRI, um
índice global de risco contido no relatório do World Risk
Report - WRR, elaborado pela United Nations University,
do Institute for Environment and Human Security - UNUEHS (2012, 2013, 2014), referência mundial nos estudos de
risco de desastres.
Seguindo essa perspectiva, Phillips e Fordham (2009,
apud BIRKMANN et al, 2013) destacam que a vulnerabilidade a desastres ditos “naturais” é impulsionada pela
desigualdade social e está profundamente enraizada nas
estruturas sociais.
Pode-se dizer que a vulnerabilidade é o elemento que
colabora para se compreender uma área de risco enquanto
território, tendo em vista que ela, segundo o IPCC (2012),
é resultado da combinação entre os fatores históricos,
características sociais, econômicas, culturais, políticas,
institucionais, condições dos recursos naturais disponíveis
e a dinâmica ambiental de um determinado lugar.
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Seguindo a abordagem da vulnerabilidade social, nos
casos de deflagração de desastres, as capacidades de lidar,
enfrentar, superar e de se recuperar da crítica situação
estarão postas conforme fatores sociais, os quais apontam
níveis diferentes de tal vulnerabilidade no espaço, e estarão
postas conforme, sobretudo, os fatores intrínsecos à gestão.
Isso quer dizer que, em áreas de risco de desastre,
determinados setores ou determinadas residências e seus
moradores irão apresentar níveis mais elevados de vulnerabilidade social e, consequentemente, níveis críticos
de risco, refletindo na deficiência das capacidades mencionadas anteriormente, o que deve ser levado em conta
especialmente na Gestão de Riscos de Desastres, durante
o processo de tomada de decisões.
Na capital do Rio Grande do Norte, Natal, mais precisamente na Zona Leste da cidade, entre os bairros Rocas
e Praia do Meio (Figura 1), a comunidade São José do Jacó
é considerada área de risco de movimentos de massa, pela
Defesa Civil de Natal, devido aos registros de ocorrências
(rastejamento e deslizamento de solo, desabamentos de
domicílios, colapsos de estruturas), principalmente nos
últimos 6 anos, influenciadas por intensas precipitações.
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Figura 1 – Mapa de Localização da área de estudo.
Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Sabe-se que a comunidade já é considerada área de
risco devido às ocorrências registradas, porém não se
tem estabelecidos, em escala de detalhe, os efetivos níveis
de vulnerabilidade social. Os níveis estabelecidos pelos
estudos sobre tal problemática, até o momento, respondem
a critérios somente de caráter físico, mais precisamente
das encostas, não oferecendo a devida atenção para as
questões de vulnerabilidade, o que despertou o interesse
pela escolha do objeto de estudo.
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Buscando atuar na dimensão social da problemática
da área de estudo, alguns questionamentos surgem: quais
são e como se comportam os indicadores sociais de vulnerabilidade da área de estudo? Onde estão localizados os
domicílios que são mais vulneráveis ao risco identificado?
Quais medidas podem ser propostas para a redução da
vulnerabilidade social e, consequentemente, do risco?
Buscando responder tais questionamentos, o presente
trabalho tem como objetivo: avaliar a Vulnerabilidade
Social associada ao risco de movimentos de massa, da
comunidade São José do Jacó, por meio de indicadores
em escala de detalhe, visando propor medidas para a
redução dos níveis.
Destaca-se que, tendo em vista o aporte que os estudos
de riscos podem oferecer para a gestão de riscos a nível
local - por meios de resultados, mecanismos de intervenção
e aplicabilidade, vindo a funcionar como ferramentas que
auxiliem nas tomadas de decisões – é que se faz necessário
buscar soluções para os questionamentos levantados sobre
a área de estudo.
Espera-se então, com esta pesquisa, contribuir com as
abordagens dos estudos de Risco, a partir da abordagem de
vulnerabilidade social e principalmente contribuir para a
discussão da problemática da área de estudo, agregando
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conhecimento técnico e científico à gestão pública e possibilitando um suporte à Gestão de Riscos de Desastres e
suas tomadas de decisões.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Caracterização geral da área de estudo
De acordo com os dados obtidos na pesquisa e através das atividades de campo, a comunidade conta com a
estimativa de 535 moradores e 257 domicílios, dos quais
59 encontram-se interditados e desocupados. A área é
considerada um assentamento informal, classificado
como aglomerado subnormal, segundo o IBGE (2010),
e o seu território é considerado uma das Áreas Especiais
de Interesse Social - AEIS não regulamentada, prevista no
Plano Diretor de Natal.
A maior parte da ocupação da comunidade se deu
em área de encosta que chega a apresentar declividades
acentuadas, acima de 45°. Isso quer dizer, segundo o Novo
Código Florestal, que a área se classifica como uma Área
de Preservação Permanente – APP (BRASIL, 2012). Apesar
disso, ela não é legalmente proibida de estar ali, tendo
em vista o que está previsto pela Lei de Regularização
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Fundiária para a regularização fundiária em APPs: esta
possibilidade é restrita aos casos em que
“a ocupação da APP for anterior a 31 de dezembro de
2007, o assentamento estiver inserido em área urbana
consolidada e estudos técnicos comprovarem que a intervenção programada implicará melhorias das condições
ambientais relativamente à situação de ocupação anterior”
(BRASIL, 2009).

É possível notar que há um contraste espacial, visto que
o território da comunidade é rodeado por prédios de alto
padrão, pontos comerciais e avenidas movimentadas, pontos
turísticos, estando até próxima da praia de Areia Preta,
cujos imóveis são alguns dos mais caros da cidade (Figura 2).

Figura 2 - Foto panorâmica da comunidade São José do Jacó.
Fonte: Adaptado de GEORISCO (2018).
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Segundo a Defesa Civil, a comunidade São José do Jacó
é o segundo local com mais registros de ocorrências na
cidade, o primeiro é o bairro de Mãe Luíza. Ambos os
lugares são alvo da tentativa de interdições e da intenção
de reassentamentos por parte da gestão pública, como
medidas de prevenção, o que vem a gerar conflitos com os
moradores, que resistem por acreditar que outras medidas
possam ser tomadas, sem que os retirem de seu lugar.
A ocorrência mais crítica registrada pela Defesa Civil,
na comunidade São José do Jacó, em junho de 2014, após
o acumulado de 333 mm de chuva durante dois dias,
foi o desabamento de um muro de contenção de uma das
encostas, com mais de 10 metros de altura, que afetou
diretamente a estrutura de 4 casas e interferiu na vida
de famílias que precisaram sair do lugar. Quase dois anos
depois, já em abril de 2016, após intensa chuva, o muro
que estava sendo reconstruído com o intuito de segurar a
encosta sofreu outro desabamento, dessa vez acompanhado
por um volume maior de movimento de massa (Figura 3).
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Figura 3 - Desabamento do muro de contenção e movimento
de massa, na comunidade São José do Jacó.
Fonte: Inter TV Cabugi (2014) e Tribuna do Norte (2016).

Tratando-se da gestão de riscos de desastres, atualmente, em 2020, o município de Natal conta com o Plano
de Contingência da Cidade de Natal – PLANCON, resultado de uma parceria técnico-científica entre a Secretaria
Municipal de Segurança Pública e Defesa Social - SEMDES
e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN,
através do Grupo de Extensão e Pesquisa em ErgonomiaGREPE e do Núcleo de Pesquisa sobre Desastres-NUPED.
O PLANCON-Natal 2019/2020 consiste em um documento-base de referência para as ações de resposta à emergência das equipes responsáveis pelo gerenciamento de
riscos de desastres da cidade de Natal, dos voluntários e
da população natalense no enfrentamento de situações
de riscos e desastres.
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Dentre os diversos aspectos tratados no PLANCONNATAL, destaca-se a apresentação dos cenários de risco
existentes na cidade. São exatamente esses cenários que
irão direcionar os trabalhos dos envolvidos no processo,
norteando cada atuação, de forma a priorizar determinadas áreas e as suas problemáticas. Referente ao risco
de deslizamento de terra, três áreas são contempladas
pelos cenários presentes no plano, sendo elas o bairro de
Mãe Luiza, a comunidade do Passo da Pátria e a comunidade
do Jacó, área de estudo deste trabalho.
O cenário construído pelo plano, que partiu do registro
de informações de ocorrências que ocorrem sazonalmente,
contempla os seguintes aspectos: descrição; resumo histórico; fatores contribuintes; evolução e possibilidade de
monitoramento, alerta, alarme; resultados estimados;
e componentes críticos (Quadro 1).
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Quadro 1 - Cenário da situação de Risco da comunidade
São José do Jacó, segundo o PLANCON-Natal.
Aspectos do Cenário

Características
Misto de empreendimentos em condições
variadas de infraestrutura (maioria composta por
edificações residenciais em situação precária);

Descrição

Terreno em solo de formação de barreiras com elevadas inclinações;
Riscos de: deslizamento de terra,
recalques, desmoronamentos.
Histórico de pequenos acidentes (abertura de
crateras, rompimento de partes de muros de contenção,

Resumo histórico

fissuras e afundamento de piso em algumas residências) que apresentam indícios de movimentos de massa;
Ocorrência do rompimento de um muro de contenção, que deixou 09 residências parcialmente destruídas.
(I) Habitações precárias, baixa percepção de risco da
comunidade, sistemas de contenções fragilizados,

Fatores contribuintes

sistemas de drenagem pluvial e de esgoto defasados,
construções em cristas e bases das encostas, alteração do estado de saturação do solo devido às fortes
chuvas e incorreta destinação de águas servidas.

Evolução e possibilidade de monitoramento, alerta, alarme
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Área densamente povoada, região de encosta
de considerável declividade, ou seja, qualquer pequeno acidente pode tomar grandes

Resultados estimados

proporções, sendo, portanto, necessário um
monitoramento constante da comunidade.
Tipologia do terreno, precariedade das edificações,
fragilidade das estruturas de contenção sujeitas a

Componentes críticos

sobrecargas decorrentes de construções informais e não
previstas em projeto, escavação em suas bases, afetando
sua estabilidade interna e estrutural, incorreta disposição
de resíduos sólidos e águas servidas, entre outros.

Fonte: Elaborado pelos autores (2020), com base no
PLANCON-Natal
(SEMDES,
2019).
Elaborado
pelos2019/2020
autores
(2020),
com

Fonte:
PLANCON-Natal 2019/2020 (SEMDES, 2019).

base no

Procedimentos técnico-operacionais
Tendo em vista que o artigo se propõe a realizar uma
discussão voltada especialmente para a Vulnerabilidade
Social, enquanto um dos aspectos contidos nas abordagens de Risco, buscou-se levantar e se aproximar de
referências que tratam de discutir a ocupação urbana a
partir de questões como o déficit habitacional e assentamento informal, de modo a relacionar com o conceito
de vulnerabilidade social.
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Com o domínio de tal discussão e frente à problemática
da área de estudo, iniciou-se a etapa de geoprocessamento,
visando como produto o mapa de setorização, tão importante para que a aplicação de formulários e para que a
espacialização dos dados fossem efetivadas.
Através da sobreposição de dados topográficos (cotas
do terreno e declividade), disponíveis no banco de dados
dos Programas Regionais de Desenvolvimento do Turismo
– PRODETUR (2006), e de dados espaciais reconhecidos
em campo (parcela da encosta não vegetada, escadaria
interditada, muros de arrimo, pontos com ocorrência de
deslizamento e/ou desabamento, domicílios interditados,
domicílios desocupados), em uma ortofoto com resolução
de qualidade (resultado do processamento de imagens
capturadas a partir do uso de uma aeronave remotamente
pilotada – ARP em atividade de campo), foi possível realizar
a setorização da área, seguindo os critérios de padrão de
ocupação e homogeneidade dos dados.
Ao todo, foram delimitados cinco setores na área de
estudo – A, B, C, D e E – e 17 subsetores (Figura 4).
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Figura 4 – Mapa de setorização da área de estudo.
Fonte: Elaborada pelos autores (2019).

O diagnóstico da Vulnerabilidade Social foi realizado
com base na metodologia proposta na tese de Oliveira
(2018), de maneira adaptada para a área de estudo. Nessa
metodologia, calcula-se o Índice de Vulnerabilidade Social
ao risco – InV, por meio dos indicadores previamente definidos e investigados através da aplicação de formulários
em domicílios ocupados, e posteriormente por meio da
tabulação, cálculos e espacialização cartográfica dos dados
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de cada setor. Para a então pesquisa foram definidos 35
indicadores, a partir da organização em componente,
categorias e subcategorias (Quadro 2).
Quadro 2 - Síntese dos Indicadores de Vulnerabilidade Social
ao risco de movimentos de massa para a área de estudo.

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

Propondo-se a trabalhar metodologicamente com
indicadores, considerando-os enquanto ferramentas
para se obter índices, atribuir valores para elementos,
ou seja, para os próprios indicadores e suas variáveis,
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e efetuar normalizações se tornam técnicas fundamentais.
Buscando atribuir valores às variáveis de cada indicador
de vulnerabilidade social, correspondentes às perguntas
apresentadas nos questionários, optou-se por normalizá-los
em níveis adimensionais entre 0 e 1. O valor mais próximo
de 0 representará vulnerabilidade social ou risco menor,
consequentemente quanto mais próximo de 1 representará
vulnerabilidade social ou risco em situações mais críticas
(OLIVEIRA, 2018).
Os pesos dos indicadores também são relevantes para
o cálculo e, na presente pesquisa, estão relacionados
com a sua relevância na análise de risco de movimento
de massa, podendo ser: Alta, Média ou Baixa, atribuídas por 14 especialistas das seguintes áreas: Geografia,
Engenharia Civil, Arquitetura, Direito, Psicologia e
Assistência Social e Defesa Civil.
Com os dados referentes aos indicadores em mãos,
é necessário partir para uma tabulação com atenção por
meio de editores de planilhas, de forma a sistematizar
da maneira mais prática e organizada tais dados, possibilitando os cálculos e as representações. O processo de
cálculos tem início no índice agregado por variáveis que
corresponde à etapa 1, e é sucedido por mais outras três
etapas, adaptadas a partir de Oliveira (2018).
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Exemplos que representam a categoria Suscetibilidade
serão utilizados para demonstrar as etapas de cálculo e
organização do banco de dados (Quadro 3).
Quadro 3 – Etapas para calcular o InV.
ETAPA 1 - Cálculo por indicador: índice agregado por variáveis
Ex: Indicador 1 - Destino do esgoto
I1 (subsetor)= ∑x / m

Onde:

I1 (subsetor) -Índice para o indicador 1;

∑x - Soma dos valores das variáveis
do indicador 1 dos domicílios
do subsetor;
m - Total de domicílios do subsetor;

ETAPA 2 - Cálculo por subcategoria: índice agregado por indicador
Ex: Subcategoria - Infraestrutura Pública
IS (subsetor)= [(I1.PI1) + (I2.PI2)
I

Onde:
IS (subsetor) -Índice para a subcategoria;

I1; I2; I3; I4 e I5 - Índice dos indicadores
da subcategoria;
Pi1; Pi2; Pi3; Pi4 e Pi5 - Peso dos indicadores;
I - Total de indicadores da subcategoria;

ETAPA 3 - Cálculo por categoria: índice agregado por subcategoria
Ex: Categoria - Suscetibilidade

IC (subsetor)= ∑y / n

Onde:
IC (subsetor) - Índice para a categoria;
∑y - Soma de todos os IS do subsetor.
Ex: IS(infraestrutura) + IS(habitação) +
IS(capacidade econ%omica);
n - Total de subcategorias da categoria
em questão;

ETAPA 4 - Cálculo InV: índice agregado por categoria.
InV (subsetor)= (IC suscetibilidade + IC capacidade de lidar + IC capacidade adaptação)
Situações a serem consideradas no final
InV Muito baixo: Aplica-se quando o subsetor apresentar domicílios (desocupados)
interditados pela Defesa Civil;
InV Máximo: Aplica-se nos subsetores cujas famílias não quiseram
participar da perquisa;
InV*1,5: Aplica-se quando o subsetor apresentar domicílios (ocupados)
interditados pela Defesa Civil;

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).
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A etapa da proposição de medidas para a redução da
vulnerabilidade social presente na área de estudo foi possibilitada a partir da espacialização do InV de cada subsetor
e da elaboração do quadro de indicadores críticos e positivamente potenciais, ambos apresentados na discussão a
seguir, enquanto resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A situação da Vulnerabilidade Social ao risco de movimentos de massa, na comunidade São José do Jacó, é
refletida pelo comportamento dos indicadores em cada
setor/subsetor, especialmente daqueles que foram considerados críticos, pelo registro ou não de ocorrências
por parte da Defesa Civil e, sobretudo, pela condição dos
domicílios diante da problemática, no que se refere às
interdições e desocupações.
Com a estimativa de 535 moradores, habitando aproximadamente 198 domicílios, e com 59 domicílios interditados desocupados, a comunidade São José do Jacó não
se caracteriza por apresentar predominância de níveis
críticos de vulnerabilidade social.
Como se nota, 41% dos domicílios se enquadram nos
níveis Muito Baixo e Baixo de vulnerabilidade social;
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somados com a porcentagem dos domicílios nos quais a
categoria do Risco não se aplica, cerca de 56% estão abaixo
da linha de criticidade (Gráfico 1). Os níveis Médio e Alto
somam 44% dos domicílios totais, e é neles que a Gestão de
Riscos de Desastres deve voltar o seu foco, para diminuir
a criticidade.

Gráfico 1 - Níveis de Vulnerabilidade Social dos domicílios
inseridos na comunidade São José do Jacó, Natal/RN – 2019.
Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

De forma mais específica, os domicílios com nível Alto
estão situados nos setores A e E, os com nível Médio estão
situados nos setores A, D e E, e os setores B e C são os que
apresentam níveis mais baixos, em detrimento dos seus
indicadores, refletindo na seguinte espacialização (Figura 5).

Seção 1 – Indicadores
de risco de desastres
no Brasil

Diagnóstico da vulnerabilidade social ao risco de
movimentos de massa na comunidade São José
do Jacó, município de Natal / RN – Brasil

163

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

Figura 5 –Mapa da Classificação da situação de
Vulnerabilidade Social ao Risco de Movimentos de Massa
na comunidade São José do Jacó, Natal/RN, 2019.
Fonte: Elaborada pelos autores (2020).

Os domicílios interditados desocupados apresentam
nível de vulnerabilidade Muito Baixo, pelo fato de pessoas
não os habitarem mais, ou seja, por estarem fora da zona de
risco de uma área onde a exposição física é elevada. Isso não
significa afirmar que a única solução seria a desocupação
da área, visto que se defende aqui a ideia de se partir da
identificação dos indicadores críticos para então traçar
medidas a serem tomadas, adotando-se o princípio da
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prevenção, mitigação e preparação pertencentes à Gestão
de Riscos de Desastres.
Por outro lado, os domicílios interditados ocupados
apresentam o nível mais elevado de vulnerabilidade social,
tendo moradores expostos, habitando domicílios também
expostos. Já os domicílios com nível médio, mesmo com
índices menores que os dos domicílios anteriores, também possuem diversos indicadores críticos, os quais são
responsáveis por aumentar a Suscetibilidade e diminuir as
Capacidades de Lidar e de Adaptação, consequentemente
condicionando a Vulnerabilidade Social.
Desta forma, os domicílios que apresentam nível Médio
de Risco necessitam de atenção tanto quanto os de nível
Alto, visto que são domicílios com potencialidade e tendência para ter seus níveis elevados, caso medidas não
sejam tomadas.
É importante salientar que, mesmo não pertencendo aos
níveis críticos, os domicílios com níveis de vulnerabilidade
social Baixo e Muito Baixo não estão livres de problemas
e indicadores críticos. Estes estão presentes em todos
os setores da comunidade, bem como os indicadores
considerados positivos, não menos importantes de serem
elencados, visto que também são relevantes para se pensar
propostas de medidas.
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De todos os indicadores trabalhados, dois são considerados críticos e positivamente potenciais ao mesmo
tempo: existência de idosos e de crianças. Isso porque
a existência deles diminui as Capacidades de Lidar e de
Adaptação, aumentando a Vulnerabilidade Social, mas, por
outro lado, podem ser personagens acessíveis e relevantes
para a efetivação de projetos de Educação Ambiental e/ou
de Redução de Riscos de Desastres – RRD, possibilitando o
aumento das suas capacidades.
Após as análises realizadas, foi possível elencar os
indicadores de vulnerabilidade social mais críticos e os
positivos, comuns a praticamente todos os setores da área
de estudo (Quadro 4), de forma a sistematizar e orientar
as propostas de medidas.
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Quadro 4 – Indicadores Críticos e Positivos existentes na comunidade São
José do Jacó, a serem considerados pela Gestão de Riscos de Desastres.

VULNERABILIDADE SOCIAL

INDICADORES CRÍTICOS

INDICADORES POSITIVOS

Rachaduras, paredes
úmidas, afundamento/
soerguimento no piso.

Iluminação pública boa, mas ainda
com necessidade de melhoria.

Domicílios situados próximos a domicílios interditados pela Defesa Civil.

Predominância de domicílios com
apenas 1 pavimento (gabarito).

Domicílios situados
próximos a domicílios que
já sofreram desabamentos.

Predominância de famílias que possuem
aparelho de celular com capacidade
para baixar aplicativos – app.

Ausência de recursos próprios por parte dos moradores (reserva financeira).

Predominância de famílias que
possuem acesso à internet.

Não saber a quem recorrer
em caso de eventos adversos.

Predominância de domicílios que passaram por alguma melhoria estrutural.

Existência de idosos.

Predominância de moradores que consideram importante a presença periódica
de técnicos especializados na área.

Existência de crianças.

Predominância de domicílios cujos
moradores afirmam a boa vizinhança.
Ocorrência de reuniões na comunidade.

VULNERABILIDADE SOCIAL

Participação de representantes da
comunidade nas audiências públicas.
Existência de idosos.
Existência de moradores
com limitação física.

Existência de crianças.
Acesso a serviços de saúde nas
proximidades da comunidade.
Existência de projeto social/
ambiental na comunidade.
Confiança na presença e atuação da
Defesa Civil, dependendo da situação.

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).
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Dos indicadores de vulnerabilidade social considerados
críticos, destaca-se a questão infraestrutural (rachaduras,
paredes úmidas, afundamento/soerguimento no piso), a
proximidade de alguns domicílios ocupados a domicílios
que sofreram desabamentos e/ou que estão interditados
pela Defesa Civil, e o fato da maioria dos moradores não
saberem a quem recorrer em caso de eventos adversos.
Dentre os indicadores considerados positivos, destaca-se a predominância de famílias que possuem aparelho
de celular com capacidade para baixar aplicativos – app
(71% dos entrevistados) e a predominância de famílias que
possuem acesso à internet (62% dos entrevistados), seja no
seu próprio domicílio ou no ambiente de trabalho, estudo,
ou ainda no domicílio de algum familiar. Esses dados, apesar de previsíveis (visto que nos dias atuais é comumente
predominante o porte de celular e o acesso à internet), são
relevantes para reafirmar a necessidade e possibilidade de
medidas e principalmente para orientar propostas.
Até o momento, medidas como interdição e desocupação de cerca de 75 domicílios, interdição de duas escadarias
de acesso e determinadas vistorias para monitoramento
vêm sendo tomadas pela gestão pública. Embora esse
processo venha acontecendo e esforços tenham se voltado
para a problemática, não quer dizer que essa questão
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tenha sido efetivamente resolvida, visto que ainda assim
há presença de indicadores de vulnerabilidade social
considerados críticos.
Partindo dos resultados já discutidos – Mapa da
Classificação da situação de Vulnerabilidade Social e Quadro
com Indicadores Críticos e Positivos a serem considerados
pela Gestão de Riscos de Desastres, apresenta-se a proposta
de Medidas para Redução da Vulnerabilidade Social na
comunidade São José do Jacó (Quadro 5). Salienta-se que
as medidas propostas visam a participação e colaboração
tanto dos gestores públicos, como também de pesquisadores
e dos moradores da comunidade, sendo a integração o
principal pilar.
Ao todo são apresentadas 12 medidas, todas girando
em torno dos objetivos de diminuir os níveis de suscetibilidade ao risco, e de aumentar as capacidades de lidar e
de adaptação dos moradores da comunidade.
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Quadro 5 – Proposta de Medidas para Redução da Vulnerabilidade Social ao risco
de Movimentos de Massa na Comunidade São José do Jacó, Natal/RN.
MEDIDAS
PROPOSTAS

CARACTERIZAÇÃO

Monitoramento dos
muros de
arrimo

Realizar vistorias nos domicílios que
apresentam muros de arrimo nos
seus terrenos, de forma periódica,
com mais frequência entre os meses
de março e julho, para observar a
condição estrutural, se há indícios de
movimentos de massa, de vazamentos e de risco de desabamento.

Recuperação
dos muros de
arrimo e das
escadarias

Retirar entulhos e realizar obras de
contenção (técnicas como alvenaria
armada, tela argamassada, lonas
plásticas, utilizadas pela Defesa Civil
de Recife – PE). Após a realização
de estudos técnicos que afirmem a
possibilidade de reconstrução na
área, realizar a reconstrução das
duas escadarias, incorporando-se
sistema de drenagem de água pluvial
e de abastecimento de água, já que
encontra-se com vazamentos.

Monitoramento dos
domicílios
interditados

Realizar vistorias nos domicílios
interditados para observar a situação
do risco identificado e se voltaram a
ser ocupados; realizar vistorias para
detectar focos de vetores de doenças.

Vistorias nos
domicílios
cuja Vulnerabilidade
Social foi
classificada
como média

Realizar vistorias periodicamente,
com mais frequência entre os
meses de março e julho, de forma a
observar a situação dos indicadores
críticos apresentados nesta pesquisa.

MEDIDAS
PROPOSTAS

CARACTERIZAÇÃO

Transparência
na Informação
da interdição
seguida de
reassentamento

Como recomendou o Ministério Público do
Estado do RN (Recomendação n/001/2019/49ª/
PmJ), no ato da remoção, deve ser informado
a cada uma das famílias: a temporariedade
da medida; que serão instaurados procedimentos administrativos para a concessão
do benefício auxílio moradia; que estão
sendo ou serão realizados estudos técnicos,
ou seja, que acordos serão realizados.

Benefício
moradia/
Aluguel social

Reassentamento no
mesmo bairro
ou no máximo
em bairros
vizinhos

Abrigamento
em local
próximo

Como previsto no artigo 2º da Lei Municipal
de Natal nº 6473, de 10 de Julho de 2014, o
Programa Social de Auxílio Moradia tem como
finalidade a concessão temporária, pelo Poder
Executivo Municipal, de um valor correspondente a 01 salário mínimo, às famílias ou
pessoas desabrigadas residentes no município
de Natal e que sejam potencialmente reconhecidas como vítimas de situações emergenciais
ou de calamidade pública em aéreas urbanas.
Caso as remoções das famílias sejam definitivas e haja necessidade de reassentamento,
este deve ser adequado, prioritariamente em
habitação situada na própria comunidade,
bairro ou em áreas próximas, como consta a
recomendação do Ministério Público do Estado
do RN (Recomendação n/001/2019/49ª/PmJ).
Caso haja necessidade de abrigamento, o
acolhimento das famílias deve ser feito
em abrigo conveniado com a Prefeitura
Municipal, através de triagem e respeitando
a proximidade com o local de moradia dos
desabrigados, como consta a recomendação
do Ministério Público do Estado do RN
(Recomendação n/001/2019/49ª/PmJ).

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da problemática e dos questionamentos surgidos a partir dela (contidos na introdução), o principal
objetivo do estudo, que era “avaliar a Vulnerabilidade
Social associada ao risco de movimentos de massa, da
comunidade São José do Jacó, por meio de indicadores em
escala de detalhe, visando propor medidas para a redução
dos níveis”, foi alcançado.
A adaptação metodológica trabalhada durante a pesquisa é um aspecto a ser ressaltado e essencialmente a
ser considerado pelos estudos geográficos de riscos, visto
que diferentes objetos de estudos requerem distintos procedimentos, indicadores, pesos para os cálculos, padrões
estatísticos e, consequentemente, irão demandar diferentes
sistematizações, representações e espacializações, resultando também em distintos produtos.
Tais adaptações precisaram ser feitas primeiramente
pela necessidade de aproximar mais à realidade do objeto
de estudo, mas também para enfrentar desafios, como:
a ausência do GPS Geodésico levou ao uso da ARP para
apenas a obtenção de imagens com alta resolução, que
geraram o mosaico das ortofotos, base para a elaboração
de produtos cartográficos com maior resolução espacial,
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quando poderia ter gerado outros produtos geomorfológicos pretendidos para a caracterização geral da área; a
resistência dos moradores de determinados subsetores
(A2 e A5) que não aceitaram colaborar com o trabalho, com
a justificativa (quase unânime) de que já estão cansados
de responder a pesquisas e nada mudar; e a dificuldade
em manter atualizado o registro cartográfico da identificação dos domicílios interditados ocupados e interditados
desocupados, no recorte temporal definido, consequente
da dinamicidade da área de estudo.
Paralelamente aos desafios, considera-se de relevância
os produtos resultantes da pesquisa e que podem ser considerados ferramentas para a gestão pública, mais precisamente para a Gestão de Riscos de Desastres – GRD: Mapa
da Classificação da situação de Vulnerabilidade Social,
Quadro com Indicadores Críticos e Positivos e Quadro com
Proposta de Medidas para Redução da Vulnerabilidade
Social. Os dois primeiros resultados conseguem apontar
os setores mais críticos (A, D e E), para onde se deve voltar
a atenção e esforços, e os indicadores mais críticos que
necessitam de mitigação, além dos positivos que podem
auxiliar na tomada de decisões.
Apesar disso, salienta-se a necessidade de pesquisas que venham a integrar, em escala de detalhe,
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os indicadores de vulnerabilidade social com os de exposição, refletindo a espacialização do risco e aprofundando
mais na questão da GRD.
Por fim, com este artigo, acredita-se estar contribuindo
sobretudo com a compreensão da problemática identificada, reafirmando-se a relevância dos produtos elaborados
e das propostas de medidas para que as tomadas de decisões
possibilitem a redução da vulnerabilidade social ao risco
de movimentos de massa e a permanência segura dos
moradores na comunidade São José do Jacó.

Seção 1 – Indicadores
de risco de desastres
no Brasil

Diagnóstico da vulnerabilidade social ao risco de
movimentos de massa na comunidade São José
do Jacó, município de Natal / RN – Brasil

173

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

REFERÊNCIAS
BIRKMANN, J. et al. Framing vulnerability, risk and societal
responses: the move framework. Nat Hazard, [S. l.], v. 67, n. 2, p.
193-211, 2013. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.
1007%2Fs11069-013-0558-5. Acesso em: 22 jul. 2018.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Lei nº. 12.651, de 25 de
maio de 2012. Dispõe sobre a Lei de Proteção da Vegetação Nativa
(...) e dá outras providências (“Novo Código Florestal”). Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/
l12651.htm. Acesso em: 20 jun. 2018.
BRASIL. Lei Nº. 11977, de 7 de julho de 2009. Dispõe sobre o
Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização
fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas; e dá
outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11977.htm. Acesso em: 03 jan.
2019.
CORRÊA, R. L. O Espaço Urbano. São Paulo: Ática, 2000. Disponível
em: https://www.ebah.com.br/content/ABAAAgSPkAB/correa-roberto-lobato-espaco-urbano. Acesso em: 03 jan. 2019.
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO – FJP. Diretoria de Estatística e
Informações (org.). Déficit habitacional no Brasil 2015. Belo
Horizonte: FJP, 2018. 78 p. Disponível em: http://fjpdados.fjp.
mg.gov.br/deficit/#:~:text=Os%20resultados%20mostram%20
que,domic%C3%ADlios%20particulares%20permanentes%20e%20
improvisados. Acesso em: 04 jan. 2019.

Seção 1 – Indicadores
de risco de desastres
no Brasil

Diagnóstico da vulnerabilidade social ao risco de
movimentos de massa na comunidade São José
do Jacó, município de Natal / RN – Brasil

174

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

GEORISCO. Imagem aérea oblíqua da comunidade do Jacó,
obtida durante atividade de campo. Natal, 2018. 1 fotografia.
IBGE. Censo 2010: população do Brasil é de 190.732.694 pessoas.
[S. l.]: IBGE, 2010. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.
br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/
13937-asi-censo-2010-populacao-do-brasil-e-de-190732694-pessoas.
Acesso em: 04 jan. 2019.
INSTITUTE FOR ENVIRONMENT AND HUMAN SECURITY. The
world risk report 2012. Bonn: UNUEHS, 2012a. Disponível em:
http://weltrisikobericht.de/english/. Acesso em: 22 jun. 2018.
INSTITUTE FOR ENVIRONMENT AND HUMAN SECURITY. Concept
for a world risk index indicators for the world risk index.
Bonn: UNUEHS, 2012b. Disponível em: http://weltrisikobericht.de/
english/. Acesso em: 22 jun. 2018.
INSTITUTE FOR ENVIRONMENT AND HUMAN SECURITY. The
world risk report 2014. Bonn: UNUEHS, 2014. Disponível em:
http://weltrisikobericht.de/english/. Acesso em: 22 jun. 2018.
INTER TV CABUGI. Barranco desmoronou no sábado (14) na comunidade do Jacó, em Natal. 2014. 1 fotografia. Disponível em: http://
g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2014/06/sede-da-copa-natal-entra-em-estado-de-calamidade-apos-deslizamentos.
html. Acesso em: 22 jun. 2018.
IPCC. Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to
Advance Climate Change Adaptation. Cambridge, UK: Cambridge
University Press, 2012. 582 p.

Seção 1 – Indicadores
de risco de desastres
no Brasil

Diagnóstico da vulnerabilidade social ao risco de
movimentos de massa na comunidade São José
do Jacó, município de Natal / RN – Brasil

175

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

NATAL (Município, RN); Secretaria Municipal de Segurança Pública
e Defesa Social-SEMDES. Plano de Contingência-PLANCON da
Cidade do Natal para Enfrentamento de Riscos de Desastres
(2019-2020). Natal, RN: SEMDES / Diretoria de Operações,
2019. 145 p. Disponível em: https://www.gov.br/mdr/pt-br/
assuntos/protecao-e-defesa-civil/capacitacoes-e-boas-praticas/
PlancondacidadedeNatalRN.pdf. Acesso em: 22 jun. 2018
OLIVEIRA, F. L. S. Indicadores de Vulnerabilidade e Risco Local:
o caso do município de Pacoti, CE. 2018. 227 f. Tese (Doutorado
em Geografia) – Departamento de Pós-graduação e Pesquisa em
Geografia, Universidade Estadual do Ceará, 2018.
SETUR/SIN/IDEMA. SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO DO
RIO GRANDE DO NORTE. SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA. PRODETUR/IDEMA. Polo Costa das Dunas. Brasília:
Topocart Topografia, Engenharia e Aerolevantamentos Ltda.
Arquivo em formato digital (vetorial e matricial). Escala 1:25.000.
2006
TRIBUNA DO NORTE. Veja o antes e depois do desabamento.
Natal, 2016. 1 fotografia. Disponível em: http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/muro-de-contena-a-o-da-comunidade-do-jaca-desaba-apa-s-chuvas/344106. Acesso em: 22 jun. 2018.
VINCHON, C. et al. Assessing vulnerability to natural hazards in
Europe, MOVE: from principles to practice a manual on concept,
methodology and tools. Bonn: Report of the move, 2011. Disponível
em: https://www.researchgate.net/publication/259193499_
Assessing_vulnerability_to_natural_hazards_in_EuropeFrom_
Principles_to_Practice. Acesso em: 14 jul. 2018.

Seção 1 – Indicadores
de risco de desastres
no Brasil

Diagnóstico da vulnerabilidade social ao risco de
movimentos de massa na comunidade São José
do Jacó, município de Natal / RN – Brasil

176

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

RISCO DE INUNDAÇÃO NA SEDE
MUNICIPAL DE TOUROS RN: UMA
ANÁLISE A PARTIR DA EXPOSIÇÃO
E DA VULNERABILIDADE SOCIAL
Erick Jordan da Silva Gomes, Juliana Felipe Farias,
Lutiane Queiroz de Almeida, Dyego Freitas Rocha, Rafael
Dantas de Oliveira, Michael Vandesteen Silva Souto

INTRODUÇÃO
As temáticas que permeiam os estudos de risco têm se
tornado cada vez mais relevantes, além de serem mais
frequentemente citadas, principalmente no contexto das
mudanças climáticas em relação à exposição e à adaptação
face aos eventos extremos. A complexidade de situações
de riscos sociais e ambientais tende a aumentar, principalmente se forem ignoradas. Desta forma, podem ficar
ainda mais difíceis de serem antecipadas, avaliadas e
comunicadas (IPCC, 2012).
De acordo com Gomes (2020), a concepção do risco
envolve a ideia de incerteza, ou seja, algo que tem possibilidade de ocorrer. Os riscos, em sua essência, levam em
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consideração a relação entre as características da dinâmica
natural do meio físico (exposição) e as peculiaridades da
população (vulnerabilidade) que habita determinada área.
A vulnerabilidade social é um aspecto fundamental
para compreender o risco. Isso se deve ao fato de que
cada grupo ou sujeito desenvolve as suas capacidades de
prever, lidar e se adaptar a um desastre, envolvendo uma
sucessão de fatores que determinam o grau pelo qual é
posta em risco a vida de alguém por algum tipo de evento
passível de ser identificado que ocorre na natureza ou na
sociedade (BLAIKIE, 1994).
Diante do exposto, este estudo busca questionar: como
se caracteriza a relação estabelecida entre os fatores de
exposição às inundações e à vulnerabilidade social na
sede municipal de Touros-RN? O referido município está
situado no litoral do estado do Rio Grande do Norte (RN),
fazendo divisa com municípios de São Miguel do Gostoso,
Rio do Fogo, Pureza, João Câmara e Parazinho (FIGURA 1).
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Figura 1- Mapa de localização da sede municipal de Touros – RN
Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

A definição da área de estudos foi realizada tendo por
base os históricos de inundações recentes (mais precisamente nos últimos 20 anos neste município), os quais ocasionaram diversos problemas de cunho social e ambiental
decorrentes da presença de edificações nas margens de
rios e lagoas, o que acabou elencando a necessidade de um
estudo em escala local de tal realidade, principalmente
levando em conta a propensão de recorrência desses
eventos na área.

Seção 1 – Indicadores
de risco de desastres
no Brasil

Risco de inundação na sede municipal de
Touros RN: uma análise a partir da
exposição e da vulnerabilidade social

179

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

Nos últimos anos, o município passou por um crescimento representativo de sua área urbana. A sede municipal
alterou sua configuração com o passar do tempo, sendo
que essa mudança, ocasionada pelo crescimento da cidade,
acabou se utilizando de áreas anteriormente compostas por
feições de origem natural em áreas com geomorfologia característica de zonas litorâneas, onde os fenômenos singulares e
cíclicos, agregados à vulnerabilidade das pessoas, consolidam
a existência de um ambiente de risco a inundações.
Como caso prático, é possível destacar, dentre os episódios de ocorrência de desastre, o exemplo da inundação
ocorrida em julho de 2018, quando a prefeitura municipal
determinou, através do decreto nº 045 de 09 de julho de
2018, situação de emergência, considerando os critérios
agravantes da situação de anormalidade mediante à inundação. Dentre eles, podemos destacar: a vulnerabilidade
da população local e do cenário afetado.
Neste sentido, considerando sua problemática, este
estudo tem como objetivo avaliar a relação estabelecida
entre os fatores de exposição à inundação, bem como a
vulnerabilidade social da população na sede municipal
de Touros, RN.
A pesquisa se justifica pelo retorno social que poderá
gerar, servindo como base para o poder público representado
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pela prefeitura (aqui incluindo as secretarias municipais
e a defesa civil), auxiliando na elaboração de medidas
mitigadoras de impactos relacionados a inundações, tanto
em suas ações emergenciais quanto em longo prazo.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para fundamentar os resultados obtidos no artigo aqui
descrito, seguindo seus procedimentos metodológicos, foi
realizada primeiramente uma pesquisa bibliográfica, usando
como base artigos científicos, livros, dissertações e teses.
Considerando as particularidades da cidade analisada,
foi preciso estabelecer uma setorização para a área de
estudo. Uma que considerasse as características ambientais,
envolvendo assim tanto aspectos físico-naturais quanto
de infraestrutura da área urbana. Alguns desses critérios
usados para setorização foram: pavimentação das ruas,
sistema de drenagem, cobertura vegetal, esgotamento
sanitário e adensamento populacional. Isso resultou na
criação de 15 setores distintos nomeados de acordo com
o respectivo número.
Com o objetivo de descrever as características do risco
da área de estudo, é importante destacar que essa categoria está sendo tratada como um produto da exposição
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(perigo) pela vulnerabilidade (suscetibilidade, capacidade
de lidar e capacidade de adaptação), ou seja, para alcançá-la,
será necessário compreender indissociavelmente características
naturais e sociais.
Após a delimitação dos setores, foi aplicada uma ficha de
exposição adaptada de Guerra et al. (2009) e Oliveira (2018).
Essa ficha serviu para estabelecer os fatores de exposição física

a inundações (FExp) (QUADRO 1), variando de 1 a 5, sendo,
respectivamente, 1 exposição muito baixa e 5 muito alta, considerando os aspectos ambientais da área de aplicação específica.
Quadro 1 - Fatores de exposição física a inundações
Fator de exposição física a inundações
Drenagem natural (quantidade de canais)
Lançamento de detritos (lixo/entulho) dentro ou nas margens de rios ou lagoas
Cobertura vegetal
Impermeabilização das margens (% de ocupação das margens)
Grau de assoreamento dos canais por sedimentos
Drenagem em direção ao rio principal
Rede de águas pluviais
Qualidade estrutural das moradias
Existência de acesso de pedestres e viários sem pavimentação (% de ruas não calçadas)

Fonte: Adaptado de Guerra (2009) e Oliveira (2018)

Para obter os resultados dos fatores de exposição física
a inundações (FExp), foi necessário calcular esses níveis.
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Para tal, foi estabelecida uma média aritmética ponderada.
O produto obtido a partir da aplicação dessa ficha serviu
para transformar os fatores em índice de exposição física a
inundações (InEx). Calculando justamente os resultados do
FExp, considerando a quantidade de residências expostas
no setor e o número médio de domicílios em toda a sede
do município de Touros.
A partir dos setores que foram identificados como
sendo de maior exposição, foi elevada a escala de detalhe, estabelecendo zonas consideradas prioritárias
(FIGURA 2), definidas de acordo com os fatores de exposição
física a inundações (FExp). Esse resultado foi usado como
referência, diferentemente do Índice de Exposição (InEx),
pois este considera apenas as condições ambientais e não
a quantidade de residências.
A partir disso, foram escolhidos 4 setores por terem registrado FExp maiores que 3,5. Os setores com maior nível de
exposição foram os de número 5, 14, 12 e 13. Essas áreas foram
renomeadas. O setor 5 passou a se chamar Frei Damião (referência ao bairro com o qual compõe seus limites), o setor 12 se
tornou São Sebastião (associado ao nome do assentamento do
qual faz parte) e os setores 13 e 14 foram mesclados, tornando-se o Rio Maceió (Centro), devido ao corpo d’água principal
da cidade perpassar ambos, o Rio Maceió.
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Figura 2 - Áreas prioritárias
Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

Para a elaboração dos indicadores de vulnerabilidade
social (QUADRO 2), foi utilizado como base o Disaster Risk
Indicators in Brazil (DRIB). Conforme Almeida, Welle e
Birkmann (2016), este consiste em servir como base para
elaboração de um índice de risco de forma a abarcar tanto
aspectos naturais quanto sociais. O conceito do índice DRIB
é baseado no World Risk Index e parte da premissa de que os
desastres derivam de uma combinação entre perigos físicos
e vulnerabilidade. Além dele, foi utilizada como referência
importante para determinação dos indicadores de vulnerabilidade a metodologia proposta por Oliveira (2018).
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O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) foi construído
a partir da aplicação de questionários de múltipla escolha
elaborados com o intuito de atender cada indicador a ser
analisado. Esses questionários foram aplicados apenas nas
áreas prioritárias supracitadas, seguindo uma amostragem
aleatória estratificada, e o tamanho para o cálculo da
amostra pela quantidade de residências (TABELA 1) foi
estabelecido a partir de um nível 90 de confiança, com
10% de margem de erro.
Quadro 2 - Indicadores de Vulnerabilidade Social
EXPOSIÇÃO

Inundações

1.SUSCEPTIBILIDADE

2. CAPACIDADE DE LIDAR

3. CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO

1.1 Infraestrutura pública
A) Saneamento básico;
B) Acesso à água potável;
C) Estrutura da rua
(acessibilidade);
1.2 Condições de habitação
D) Estrutura das casas
– Quantidade de pavimentos e reforma;
1.3 Capacidade econômica e renda
E) Renda por domicílio (per capita);
F) Auxílio do governo;
G) Imóvel (alugado,
próprio ou cedido);
H) Acesso à internet;
I) Trabalho.

2.1 Preparação para desastres e sistemas de alerta
A) Medidas estruturais para
reduzir o risco de desastres
– obras da prefeitura na rua;
obras no domicílio/reforma;
B) Percepção da população
da necessidade – corpo de
bombeiros; defesa civil;
2.2 Cuidados de saúde/
Assistência Médica
C) Número de habitantes
com limitação física;
D) Percepção da população
quanto à qualidade dos
serviços de saúde;
2.3 Redes sociais (autoproteção e proteção familiar)
E) Possui recursos próprios para manter-se;
F) Pode contar com ajuda
de vizinho/familiar.

3.1 Educação
A) Taxa de analfabetismo de
adultos e grau de escolaridade
dos membros do domicílio
(ensino médio; ensino
superior; pós-graduação);
3.2 Meio ambiente/estado
ambiental / proteção
do ecossistema
B) Percepção ambiental
da população (política de
proteção da biodiversidade e ecossistemas);
3.3 Financiamento
C) Seguro de vida/
plano funerário;
D) As despesas de saúde
privada (plano de saúde);
E) Acesso a empréstimos financeiros.

Fonte: Adaptado de Oliveira (2018) e Almeida, Welle e Birkmann (2016).
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Tabela 1 - Cálculo da amostragem pela quantidade
de residência das áreas prioritárias
Identificação

Quantidade de

Nível de

Margem

Tamanho da amostra

da área

residências

confiança

de erro

(questionários)

Frei Damião

185

90

10%

50

Rio Maceió

361

90

10%

57

São Sebastião

71

90

10%

35

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

Seguindo a proposta de Oliveira (2018), a ponderação dos indicadores foi estabelecida através de índices
agregados, sendo normalizados em níveis entre 0 e 1,
proporcionalmente, sendo 0 a vulnerabilidade menor e 1
a vulnerabilidade maior. Para isso, serão utilizados para
a normalização linear os intervalos [0 e 1].
Para estabelecer a o valor de cada variável, foi feito um
cálculo da média aritmética por setor, a fim de representar
estatisticamente os valores proporcionais a cada uma delas.
Os resultados obtidos serviram para a definição do índice
agregado de cada indicador, tendo por base Oliveira (2018).
A partir dos resultados dos valores e sua transformação
em índices referentes à exposição e vulnerabilidade, foi
possível obter o índice de risco, resultado da multiplicação
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entre o índice de exposição e o de vulnerabilidade de cada
uma das áreas prioritárias estudadas.
Quanto às técnicas de mapeamento, aquela que melhor
representou as informações na cartografia dos mapas de
vulnerabilidade e risco foi o Inverse Distance Weighted
(IDW), ou ponderação do Inverso das Distâncias. Após a definição da interpolação, foi determinado o método estatístico,
nesse caso dando preferência ao método estatístico do
quantil, subdividido em 5 classes (variando gradualmente
de muito baixa a muito alta).
A base fotogramétrica da pesquisa foi primordialmente
imagens coletadas com suporte de ARP, equipamento
conhecido popularmente como drone ou VANT (veículo
aéreo não tripulado). Esses equipamentos foram um excelente recurso na coleta de dados imagéticos e na construção
das ortofotos em alta qualidade, com baixo custo e com
maior acurácia no nível das informações, o que possibilita
a geração de modelos de representação os quais se aproximam muito da realidade e auxiliam significativamente
em estudos como os de risco.
Para isso, é necessário cumprir uma sucessão de etapas,
as quais compreendem desde o planejamento do voo até a
obtenção e o tratamento das imagens. As ortofotos obtidas
com ARP constituem importantes ferramentas para análise
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da problemática relacionada à perspectiva socioambiental
no que se refere aos estudos de riscos e vulnerabilidades
(BUFFON; PAZ; SAMPAIO, 2017).
Para o levantamento de dados de sensoriamento remoto,
foi utilizada uma ARP do modelo Dji Phantom 3 PRO (FIGURA
x), pertencente ao grupo de pesquisa em dinâmicas geoambientais, riscos e ordenamento do território (GEORISCO), da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Os
planos de voo foram previamente elaborados no aplicativo
PIX4DCapture e foram realizados levantamentos nas três
áreas prioritárias escolhidas na pesquisa. Foi necessário
executar o equivalente a 7 voos para recobrir as três zonas
determinadas, alcançando voos de 110m.
Para a coleta de pontos de controle, que tem como
objetivo melhorar a precisão do georreferenciamento das
imagens do ARP, foi utilizado um equipamento GNSS do tipo
Leica ATX900 (FIGURA 3), de propriedade do Departamento
de Geologia da mesma universidade, cedido para fins da
pesquisa. Este teve sua base fixada em um ponto específico
da sede (localizado próximo à prefeitura do município e
sendo constantemente monitorado), cujo sinal rastreou por
aproximadamente 4 horas enquanto o Rover era utilizado
em modo estático, permanecendo 15 minutos em cada
ponto, distribuídos espacialmente pelos setores, os quais
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totalizaram 9 pontos. Em resumo, todas as áreas prioritárias foram recobertas (conforme pode ser observado na
tabela 2), estando o resultado com erro na margem de 2 m.

Figura 3 - Coleta dos pontos de controle com apoio de GNSS
Fonte: Elaborado por Erick Gomes, 2019.
Tabela 2 - Levantamento das áreas prioritárias
Setor
Rio Maceió

Área

Pontos de
controle

33,90 hec

4

Frei Damião

16,80 hec

3

São Sebastião

10,63 hec

2

(Centro)

Principais corpos hídricos
Rio Maceió
Lagoa do cassaco dentre
outras lagoas sazonais
Lagoas sazonais

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).
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Iniciado o processamento das imagens (FIGURA 4), foi
realizado o georreferenciamento delas sob os pontos registrados com o GNSS, cujas correções geodésicas foram feitas
pelo sistema do IBGE. Após isso, foi dado prosseguimento
com o alinhamento e a junção das fotografias adquiridas,
para posteriormente montar o ortomosaico, o qual deu
apoio à construção dos modelos digitais de terreno (MDT)
e de superfície (MDS).

Figura 4 - Etapas do processamento das imagens de ARP
Fonte: Elaborado pelos autores, com base em BUFFON (2018).

O produto final, ou seja, os MDT e MDS serviram como
base para elaborar simulações de inundações em potencial,
levando em consideração as cotas altimétricas identificadas
nas curvas de nível, onde foram traçadas projeções do

Seção 1 – Indicadores
de risco de desastres
no Brasil

Risco de inundação na sede municipal de
Touros RN: uma análise a partir da
exposição e da vulnerabilidade social

190

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

alcance de um aumento repentino dos corpos d’água das
áreas analisadas.

EXPOSIÇÃO FÍSICA A INUNDAÇÕES
Os níveis dos fatores de exposição física a inundações
foram definidos e o resultado do cálculo de todos os setores
da sede foram padronizados entre 0 e 1, o que permitiu
quantificar o Índice de Exposição (InEx) (TABELA 3), considerando os valores referentes ao número de residências
em cada setor, possibilitando projetar a quantidade de
habitantes que podem ser atingidos por uma inundação.
Tabela 3 - Índice de exposição física a inundações
Setor

FExp

Quantidade de residências

InEx

Setor 5

4,3

185

0,638

Setor 14

3,9

118

0,369

Setor 12

3,8

71

0,216

Setor 13

3,5

243

0,682

Setor 4

3,4

366

0,997

Setor 10

3,3

385

1

Setor 11

2,8

235

0,527

Setor 3

2,6

486

1

Setor 1

2,3

231

0,426

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).
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Os resultados oscilaram, ou seja, os setores com maior
nível de fatores de exposição não foram proporcionais ao
índice de exposição. O resultado se dá justamente pela
diferença entre a população de cada setor. Justamente
por isso optou-se, para definir as áreas prioritárias, pelos
resultados espacializados no mapa dos fatores de exposição
física a inundações (FIGURA 5).

Figura 5 - Mapa dos fatores de exposição física a inundações
Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

No que tange ao índice de vulnerabilidade social, os
resultados dos questionários foram calculados e os índices de suscetibilidade, capacidade de lidar e de adaptação foram agregados, no setor Frei Damião (FIGURA 6).
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Nesse sentido, observando o produto cartográfico obtido, é
possível perceber que os valores de vulnerabilidade nessa
área foram altos, com inundações recorrentes resultantes
da dinâmica natural das lagoas sazonais.

Figura 6 - Mapa do índice de vulnerabilidade social (Frei Damião)
Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Essa área já passou por diversos problemas relacionados
ao aumento do nível das lagoas. Queda de muros, calçadas
rachadas, paredes trincadas, móveis comprometidos e
pisos afundados foram problemas estruturais frequentes e comuns de serem observados. Vale ressaltar que a
população precisa sempre arcar com os prejuízos diretos
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destes problemas, muitos porque suas condições não lhe
permitem mudar para outro lugar.
O setor São Sebastião (FIGURA 7) dispõe de lagoas sazonais, estando algumas delas já em seus níveis mais baixos.
Por isso, atualmente a maioria das casas não sofrem com
seu aumento repentino. Essa área carece de infraestrutura
de drenagem que atenda a parcela carente da população
vivida na mesma, cujo desconhecimento de muitas coisas
acaba atrapalhando até mesmo a tomada de decisão por
parte deles para resolver problemas relacionais com a
inundação. No entanto, esta possui o maior dos problemas
em medidas de ação pelo poder público.
O terreno onde as casas ficam remete-se a um
assentamento, pertencente ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Sendo assim,
apesar de está dentro do município, precisamente na
sede, não permite que a gestão municipal haja mediante
as necessidades das pessoas.
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Figura 7 – Mapa do índice de vulnerabilidade social (São Sebastião)
Fonte: Elaborado pelos autores (2020)

Ainda assim, os aspectos que mais chamaram atenção
foram que, caso algo de natureza desastrosa se concretizasse, a falta de capacidade de se adaptar seria o maior
dos problemas. Isso porque a falta de um trabalho fixo,
os baixos níveis de escolaridade e de renda são significativos e, certamente, poderiam gerar uma sucessão de
problemas futuros.
Diferentemente da áreas anteriores, a zona correspondente ao setor do Rio Maceió (FIGURA 7) não possui
inundações recorrentes e a maior parte da população
teria condições de se restabelecer, caso sofresse danos.
Seção 1 – Indicadores
de risco de desastres
no Brasil

Risco de inundação na sede municipal de
Touros RN: uma análise a partir da
exposição e da vulnerabilidade social

195

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

O suporte familiar, escolaridade, condições de renda, além
da infraestrutura da área ser urbanisticamente superior
a outra, foram fatores cruciais para que as pessoas justificassem sua capacidade de responder positivamente
após um desastre.

Figura 8– Mapa do índice de vulnerabilidade social (Rio Maceió - Centro)
Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

No entanto, o que mais preocupou foi o fato de não
haver um padrão no nível de vulnerabilidade. Apesar da
maioria se classificar variando de médio a baixo, algumas
áreas mais próximas ao rio possuem vulnerabilidade muito
alta. Isso mostra que, independentemente do desastre
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não ter se concretizado, essas famílias necessitam ser
devidamente assistidas.

RISCO DO INUNDAÇÃO
No que diz respeito ao risco de inundação, a priori, foi
analisado o setor Frei Damião (FIGURA 9). Este teve vários
destaques quanto aos resultados do índice de risco com
valores considerados muito altos. Isso porque o setor é
ambientalmente exposto e as pessoas, de acordo com o que
foi investigado, possuem índices de vulnerabilidade elevada.
No entanto, essa preocupação, no contexto atual, não é
somente da população. A prefeitura do município permanece em alerta naquela área, principalmente levando em
conta que a dinâmica das lagoas sazonais daquela região
são bem intensas e o aumento do nível da água é muito
rápido. Por isso, são colocadas frequentemente bombas para
retirada da água mesmo em períodos de menos chuva. Isso
porque a inundação de 2018 foi muito impactante na vida
das pessoas, gerando consequências variadas.
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Figura 9– Mapa do índice de risco a inundação no setor Frei Damião
Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Esse tipo de medida não passa de um paliativo, cuja
proteção estaria associada apenas a níveis não muito elevados de precipitação, até porque, topograficamente, a
área é propícia a acumular água rápido e a bomba tecnicamente não seria capaz, por conta própria, de sanar essa
necessidade de imediato, tanto que até dias recentes a área
carrega consigo as marcas dos canais abertos (FIGURA 10)
durante a inundação para que a água seguisse outro fluxo
e escoasse mais rápido.
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Figura 10 - Bombas para remoção da água
acumulada e marcas dos canais abertos
Fonte: Elaborado por Erick Gomes, 2019.

Calçadas rachadas, paredes trincadas e até mesmo obras
inacabadas de muretas/elevação das residências ou de
suas respectivas calçadas (FIGURA 11) é algo comum nessa
área. Essa é uma das principais evidências de exposição
e características de vulnerabilidade que se pode notar.
Parte da população, tentando se precaver de eventos
danosos no futuro, utiliza-se de valores financeiros os
quais, muitas vezes, não é suficiente para terminar os
reparos que começam a fazer. Em alguns casos, têm um
alto custo na renda daquela família, muitas vezes comprometendo suas atividades comuns e contas básicas como
água, luz e alimentação.
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Figura 11– Obras inacabadas de muretas/elevação das
residências ou de suas respectivas calçadas
Fonte: Elaborado por Erick Gomes, 2019.

Pode-se perceber que essa é a área com mais necessidade de medidas preventivas, levando em consideração as
evidências de inundações em seu histórico, o seu alto nível
de exposição e os preocupantes dados de vulnerabilidade.
Ficou muito claro que essas pessoas estão correndo um
alto risco e necessitam que algo seja feito urgentemente,
pois a dinâmica ambiental é cíclica, e o ambiente o qual
outrora já foi ocupado pela lagoa será novamente tomado
por ela e as pessoas que, independentemente do motivo,
acabaram habitando essas áreas, certamente vão sofrer
as consequências.
O setor Rio Maceió (Centro) registrou um índice de
exposição mais baixo. Isso porque a presença de infraestrutura urbana é mais adequada, levando em consideração o
setor anterior. A presença de bueiros e a própria drenagem
natural do rio (formando um estuário na praia de Touros)
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acabam por diminuir consideravelmente a probabilidade
de uma inundação.
No entanto, o índice de risco registrou valores elevados,
visto que a vulnerabilidade social foi um aspecto que se
destacou nessa área, onde é facilmente perceptível que as
casas com maior padrão social se localizam mais afastadas
do rio ou em zonas mais altas do setor. Essas informações espacializadas através do mapa de risco (FIGURA 12)
permitiram ver que, de fato, esse aspecto é real e essas
áreas demandam maior atenção, levando em conta as
dificuldades da população em conviver com esse risco.

Figura 12– Mapa do índice de risco a inundação
no setor Rio Maceió (Centro)
Fonte: Elaborado pelos autores (2020)
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Essa forma de ocupação é oriunda da construção histórica e social da cidade, a qual cresceu muito às margens
do rio, com pescadores os quais tiravam seu sustento dele
ou do mar. Posteriormente, a cidade veio se desenvolvendo
e, com o avanço do tempo, as desigualdades passaram a
ser evidentes. Isso se percebe com o resultado dos índices,
principalmente nas condições estruturais das moradias
com materiais simples e, muitas vezes, estruturas comprometidas, deixando-os altamente vulneráveis, caso o
rio venha a transbordar.
Um aspecto que intensifica e tende a piorar ainda mais
os impactos relacionados a inundações do rio Maceió, além
do esgoto lançado livremente, é o lixo. Este é um problema
social que desencadeia consequências muito graves, atraindo
vetores de doenças, causando mal estar à população e, até
mesmo, aos banhistas da praia e turistas. Isso porque o
estuário do rio está muito poluído e compromete a parte
do oceano próxima às praias de Touros, algumas das mais
turísticas do estado do Rio Grande do Norte.
No setor São Sebastião, foi possível notar que as condições naturais da área são dinâmicas o suficiente para
gerar transbordamento das lagoas, causando transtornos
para os moradores que, desordenadamente, ocuparam as
margens ou o leito de suas lagoas sazonais. Esses registros
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foram destaques no mapa de risco (FIGURA 13) e tomaram
conta de uma parte significativa desse setor.

Figura 13– Mapa do índice de risco a inundação no setor São Sebastião
Fonte: Elaborado pelos autores (2020)

Como já foi mencionado, é claramente perceptível o
quanto essa área carece de serviços básicos. Mas um dos
aspectos que mais chama a atenção é a ausência de um
sistema de drenagem em um ambiente tão propício a ser
inundado. O menor índice de precipitação causa transtornos, a água acumula (FIGURA 14) com rapidez e escoa
com dificuldade em um ritmo muito lento. Isso pode ser
notado até mesmo nas áreas que dispõem de calçamento,
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por vezes gerando problemas ainda maiores, visto que
tende a impermeabilizar o solo da área, impedindo a
infiltração da água.

Figura 14– Acúmulo de água nas áreas com calçamento
Fonte: Elaborado por Erick Gomes, 2019.

Desta forma, fica cada vez mais evidente que a sede
municipal possui áreas muito problemáticas com relação
à existência do risco de inundação. Porém, percebe-se que
nem sempre as áreas mais expostas são proporcionalmente
mais vulneráveis. Mas, ainda assim, isso não significa que
o risco não existe, pois possui características peculiares
as quais se moldam de acordo com cada ambiente.
O principal destaque foi para o setor Frei Damião,
não só pelos índices registrados serem altos, tanto em
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exposição quanto em vulnerabilidade, mas principalmente
pelo histórico da área a qual, frequentemente, sofre com
inundações graduais e bruscas que variam de acordo com
regime pluviométrico submetido. A precariedade de infraestrutura urbana intensifica esses efeitos, e o processo
de ocupação do solo nessas áreas ainda existe muito pelo
preço acessível dos terrenos.

SIMULAÇÃO DE INUNDAÇÕES EM POTENCIAL
O setor Frei Damião (FIGURA 15) foi a área mais problemática identificada no estudo. Se a lâmina de água
elevasse apenas 1 metro, a zona atingida seria grande, algo
equivalente a 6,854 hectares, tendo condições de atingir
direta e indiretamente cerca de 140 residências.
Em casos extremos, nessa área, a água já chegou a
subir mais de um metro em seu nível altimétrico, exigindo
medidas emergenciais. Isso porque a área possui um índice
de risco elevado. Ocorrendo esse evento, a zona atingida
seria extensa. Mais de 200 casas teriam sérios problemas
com a inundação.
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Figura 15 – Simulação de inundação em potencial no setor Frei Damião
Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Analisando o mapa da simulação de inundações no rio
Maceió (FIGURA 16), é possível identificar que, caso a água
alcançasse 1 m em seu nível altimétrico, ou seja, extravasasse seu nível do leito normal, 90 residências localizadas
em áreas ribeirinhas seriam atingidas, sendo seu alcance
em área de cerca de 3,489 hectares. Eventualmente, se o rio
subisse cerca de 2 metros, isso iria se configurar como um
desastre de fato, atingindo 267 famílias no centro da cidade.

Seção 1 – Indicadores
de risco de desastres
no Brasil

Risco de inundação na sede municipal de
Touros RN: uma análise a partir da
exposição e da vulnerabilidade social

206

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

Figura 16 – Simulação de inundação em
potencial no setor Rio Maceió (Centro)
Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Apesar de ter registrados cotas mais elevadas que as
áreas anteriores, isso não exclui o nível de risco do São
Sebastião (FIGURA 17), principalmente porque, apesar
de possuir poucas residências expostas em comparação,
pode-se perceber que pelo menos 85% da área teria problemas com o aumento de 2m de lâmina de água.
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Figura 17 – Simulação de inundação em potencial no setor São Sebastião
Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Em síntese, pode-se compreender que, através das simulações realizadas, é possível perceber que existem possibilidades de danos muito grandes. Isso porque as famílias as
quais residem nessa área, em sua maioria, têm problemas
relacionados à vulnerabilidade social. Logo, a sua situação
é crítica em níveis de se reestabelecer e se recuperar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de urbanização, na sede municipal de Touros,
seguiu por caminhos desordenados, o que ocorreu porque
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a falta de fiscalização e controle da ocupação das margens
e das proximidades dos ambientes naturais foi, por vezes,
negligente com esse aspecto, resultando em problemas
relacionados ao risco de inundação. Isso porque a ocupação
dos lotes próximos aos rios e lagoas pareceu, a priori,
financeiramente vantajoso para parte da população. O não
esperado era que o preço cobrado a longo prazo acabasse
sendo alto com a deflagração dos desastres.
Portanto, a ocupação dessas áreas passou a expor as
pessoas ao perigo, o que constantemente tende a gerar nos
habitantes a sensação de medo e insegurança, tornando a
convivência com esse perigo algo quase que insuportável.
Tal situação ocorre porque o receio de perder seus bens
materiais, sua residência e até chegar ao comprometimento
de sua saúde acabou se tornando algo comum. Viver com
essa sensação, sem nenhuma atitude ser tomada, despertou
a falta de confiança das pessoas nos órgãos públicos e no
suporte que eles poderiam dar para elas.
Porém nem toda a sede trouxe índices semelhantes,
tendo em vista que os lugares tendem a possuir suas particularidades. Algumas áreas, dispondo de sistema de
drenagem e saneamento básico funcional, acabaram por
ter vantagens nessa medição, enquanto aquelas que são
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mais deficientes nesses aspectos mostraram ser comumente
mais penalizadas.
As áreas prioritárias em critérios de exposição
(Frei Damião, São Sebastião e Rio Maceió) apresentaram
números preocupantes. A área dispõe de corpos hídricos
perenes e intermitentes de dinâmica intensa e que, em
alguns períodos, já demonstraram historicamente ter
registros de inundações, informações que foram confirmadas a partir de dados históricos e conversas com a
população local.
Aquele que apresentou dados mais alarmantes foi o
bairro Frei Damião. Geograficamente, está localizado na
parcela da sede municipal que se edificou sobre área de
lagoas sazonais, sendo a principal delas a lagoa do Cassaco.
Essa área sofre anualmente com inundações, fato muito
relacionado a sua densa ocupação. Então basta alguns
índices de precipitação para gerar cheias na vazão das
lagoas, alcançando as casas que a cercam.
Todas as áreas apresentaram índices de vulnerabilidade
sociais sérios, visto que esse aspecto é que vai determinar as
condições dessas pessoas de conviver e se reestabelecer dos
prejuízos e danos gerados pelas inundações, indicando as
dificuldades de tomada de ação por parte da população, em
razão de ser difícil de ser executada.
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O que foi possível realizar para visualizar os potenciais

impactos relacionados a inundações foram as simulações de
áreas atingidas, o que possibilitou quantificar as residências
impactadas nos diferentes cenários de cotas altimétricas
variadas e sobrepor essas informações aos mapas de risco,
compreendendo como esse fenômeno pode se espacializar.

O perceptível é que, novamente, o setor Frei Damião traz

consigo os maiores níveis de vulnerabilidade social principalmente por parte dos moradores permanentes, que em sua
maioria são famílias de renda inferior. Mas, nesse contexto,
o São Sebastião também chamou atenção. Isso porque as
pessoas mais expostas vivem em um assentamento cuja tomada
de qualquer medida de infraestrutura necessita de aprovação
do INCRA, dificultando qualquer tipo de prestação de suporte
por parte da gestão municipal.
Ficou também evidente que os prejuízos sofridos pelas
pessoas são altos. O comprometimento da estrutura de suas
casas, pisos, calçadas, rachaduras em paredes e infiltrações
foram alguns dos problemas de infraestrutura mais acentuados
relatados pelas pessoas.
A população possui um papel-chave na minimização dos
riscos de inundação. Suas ações no espaço são responsáveis
por grande parte das consequências que acabam por sofrer.
Por isso educação ambiental deve ser a base.
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Novos ensinamentos e aprendizados, os quais permitam à

sociedade compreender sua responsabilidade pelo zelo e o
cuidado do meio em que vivem, são elementos primordiais.
Notou-se que, para o funcionamento de algumas medidas,
independentemente de sua natureza, a associação entre os
agentes envolvidos é um fator determinante. A população e
a gestão (prefeitura, defesa civil, secretarias e etc) precisam

se integrar e agir em todos os momentos da iminência de
um desastre, buscando sua minimização. Isso porque não
adianta apenas investir em infraestrutura de drenagem, caso
a população não entenda os problemas em ocupar área de
margens de rios e lagoas sem respeitar a dinâmica de um
ambiente natural, além de lançar lixo e esgotos, contaminando
esses corpos hídricos e entupindo bueiros, impedindo-os de
escoar a água que se acumula.
É imprescindível que todos se conscientizem de que a
responsabilidade do desastre não é de apenas de um agente.
A natureza sistêmica, base deste trabalho, prova isso. Toda ação
possui causas e consequências. Por vezes, a irresponsabilidade
de ocupar corpos hídricos (por qualquer motivo) é o que resulta
no desastre, mas a falta de fiscalização para impedir essa
ocupação também possui responsabilidade nesse processo.
É importante também que se desenvolvam políticas
públicas que construam diretrizes voltadas para a restrição
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da ocupação e do uso dessas áreas. Uma estratégia é conceder

a alguns desses ambientes uma destinação de uso comum e
não privado (como praças, jardins e etc), para assim poder
mediar o avanço da urbanização que expõe seus habitantes
constantemente ao risco. Além disso, poderiam ser aplicadas
medidas estruturais que funcionem como solução efetiva,
como a implementação de um sistema de drenagem adequado.
Dar segmento ao que foi trabalhado até aqui é necessário.
Além do agir, é preciso um pensar articulado, interdisciplinar,
o qual atenda às particularidades de cada lugar, principalmente
porque o ambiente é dinâmico e sua compreensão perpassa
várias áreas do conhecimento. Logo, certamente se pensarem
de maneira interdisciplinar haverá condições de contribuir
para a execução de medidas eficientes.
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DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
SOBRE DESASTRES
DO MUNICÍPIO DE NATAL, RIO
GRANDE DO NORTE, BRASIL
Lutiane Queiroz de Almeida, Francisca Leiliane Sousa
de Oliveira, Dyego Freitas Rocha, Gabriel Silva, Ana
Clara Celestino Belchior, Eduardo Sousa de Azevedo

INTRODUÇÃO
“Compreender os riscos de desastres” é a Prioridade 1
do Marco de Sendai, publicado no relatório da Terceira
Conferência das Nações Unidas para a Redução de Risco
de Desastres, realizada em 2015, na cidade de Sendai, no
Japão, cuja agenda norteará as ações de redução de risco
de desastres (RRD), nos países signatários, por um período
de dez anos. A Prioridade 1 do Marco de Sendai é uma das
principais referências para a realização desta pesquisa,
que busca compreender padrões espaciais e temporais da
ocorrência de desastres. Trata-se de uma parceria entre
o Grupo de pesquisa GEORISCO e o Núcleo de Pesquisa
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sobre Desastre (NUPED), ambos da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN), sediada na cidade de Natal,
Brasil, e o Departamento de Defesa Civil e Ações Preventivas
da cidade de Natal (DCN), com o intuito de produzir um
banco de dados (BBDN) e um sistema de informação geográfica sobre desastres para a cidade de Natal (SIG-Desastre).
A utilização de bancos de dados permite a realização
de inferências sobre as causas, consequências e a proposição de medidas de ordenamento territorial. Por banco
de dados sobre desastres, compreende-se “um conjunto
de registros sistemáticos de dados sobre perdas e danos
deflagrados por eventos de origem natural, socionatural ou
tecnológico” (MUÑOZ et al, 2017, p. 311). Nesta perspectiva,
por meio dos bancos de dados, é possível registrar o número
de pessoas mortas, feridas, desalojadas, localização dos
desastres e outros fatores.
Com o auxílio dos bancos de dados, é possível produzir
informações para compreensão dos desastres e elaboração
de políticas de gestão a nível internacional e/ou local,
produção de indicadores de risco e análise da distribuição
dos desastres, ou seja, uma espacialização dos eventos, em
que se torna possível identificar as causas dos desastres
(MUÑOZ et al, 2017). Além de ser um conjunto sistemático
de informações acerca das perdas e danos oriundos de um
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evento, pode também auxiliar na gestão humanitária em
situações de desastre (ações de defesa civil).
Os bancos de dados possuem diferentes escalas de
abrangência: a mundial apresenta uma visão geral de
eventos, isto é, o grau de detalhe é menor; em contraposição, bancos de dados locais que deveriam dispor de um
nível maior de detalhe das informações sobre os desastres. É possível destacar, como banco de dados mundial,
o EM-DAT, Sigma e NatCatSERVICE, sendo o primeiro de
acesso público e os dois últimos de acesso restrito, e são
utilizados para atender demandas do segmento privado,
como aponta Muñoz et al (2017).
O International Disaster Database (EM-DAT) é um sistema
de banco de dados desenvolvido pelo Center for Research on
Epidemiology of Disasters – CRED, unidade da Universidade
de Louvain, na Bélgica. Foi uma instituição criada em
1973, sem fins lucrativos (EM-DAT, 2009) e este sistema
disponibiliza uma base de dados objetiva para avaliação
da vulnerabilidade e tomada de decisão orientada em
situações de desastre. O EM-DAT é referência para diversos
estudos e relatórios, como o elaborado pela ONU para
apontar políticas de gestão, de mitigação e prevenção dos
desastres. Neste banco de dados, verifica-se uma confiabilidade da utilização de seus dados pelas instituições de
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pesquisa, visto que, na plataforma de acesso, há a disponibilidade dos dados e apresentação da metodologia utilizada
para coleta dos dados e seu posterior armazenamento
(MARCELINO; NUNES; KOBIYAMA, 2006).
O DesInventar é um sistema de armazenamento de
dados sobre desastres para países da América Latina.
É tido como uma ferramenta conceitual e metodológica
que é basilar para construção do sistema de informações
relativo às perdas e danos. Surgiu no início da década de
1990, com o intuito de preencher a lacuna de informações
relativa aos desastres de pequeno, médio e maior impacto
da América Latina, a partir de grupos de pesquisadores
vinculados à Rede de Estudos Sociais em Prevenção de
Desastres na América – LA RED, que passaram a compartilhar de uma mesma base conceitual, que “padronizou”
a aquisição, consulta e exibição de informações referentes
aos desastres (CORPOSSO, 2009).
A nível nacional, é possível observar no Brasil algumas iniciativas que buscam coletar e armazenar dados
relativos aos desastres. Em 2001, foi criado o Centro de
Estudos e Pesquisas em Desastres na Universidade Federal
de Santa Catarina (CEPED/UFSC), que objetiva desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão voltadas para
a redução dos riscos de desastre. Nesta perspectiva,
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o CEPED elaborou dois importantes trabalhos: o primeiro
é o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais1, o qual aglutina
informações relacionadas a desastre de todo território
brasileiro em um recorte temporal, de 1991 a 2012, que
foram obtidas mediante documentos oficiais e não oficiais.
Desta análise, foram gerados 27 relatórios (cada um relativo
a um Estado brasileiro) e mapas do território nacional, os
quais espacializam os pontos de ocorrência dos desastres
(CEPED, 2013; MUÑOZ et al, 2017).
Além do Atlas, o CEPED contribuiu para formação do
Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID).
Neste, é possível observar mais de 50.000 documentos referentes à ocorrência de desastres de todo país, no período
de 1970 - 2017. Com o S2ID, pode-se, além de registrar os
desastres ocorridos tanto no Estado como no município, consultar e acompanhar processos de respostas e
buscar informações sobre a gestão de risco de desastres
(CEPED, 2013; MUÑOZ et al, 2017). Ademais, há outras
iniciativas, como o Observatório dos Desastres Naturais
desenvolvido pela Confederação Nacional dos Municípios,
que, no entanto, abordam apenas desastres referentes a
secas e chuvas (MUÑOZ et al, 2017), dentre outros.
No entendimento dos autores, desastres não são naturais. Mas podem
ser deflagrados por ameaças/perigos de origem na Natureza.

1

Seção 2 – Modelagem
e mapeamento de
risco de desastres

Banco de dados e sistema de informação
geográfica sobre desastres do Município
de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil

221

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

A integração de diferentes bancos de dados para elaboração de indicadores de risco de desastres foi um dos
objetivos principais do Índice DRIB - Indicadores de risco de
desastres no Brasil (sigla em inglês: Disaster Risk Index in
Brazil), que fornece uma ferramenta para ajudar a avaliar,
visualizar e comunicar diferentes níveis de exposição,
vulnerabilidade e risco no Brasil. Nesse trabalho, o índice
se propõe a sensibilizar os tomadores de decisão para
o importante tópico de risco de desastres e adaptação
à mudança climática. A comparação entre municípios
fornece um ranking inicial de exposição e vulnerabilidade. A análise específica da capacidade de resposta e
adaptação também indica que o risco ou vulnerabilidade
não são condições pré-definidas, mas são construídos por
sociedades expostas aos perigos naturais.
Os resultados do Índice DRIB foram mapeados e classificados por meio de um SIG para mostrar diferentes
padrões de exposição, vulnerabilidade e risco em escala
nacional. A perspectiva nacional do risco mostra claramente que a vulnerabilidade de uma sociedade ou de um
país não é o mesmo que a exposição a riscos naturais. As
informações fornecidas pelo Índice DRIB destacam a necessidade de medidas preventivas para a Redução do Risco
de Desastres e Adaptação às Mudanças Climáticas no país
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como um todo, mas também em escalas regionais e locais
(ALMEIDA; WELLE; BIRKMANN, 2016; ALMEIDA et al, 2019).
Em escala local, a partir dos levantamentos bibliográficos realizados, não se verificou nenhuma iniciativa do
tipo no Brasil. Levando em conta essa lacuna científica,
o presente trabalho toma como base de dados documentos
de órgãos oficiais que lidam com os eventos em escala local
a nível do domicílio. As propostas geralmente consideram
um levantamento histórico de notícias publicadas em
jornais (por exemplo o trabalho de Sardinha, Pena, Tiezzi
e Almeida (2016)), ou como é apresentado no Banco de
Dados de Desastres Naturais, organizado pelo Instituto de
Pesquisas Meteorológicas (IPMet-UNESP), em que os dados
são referentes a notificações de desastres também de jornais ou coletados pela Defesa Civil, alusivos aos municípios
do estado de São Paulo.
Nesta perspectiva, este artigo contribui, como um
modelo, para o preenchimento dessa lacuna, uma vez
que detalha a produção e as contribuições da construção
de um banco de dados em escala local e sua síntese, na
forma de um Sistema de Informação Geográfica sobre
Desastres (SIG-Desastres). Os SIG’s são de grande relevância pois permitem a entrada e interação de dados,
consultas e análises desses dados, além de sua visualização
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e plotagem georreferenciados no espaço (CARVALHO;
MACEDO; OGURA, 2007).
Assim, este artigo tem o objetivo principal de elaborar o banco de dados geográfico (BDDN) e do Sistema de
Informação Geográfica (SIG-Desastre) sobre a ocorrência
de desastres no município de Natal, com base nos dados
cedidos pela Defesa Civil de Natal (DCN).
Para este artigo, a definição de desastre que norteia
conceitual e metodologicamente a produção do banco de
dados e do SIG de Natal, conforme Almeida (2011, p.88):
é um evento centrado no tempo e no espaço, no qual uma
comunidade experimenta severo perigo e destruição de
seus serviços essenciais, acompanhado por dispersão
humana, perdas materiais e ambientais, que frequentemente excedem a capacidade dessa comunidade em lidar
com as consequências do desastre sem assistência externa
(ALMEIDA, 2011, p. 88).
Com isso, verifica-se que o desastre é a materialização
do risco a que uma comunidade está condicionada, um
dado perigo e a probabilidade desse evento ocorrer, bem
como a vulnerabilidade, que é intrínseca aos indivíduos
(ALMEIDA, 2011).
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METODOLOGIA
Para a elaboração do Banco de Dados sobre Desastre de
Natal (BDDN) e Sistema de Informação Geográfica sobre
Desastres (SIG-Desastre), foram seguidas as seguintes etapas metodológicas:
- digitalização dos documentos de registros dos desastres
(laudos de vistoria, autos de interdição, autos de
desinterdição) da Defesa Civil de Natal (DCN);
- criação de nomenclatura padronizada para identificação dos documentos e integração das informações
na planilha de dados;
- capacitação teórica da equipe sobre produção de banco
de dados de desastres;
- produção de planilhas no Excel com dados obtidos
da DCN;
- elaboração do Sistema de Informação Geográfica de
desastres em Natal (SIG-Desastres);
- a sistematização dos resultados com produção cartográfica e discussão dos dados do BDDN e do SIG-Desastre.
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Digitalização dos dados
A primeira etapa deste trabalho, para a produção do BDDN,
foi a digitalização dos documentos produzidos (em papel) e
cedidos pela Defesa Civil de Natal, coletados para o período
de 2013 a 2017 das ocorrências. Esses documentos (figura 1)
podem ser de três tipos: laudos de vistoria, auto de interdição
e auto de desinterdição. Eles representam as ocorrências de
desastres atendidos pela DCN. A digitalização foi realizada
pelo Grupo de Pesquisa em Dinâmicas Ambientais, Risco
e Ordenamento do Território (GEORISCO)2, com o auxílio
do aplicativo de scanner para telefones móveis CamScanner.

Figura 1 - Exemplo de documento utilizado pela Defesa Civil
nas visitas para avaliação do imóvel (Auto de interdição).
Fonte: Defesa Civil de Natal.
É preciso destacar a inteira disponibilidade dos colegas da Defesa Civil de
Natal em ceder espaço de trabalho e todos os documentos de ocorrências
de desastres. Por essa parceria, agradecemos à Defesa Civil de Natal.

2
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Nomenclatura
Nesta segunda etapa, houve a criação de nomenclaturas
para identificação dos documentos, com base nas informações que são preenchidas nos laudos e autos aplicados em
campo pelos agentes da DCN. As nomenclaturas diferenciam
o tipo de registro, laudos de vistoria, autos de interdição ou
desinterdição, número da ocorrência, mês e ano da visita.
Com o uso da nomenclatura proposta, os documentos da
DCN foram representados da seguinte forma: AI_007_0617
para Autos de Interdição; LV_086_0815 para Laudos de
Vistoria; e LD_001_0417 para Laudos de Desinterdição.

Capacitação técnica sobre a produção
de banco de dados de desastres
O terceiro momento deste trabalho contou com um
workshop voltado à preparação da equipe técnica do grupo
de GEORISCO para sistematização dos dados. A capacitação
permitiu expor para a equipe a importância da implementação sistemática de dados da ocorrência de desastres. Essa
ação antecede a confecção do banco de dados da Defesa Civil
de Natal e teve como referência a produção cartográfica
e de banco de dados de Oliveira (2018).
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Produção de planilhas no Excel
Após a coleta dos dados na DCN e o workshop de preparação, foram elaboradas planilhas Excel com base nos
dados coletados nos documentos de vistoria e autos de
interdição/desinterdição produzidos pela DCN. Essas planilhas contêm: o código (tipo do registro), coordenadas UTM
do local, data do incidente, CEP, motivo da visita, bairro/
comunidade, número do imóvel, tipo do imóvel, número
de habitantes, área e situação do imóvel, simbolizado na
figura 2, que representa um recorte de uma planilha.
Esta etapa foi de suma importância, dado que, mediante
estas informações, torna-se possível estabelecer os padrões
espaciotemporais e a frequência/magnitude do desastres,
em qual período do ano se tem o maior número de ocorrência, a que tipo de perigo estão associados os desastres,
entre outros resultados.
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Figura 2 - Planilhas criadas com os dados da Defesa Civil de Natal.
Fonte: Banco de Dados sobre Desastres de Natal - BDDN (2019).

Produção do SIG-Desastre
A sistematização do banco de dados sobre desastres,
com as respectivas coordenadas UTM para cada ocorrência,
possibilitou a espacialização das ocorrências de desastres e a
produção do Sistema de Informação Geográfica de Desastre
de Natal (SIG-Desastre). Para isso, utilizou-se os softwares
Google Earth, QGis e ArcGis a fim de auxiliar na distribuição
dos pontos de desastres na cidade de Natal e possibilitando
inter-relações entre os desastres e outros fatores, tais como:
declividade, tipo de solo, saneamento, infraestrutura, situação
econômica, entre outros. Essas análises se fazem necessárias
para que se possa entender os deflagradores dos desastres e
assim contribuir para a redução do risco de desastres (RRD).
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Foi feito o uso do Google Earth e das informações dispo-

nibilizadas dos documentos da DCN (coordenadas, CEP, rua,
avenida, travessa, entre outros), que auxiliaram a localizar
os pontos de ocorrência e assim espacializá-las. A partir
dos pontos dispostos, criou-se shapefiles com o auxílio dos
softwares ArcGis e QGis, com os quais foi possível elaborar
mapas, localizando quais bairros onde ocorrem os casos
de desastre de maneira mais frequente, apresentados nas
figuras 3, 7 e 10.

Sistematização dos resultados
e discussão dos dados do BDDN
Para esta etapa, houve a elaboração de gráficos e tabelas que
relacionam a precipitação mensal, coletados no Banco de Dados
do Instituto Nacional de Meteorologia (BDMEP - INMET, 2019)
da estação de Natal (estação 82598), ao longo dos doze meses,
no período dos anos de 2013 a 2017, com os casos de desastre,
possibilitando, deste modo, um cruzamento das informações
a fim de que seja possível realizar associações entre alguns
deflagradores e a ocorrência de desastres em Natal.
E, por fim, uma discussão a partir dos resultados do banco
de dados que podem ser extraídos (realizada na seção seguinte),
correlacionando essas informações com os padrões das características naturais da cidade, como precipitação (dados obtidos no
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BDMET - INMET), declividade e tipo de sol de Natal, por meio

da apresentação dos mapas, gráficos e planilhas, produzidos
nas etapas anteriores, e de informações produzidas em outros
trabalhos voltados para a temática do risco e vulnerabilidade
da cidade do Natal, como Medeiros (2014) e outros trabalhos
que analisavam bairros específicos, a exemplo do caso de
Mãe Luíza, com Macedo (2015) e Lima (2017) .

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O BDDN e o SIG-Desastre permitiram quantificar que,
no período analisado (casos ocorridos entre os anos de 2013 a
2017), ocorreram 888 ações de defesa civil em Natal (Tabela
1), levando-se em consideração todos os laudos, de vistoria,
de interdição e de desinterdição, sendo que foram: 18 casos
em 2013; 278 casos em 2014; 133 casos em 2015; 212 casos
em 2016; e 247 casos em 2017.
Com o auxílio da Tabela 1, é notável que grande quantidade
dos casos se concentra em um período específico: quadrimestre
de abril a julho. Tal fato está associado com algumas características, como regime pluviométrico, condições físicas da
cidade e locais de ocupação. Com isso, as subseções seguintes
apresentarão/correlacionarão as condições climáticas com as
ocorrências e a relação com as condições físicas e, ao final,
a espacialização desses casos no território da cidade.
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Tabela 1 – Ocorrências de desastres ao longo dos
meses entre os anos de 2013 a 2017.
Meses

N° de casos
2013

2014

2015

2016

2017

Jan

0

2

1

30

8

Fev

0

3

2

21

21

Mar

0

5

6

20

45

Abr

0

3

32

16

59

Mai

0

2

1

17

38

Jun

0

162

17

28

26

Jul

3

68

26

27

39

Ago

8

15

24

17

11

Set

4

3

14

8

0

Out

2

3

1

12

0

Nov

0

5

2

5

0

Dez

1

7

7

11

0

Total

18

278

133

212

247

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do Banco de
Dados sobre Desastres de Natal - BDDN (2019).

A figura 3 expõe a espacialização dos desastres ocorridos em Natal, com destaque para bairros como Mãe Luíza
(com valores expressivos devido ao desastre de 2014, a ser
descrito posteriormente), Alecrim, Pajuçara, Rocas e Igapó.
Vale destacar que todos são bairros em que preponderam
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muitas desigualdades sociais e que apresentam muitas
comunidades vulneráveis.

Figura 3 - Mapa com distribuição das ocorrências de
desastre por bairros, durante os anos de 2013 a 2017.
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do BDDN (2019).

Eventos pluviométricos registrados entre os anos 2013
a 2017 e sua correlação com a ocorrência de desastres
Na análise dos padrões espaciotemporais do BDDN,
notou-se que há uma grande correlação entre inúmeros casos
de desastres documentados pela Defesa Civil e a ocorrência
de precipitação pluviométrica. A chuva, em muitos casos,
atua como principal agente deflagrador do desastre em Natal.
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Na região, a precipitação ocorre de maneira regular em alguns
meses do ano, com destaque para os meses de março a julho,
quando já ocorreram precipitações acima de 150 mm mensais.

Para eventos de chuva intensa, tomou-se um valor limiar
para observação das precipitações diárias dentro do recorte
temporal da pesquisa. O valor considerado foi proposto nos
trabalhos de Monteiro e Zanella (2017), na região costeira do
Estado do Ceará, os quais consideram que o valor de 50 mm,
em um período de 24 horas, já pode ser suficiente para a deflagração de desastre (salientando as condições geográficas locais,
o tempo de ocorrência da precipitação, impermeabilização, taxa
de impermeabilização do solo, entre outros condicionantes)
(MONTEIRO; ZANELLA, 2017). Foram identificados vinte e
oito (28) dias com precipitações iguais ou superiores a 50 mm,
ao longo dos meses de maio a setembro, e predominantemente
entre os meses de junho e julho.
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Tabela 2 – Ocorrências de precipitação pluviométrica diária
igual ou acima de 50 mm, no período de 2013 a 2017.
Estação de coleta: Natal/RN (estação 82598)
Período dos dados: 01/01/2013 a 31/12/2017
Data da
ocorrência
15/05/2013

Mês
Maio

Precipitação

Data da

(mm)

ocorrência

85.1

04/08/2014

Agosto

Mês

Precipitação
(mm)
62.2

18/05/2013

Maio

96

09/09/2014

Setembro

73.8

09/06/2013

Junho

64.5

06/03/2015

Março

66.2

13/06/2013

Junho

53.4

25/06/2015

Junho

69.9

22/06/2013

Junho

77.9

27/07/2015

Julho

66.6

02/07/2013

Julho

120.4

20/01/2016

Janeiro

50.2

19/07/2013

Julho

57.8

04/03/2016

Março

64

19/08/2013

Agosto

97

11/05/2016

Maio

92.6

125.6

03/03/2017

Março

73.7

04/09/2013

Setembro

30/01/2014

Janeiro

64

30/04/2017

Abril

67.7

14/03/2014

Março

111.4

08/05/2017

Maio

64.8

14/06/2014

Junho

131

30/05/2017

Maio

62

15/06/2014

Junho

222

01/07/2017

Julho

50.6

23/06/2014

Junho

52.2

06/07/2017

Julho

116.1

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do BDMEP – INMET.

O ano de 2014, por exemplo, apresentou um acumulado
de 1756 mm anual. Os primeiros meses do ano (janeiro a
março) detiveram dias com precipitações acima de 50 mm,
contudo, os desastres notificados não estão diretamente
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associados à precipitação. No mês de junho, aconteceu a
primeira precipitação expressiva em Natal: dia 14 acumulou 131 mm; no dia 15 de junho, foi registrado 222 mm,
ou seja, em 48 horas houve uma precipitação de 353 mm
(que seria quase o acumulado do mês inteiro no ano anterior
- 399,1 mm). Neste período, aconteceram sete ocorrências
de desastres no bairro das Rocas (mais precisamente na
Comunidade do Jacó), em decorrência do colapso de uma
encosta, dado as elevadas precipitações desses dois dias.
Na Figura 4, tem-se o perfil de casos ao longo do ano de 2014,
associado com as precipitações mensais. Nisso, observa-se que
junho foi o mês com os maiores valores e o número de casos
está vinculado a esse elevado volume precipitado.

Figura 4 - Número de casos de desastres x precipitação, no ano de 2014.
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados
do BDDN e BDMEP – INMET (2019).
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No entanto, destaca-se o desastre mais emblemático na
cidade do Natal: o movimento de massa (corrida de lama
e detritos) que ocorreu no Bairro de Mãe Luíza, atingindo
total ou parcialmente mais de 36 residências, que deixou
mais de 100 famílias desabrigadas. O movimento de massa,
caracterizado por Macedo (2015) como corrida de lama,
ocorreu entre os dias 13 e 15 de junho de 2014, durante
a realização da Copa do Mundo, evento em que Natal foi
uma das sedes de jogos. Nesses três dias, foi registrada
uma precipitação de 340 mm em um período de 36 horas
(tabela 2). Macedo (2015) e Lima (2017) apontam que o acontecimento foi um dos maiores em relação a precipitações
concentradas nos últimos 50 anos em Natal e atingiu a
cidade em um período em que todo aparato de segurança
humana da capital estava voltado para a organização dos
jogos da Copa do Mundo (figura 5).

Figura 5 – Aspecto da área atingida pela corrida de lama e detritos
no bairro Mãe Luíza, na cidade de Natal, em junho de 2014.
Fonte: Grupo de pesquisa GEORISCO, 14 de junho de 2014.
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No ano de 2017, verificou-se seis precipitações acima
do valor limiar ao longo dos meses de março, abril, maio
e julho. Casos de maior intensidade das chuvas se deu no
mês de julho, com acontecimentos de 50,6 (01 de julho) e
116,1 mm (06 de julho). De acordo com os dados do BDDN,
ocorreu comprometimento da estrutura dos imóveis (com
presença de rachaduras e umidade nas paredes) nos bairros
de Mãe Luíza, Praia do Meio, Alecrim e Bom Pastor (além
de Ponta Negra, bairro localizado na zona sul da cidade).
Outro mês em que se observou considerável ocorrência
de desastres foi no mês de abril, principalmente após o
dia 22, até o dia 30, nos bairros de Igapó, com casos de
alagamentos; e Mãe Luíza, Pajuçara, Nossa Senhora da
Apresentação, Felipe Camarão e Planalto, com comprometimento da estrutura dos imóveis e risco de colapso de
muros de arrimo. Algo interessante sobre este mês é que
a precipitação com valor superior ao limiar estabelecido
aconteceu somente no dia 30 e as ocorrências se deram
no período de tempo anterior. Contudo, alguns desastres
que foram deflagrados se deram no momento em que
ocorreram chuvas com baixa intensidade, porém frequentes
e espaçadas no tempo, ao final do mês verificando-se o
acumulado de 254,1 mm.
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Condicionantes físicoambientais
e desastres na cidade de Natal
A cidade de Natal apresenta algumas características
geoambientais que condicionam a ocorrência de desastres
deflagrados por processos naturais: regime pluviométrico,
geomorfologia e tipos de solo. Tais características impõem
limitações ao ordenamento do território. A modificação
das características ambientais da cidade potencializa a
ocorrência de desastres, na medida em que os mecanismos
de ordenamento territorial não são atendidos.
A cidade do Natal detém riscos, predominantemente,
em relação a desastres deflagrados por inundações, alagamentos e movimentos de massa. Isso se deve às feições
geoambientais e à maneira com que ocorreu o processo de
uso e ocupação de áreas ambientalmente frágeis, o que tem
potencializado a frequência e magnitude dos desastres.
Esse é o caso do bairro Mãe Luíza, em Natal. Ao mesmo
tempo em que a ocupação histórica do bairro se deu em
um sítio urbano extremamente instável do ponto de vista
geoambiental, Macedo (2015) explica que a área está inserida em um campo de dunas, feição geomorfológica com
alto grau de exposição e instabilidade, com declividade
acentuada nas vertentes das dunas e solos formados por
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sedimentos arenosos e inconsolidados. Associado a esse
fator, deve também ser levada em consideração a vulnerabilidade social, que, de acordo com Medeiros (2014) e
Macedo (2015), é função da a capacidade de lidar, recuperar-se e adaptar-se ao desastre. Com isso, observa-se,
nessas áreas, comunidades com uma vulnerabilidade
alta e muito alta, que podem ser visualizadas em campo,
a priori, pela ocupação das áreas com residências de baixo
padrão construtivo (MACEDO, 2015).
Na figura 6 (mapa de declividade, a esquerda, e pontos
de ocorrência de desastres reportados pela DCN, a direita),
é visível a concentração de pontos a leste da cidade, predominantemente no bairro de Mãe Luíza, situado em uma
área de declividade acentuada. Além disso, Macedo (2015)
destaca outro fator que potencializa a vulnerabilidade
socioambiental do bairro Mãe Luíza. As zonas de maior
vulnerabilidade ocorrem justamente nas áreas onde foi
encontrada a maior frequência das ocorrências de desastres, no ano de 2014. Tais zonas se encontram nas encostas
de dunas, densamente habitadas, as quais apresentam os
maiores valores de declividade (figura 7), o que, em Macedo
(2015), é apresentado com os índices de vulnerabilidade
social entre alto e muito alto.
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Figura 6 - Mapa de declividade com pontos das
ocorrências de desastre em Natal.
Fonte: Elaborado pelos autores a partir do BDDN (2019), com base nos dados
cedidos pela DCN.

Figura 7 – Modelo digital do terreno (MDT) e Mapa
de Declividade do bairro Mãe Luiza.
Fonte: Macedo (2015).
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O SIG-Desastre e a espacialização
dos desastres em Natal
A produção do Sistema de Informação Geográfica sobre
Desastres de Natal foi viabilizada pela integração do BDDN
na interface GoogleEarth Pro, por meio da atribuição do posicionamento geográfico de cada ocorrência de desastre reportada pela DCN. Na figura 8, tem-se a tela do SIG-Desastre,
que proporciona a distribuição dos desastres (pontos) e a
visualização das características da ocorrência realizada pela
DCN. Em vermelho, constam os Autos de Interdição (AI);
em amarelo, os Laudos de Vistoria (LV); e em verde, os
Laudos de Desinterdição (LD). A cada ponto é possível obter
informações mais precisas do registro, como o CEP (código
de endereçamento postal), rua, avenida, coordenada e motivo
da interdição, vistoria ou desinterdição.
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Figura 8 - Interface do SIG-Desastre na interface GoogleEarth Pro.
Fonte: SIG-Desastre (2019) com base no BDDN, dados cedidos pela DCN.

Na figura 9, há o mapa de calor (mapa de Kernell) que representa a concentração geográfica de desastres relatados pela DCN,
proporcionando a visualização de onde há maior concentração
de ocorrências entre os bairros de Natal. Verifica-se então que
Mãe Luíza, Alecrim, Pajuçara, Rocas e Igapó apresentaram as
maiores concentrações de desastres, dado que são áreas que
apresentam múltiplas residências com padrões construtivos
inadequados, sistema de saneamento e drenagem de águas
pluviais deficitário, escassez de serviços públicos e altíssima
vulnerabilidade social. A coincidência desses aspectos, com
as características ambientais específicas desses locais, tornam
essas áreas mais propensas aos eventos danosos.
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A ocupação dessas áreas com maior concentração se deu,

de forma rápida e desordenada, em função do êxodo rural de
muitas famílias do interior do estado que acabaram por povoar
áreas com potencial risco, que hoje são denominadas por:
Passo da Pátria, no bairro do Alecrim e demais formações
de vilas de pescadores em alguns bairros, como nas Rocas,
Areia Preta, Ponta Negra e Redinha (MEDEIROS, 2014).
Essas áreas de vertentes íngremes, mangues e dunas são locais
que potencializam os riscos de desastres por suas limitações
naturais, ao mesmo tempo em que são locações alternativas
para a população que não possui capacidade econômica para
adquirir uma parcela formal da cidade.
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Figura 9 - Mapa de calor a partir dos pontos das ocorrências.
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do SIG-Desastre (2019).

Além do reconhecimento da localização e a quantificação, destacando as áreas que são mais recorrentes, o BDDN
também permite extrair uma síntese das causas dos desastres
(figura 10). Nos laudos da DCN, há uma seção destinada à
razão ou causa do desastre, porém foi necessária uma padronização das classes, já que havia ocorrências similares, porém
com nomenclaturas distintas. Os resultados são destacados
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na figura 10. Em suma, dos 888 casos registrados, 869 são
casos de interdições e vistorias de imóveis.

A figura 10 destaca que o maior número de casos está
associado com o risco de desmoronamento, seja por sua localização (área de encostas, dunas, planície), seja por condições
de estrutura que oferecia riscos ao(s) indivíduo(s) residente(s),
cujo percentual desse grupo representa 26,01% dos casos.

Figura 10 - Razão das interdições de imóveis no
Banco de Dados de Desastres de Natal.
Fonte: Elaborado pelos autores a partir do BDDN (2019),
com dados cedidos pela DCN (2013 a 2017).

O segundo grupo de maior expressividade, com 14,15%,
foram as ocorrências em vias públicas. Esses casos são representados por abertura de cratera, tanto em momentos de chuva
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como também abertura para reparos nas avenidas e, com a

precipitação, ocorre erosão da área. Além desses, há também
registros relacionados à queda de árvores ou riscos que estas
oferecem a alguma residência.
Rachaduras, fissuras ou trincas representam 12,31%
dos casos e muitos desses casos são de residências que se
encontram em áreas de instabilidade (geomofológica e/ou de
solo). Outros dois grupos de expressividade são de casos de
rachaduras acompanhadas com infiltrações e outros efeitos
colaterais (11,85%), como alagamentos, problemas de instalações elétricas, entre outros. O outro grupo foi o caracterizado
por falhas estruturais, 11,16% dos casos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao iniciar a elaboração do BDDN e do SIG-Desastres, as
principais contribuições do grupo de pesquisa GEORISCO e
do Núcleo de Pesquisa sobre Desastres – NUPED, para reduzir
as vulnerabilidades institucionais da DCN, foram transformar
dados analógicos (papel) em dados digitais e posteriormente,
elaborando uma planilha de dados, possibilitando a integração
e elaboração de diferentes produtos estatísticos e cartográficos,
tanto pelos grupos de pesquisa, quanto pela própria DCN.
Uma segunda contribuição foi a produção de um relatório
técnico (ainda não publicado), o qual serviu de referência para
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a produção deste artigo, trazendo sugestões para o aprimora-

mento técnico da DCN no que concerne à aplicação dos laudos
de vistoria e autos de interdição (entre as sugestões fornecidas
pelo relatório se destaca a proposição de documentos de
autuação mais organizados e robustos, que não cabem na
discussão deste artigo).
Uma terceira contribuição deste trabalho é que tanto o

BDDN quanto o SIG-Desastres serão cedidos à DCN, e uma
capacitação também será fornecida pelo GEORISCO aos
técnicos da DCN para que eles próprios prossigam com a
atualização dos dados e do SIG.
A construção do BDDN a partir de dados da DCN,
ao final, permitiu a visualização das ocorrências de desastres e
os locais com maior frequência: bairros Mãe Luíza, Alecrim,
Igapó, Nossa Senhora da Apresentação, Pajuçara e Rocas.
Muitas das ocorrências já se verificam por uma tendência
natural, em função das feições geomorfológicas em que os
bairros se estabeleceram, em que se pode observar eventos de
desastres e/ou problemas estruturais em função de movimento
de massa ou ocorrência de inundações. Contudo, não apenas
pelas condições físicoambientais, mas um dos principais
fatores é ausência ou deficiência de infraestruturas urbanas.

Embora a exposição aos fenômenos naturais seja um fator
importante para a compreensão dos riscos, a vulnerabilidade
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social dos grupos de indivíduos residentes em moradias de
baixo padrão construtivo se configura como aspecto preponderante para a ocorrência de desastres em Natal.

Diante das análises inferidas, percebe-se que tanto o BDDN
quanto o SIG-Desastre são instrumentos que podem contribuir
para a tomada de decisão no planejamento e ordenamento do
território, que possibilitem o aprimoramento do gerenciamento
de situações de desastre, bem como a promoção de medidas
de Redução de Risco de Desastres (RRD).

Por fim, os resultados da pesquisa podem servir de base
para a elaboração de propostas de um Plano de Contingência
(PC) do município de Natal e atualização do Plano Municipal
de Redução de Riscos (PMRR), os quais atuam como norteadores para proteção da sociedade e, com o fortalecimento

técnico e operacional da DCN, mantendo atualizações para
gestão da prevenção através da geração de mapas e gráficos
da distribuição, dos tipos de riscos e vulnerabilidades a que
os indivíduos, comunidades e bairros estão sujeitos.

Seção 2 – Modelagem
e mapeamento de
risco de desastres

Banco de dados e sistema de informação
geográfica sobre desastres do Município
de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil

249

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

REFERÊNCIAS
ALMEIDA, L. Q de. Por uma ciência dos riscos e vulnerabilidades na
geografia (A science of the risks and vulnerabilities to geography).
Mercator, [S. l.], v. 10, n. 23, 83-99, nov. 2011.
ALMEIDA, L. Q.; BIRKMANN, J.; WELLE, T. Disaster Risk Indicators
In Brazil: a Proposal Based On The World Risk Index. International
Journal of Disaster Risk Reduction, [S. l.], v. 17, p. 251–272, 2016.
ALMEIDA, Lutiane; ARAÚJO, Ana; WELLE, Torsten; BIRKMANN,
Joern. DRIB Index, 2020: validating and enhancing disaster
risk indicators in Brazil. International Journal of Disaster
Risk Reduction, [S. l.], v. 42, n. 101346, Jan. 2020. DOI: 10.1016/j.
ijdrr.2019.101346.
BDDN. Banco de dados sobre desastres de Natal, RN. GEORISCOUFRN, 2019.
BDMEP-INMET. Banco de Dados Meteorológicos. INMET, 2019,
https://portal.inmet.gov.br/dadoshistoricos Acesso em: 5 set. 2019.
BRASIL. Ministério das Cidades. Instituto de Pesquisas
Tecnológicas. Mapeamento de Riscos em Encostas e Margem de
Rios. Brasília: Ministério das Cidades, 2007.
CEPED. Atlas brasileiro de desastres naturais 1991 a 2012.
Florianópolis: CEPED UFSC, 2013.
CORPOSSO. Sistema de Inventarios de Desastres: guía
Metodológica. Colombia: LA RED, 2009. Disponível em: https://
www.desinventar.net/DesInventar/. Acesso em: 5 set. 2018.

Seção 2 – Modelagem
e mapeamento de
risco de desastres

Banco de dados e sistema de informação
geográfica sobre desastres do Município
de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil

250

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

EM-DAT. The International Disaster Database. Center for
Research on the Epidemiology of Disasters. [S. l.]: EM-DAT, 2009.
Disponível em: https://www.emdat.be. Acesso em: 5 set. 2018.
LIMA, P. H. G. Urbanização e Desastre: estudo de caso do
movimento de massa ocorrido no bairro e Mãe Luíza, Natal/
RN, em 2014. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado
em Geografia) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
Natal, 2017.
MACEDO, Y. M. Vulnerabilidade socioambiental no bairro de
Mãe Luíza, Natal–RN/Brasil. 2015. 175 f. Dissertação (Mestrado
em Geografia) – Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2015.
MARCELINO, E. V.; NUNES, L. H.; KOBIYAMA, M. Banco de dados de
desastres naturais: análise de dados globais e regionais. Caminhos
de Geografia, Uberlândia, v. 6, n. 19, p. 130-149, out. 2006.
Disponível em: http://www.labhidro.ufsc.br/Artigos/Emerson%20
et%20al%20(UFU%202006)%20vol.%207_n.%2019%20(banco%20
de%20dados).pdf. Acesso em: 05 set. 2018.
MEDEIROS, Marysol Dantas de. Vulnerabilidade Socioambiental
no Município de Natal, RN. 2014. 150 f. Dissertação (Mestrado
em Geografia) – Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014.
MONTEIRO, J. B.; ZANELLA, M. E. A metodologia dos máximos de
precipitação aplicada ao estudo de eventos extremos diários nos
municípios de Crato, Fortaleza e Sobral-CE. GeoTextos, [S. l.], v. 13,
n. 2, p. 135-159, dez. 2017. Disponível em: https://periodicos.ufba.
br/index.php/geotextos/article/view/24011. Acesso em: 18 set.
2019.

Seção 2 – Modelagem
e mapeamento de
risco de desastres

Banco de dados e sistema de informação
geográfica sobre desastres do Município
de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil

251

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

MUÑOZ, V. A.; MARCHEZINI, V.; SANTOS, L. B. L.; JIMENEZ,
N.; VELÁSQUEZ, A. DesInventar: ferramenta conceitual e plataforma computacional para sistematização de dados e suporte à
pesquisa de risco e desastres. In: MARCHEZINI, V, WISNER, B.,
LONDE, L.de R., SAITO, S. M. Reduction of vulnerability to disasters: from knowledge to action. São Carlos: Rima, 2017. p. 311-334.
Disponível em: https://preventionroutes.weebly.com/capiacutetuloschapters.html. Acesso em: 5 set. 2018.
OLIVEIRA, Francisca Leiliane de Sousa. Indicadores de
Vulnerabilidade e Risco Local: o caso do município de Pacoti.
2018. 223 f. Tese (Doutorado em Geografia) – Centro de Ciências e
Tecnologia, Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2018.
SARDINHA, D. D. S.; PENA, Y. T. L.; TIEZZI, R. D. O.; ALMEIDA,
M. C. J. D. Base de dados de desastres naturais no município de Poços
de Caldas/MG: ferramenta para o planejamento e a gestão territorial.
Urbe - Revista Brasileira de Gestão Urbana, Paraná, v. 8, n. 3, p.
318-331, 2016.

Seção 2 – Modelagem
e mapeamento de
risco de desastres

Banco de dados e sistema de informação
geográfica sobre desastres do Município
de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil

252

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO –
VANT: FERRAMENTA PARA
O ESTUDO DE RISCO DE DESASTRES
EM ESCALA DE DETALHE, APLICADA
NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ
DO JACÓ, MUNICÍPIO DE NATAL/RN
Caroline Barros de Sales, Vinnícius Vale
Dionízio França, Dyego Freitas Rocha

INTRODUÇÃO
Uma das principais consequências do processo de urbanização, aqui considerada a formação de áreas de riscos
de desastres, pode ser refletida pela realidade do déficit habitacional. Isso porque, diante das circunstâncias
da exclusão territorial, novas alternativas de moradia
popular tendem a surgir em espaços pouco ou não adequados à ocupação humana do ponto de vista geotécnico,
como encostas íngremes e áreas alagadiças. Tais espaços
processualmente se transformam em territórios de risco
de desastres, através da associação entre os aspectos
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físico-naturais do ambiente e a vulnerabilidade social,
sendo reflexo ainda das vulnerabilidades intrínsecas à
Gestão Territorial e à Gestão de Riscos de Desastres.
Entende-se por desastre o conjunto de efeitos adversos
causados por fenômenos sociais e naturais sobre a vida
humana, propriedades e infraestrutura dentro de uma
unidade geográfica específica durante um determinado
período de tempo (DESINVENTAR..., [2009]). Quanto ao
Risco, segundo Veyret (2007, p.24).
“é a percepção de um indivíduo ou grupo de indivíduos da probabilidade de ocorrência de um evento
potencialmente perigoso e causador de danos, cujas
consequências são uma função da vulnerabilidade
intrínseca desse grupo ou indivíduo”.

Ou seja, está relacionado à probabilidade da ocorrência
de um determinado fenômeno que venha a afetar os indivíduos de maneira danosa, podendo ocasionar prejuízos das
mais diversas ordens: danos à saúde, à vida, à propriedade,
à economia, ao ambiente, entre outros.
Historicamente, os estudos de riscos prestam análises
para a possibilidade de desastres em maiores escalas,
enquanto aqueles que objetivam análises em escala de detalhe maior (como em comunidades, parte específica delas,
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ruas, ou até em determinados domicílios) ainda permanecem negligenciados. Ao levar em consideração detalhes
que representem impactos negativos e significativos sobre
o cotidiano e a qualidade de vida das famílias, sobretudo
das mais vulneráveis, os estudos de risco com esse caráter
são indispensáveis à Gestão de Riscos de Desastres, visto
que possibilitam a identificação dos aspectos que devem
ser priorizados nas tomadas de decisões.
Tratando-se de estudos de risco em escala de detalhe, a aplicação da geotecnologia ganha força na última
década como um dos caminhos metodológicos que auxiliam
nas coletas de informações, mapeamentos e, sobretudo,
nas análises espaciais. É o caso dos Veículos Aéreos Não
Tripulados – VANTs, conhecidos também como drones.
Por ser uma ferramenta inserida recentemente nos estudos
de riscos de desastres, o seu domínio pode vir a apresentar
fragilidades e potencialidades que irão refletir diretamente
nos resultados. Por isso se faz importante a elaboração de
pesquisas que consigam contribuir metodologicamente
com a aplicação de tal ferramenta.
Diante disso, levanta-se o seguinte questionamento
problema: “como pode se dar o uso do VANT e qual sua
principal fragilidade e potencialidade frente aos estudos
de riscos de desastres em escala de detalhe?”. Partindo
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do então questionamento, o presente artigo tem como
objetivo contribuir com o enfoque metodológico acerca do
uso do VANT como ferramenta para o estudo de riscos de
desastres em escala de detalhe, reconhecendo a principal
fragilidade e potencialidade de tal uso.
É importante salientar que se considerou a comunidade
São José do Jacó, localizada no município de Natal/RN,
como base empírica para aplicação da metodologia, por
ela já vir sendo objeto de estudo dos autores. Sendo assim
se esclarece que a caracterização e/ou análise do risco de
desastre presente em tal comunidade não fazem parte
deste artigo, o qual se limita apenas ao objetivo já traçado.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A elaboração do artigo se deu tomando como ponto de
partida a aplicação do VANT na metodologia das pesquisas de França (2018) e Sales (2020), do grupo de pesquisa
GEORISCO/UFRN, ambas com a mesma área de estudo,
porém com problemáticas diferentes. Ao se utilizar o
VANT durante as pesquisas, observou-se o potencial de
contribuição metodológica acerca da importância de tal
ferramenta para os estudos de riscos de desastres em
escala de detalhe, daí então a proposta do presente artigo.
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Buscando alcançar o objetivo, a metodologia foi organizada com os seguintes procedimentos: pesquisa bibliográfica, planejamento do uso do VANT, atividade de campo e
geoprocessamento dos dados no Laboratório de Geografia
Física da UFRN. A pesquisa bibliográfica apoiou a discussão
teórica e metodológica do artigo, tomando como referências
principais: Buffon, Sampaio e Paz (2018), França (2018) e
Sales (2020). O planejamento do uso do VANT, bem como os
procedimentos de geoprocessamento realizados, deu-se a
partir da adaptação da metodologia de Buffon et al. (2018),
a qual está presente nos resultados deste artigo.
Em relação à área de estudo, considerou-se como base
empírica para aplicação da metodologia a comunidade
São José do Jacó, localizada na zona leste do município de
Natal/RN (Figura 1). Essa comunidade apresenta aspectos
de exposição física e de vulnerabilidade social ao risco de
movimento de massa, e vem sendo objeto de estudos com
o propósito de caracterizar e analisar a problemática sob
uma perspectiva de escala de detalhe. É neste sentido
que imagens com resolução de qualidade são importantes
para a geração de produtos cartográficos que possam vir
a auxiliar os estudos e os trabalhos da gestão.
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Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo.
Fonte: França (2018).

O equipamento utilizado foi o VANT modelo DJI Phantom
3 Professional, disponibilizado pelo Grupo de Pesquisa
GEORISCO da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
- UFRN, com as seguintes características: modelo de câmera
FC300X (3.61 mm); resolução 4000x3000; distância focal
3.61 mm; tamanho do pixel 1.56 x 1.56 μm (micrometro
ou 1 milionésimo de metro). É importante enfatizar que a
pesquisa não utilizou o GPS Geodésico, o que significa uma
limitação à geração dos produtos, visto que a aquisição de
pontos de controle é muito importante para aumentar a
precisão dos dados altimétricos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Geotecnologia aplicada aos estudos de risco
As geotecnologias ligadas ao Sensoriamento Remoto e
aos Sistemas de Informações Geográficas - SIG estão cada
vez mais interligadas, apresentando potencial de aplicação
em inúmeras áreas do conhecimento, e são crescentes os
avanços técnicos nos equipamentos, o que resulta em maior
precisão e nível de detalhamento (FLORENZANO, 2005).
Dentre as áreas do conhecimento nas quais há aplicação
de geotecnologias está a Geografia, que vem aperfeiçoando
o uso de equipamentos e técnicas de geoprocessamento
nos estudos de riscos de desastres, por exemplo.
Tratando-se dos estudos relacionados a movimentos
de massa, como é o caso do risco enfrentado pela comunidade tida aqui como área de estudo, as geotecnologias
têm impulsionado a qualidade e disponibilidade de informações vitais para determinação das susceptibilidades
(DAI; LEE; NGAI, 2002) e, consequentemente, tem aumentado
as aplicações para gestão de riscos. Uma das utilidades do
uso de geotecnologias nos estudos de movimento de massa
está na realização de levantamentos topográficos e elaboração de modelos. O processo constitui no detalhamento da
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cobertura da superfície do terreno, informando características consideradas importantes para a análise de risco.
Dentre as novas plataformas para aquisição de dados
em Sensoriamento Remoto, como em levantamentos
topográficos, estão os drones que são pequenos veículos
aéreos não tripulados - VANTs, sem qualquer contato físico
direto, que podem ser controlados de maneira automática,
semiautomática ou manual, não possuindo piloto a bordo
e carregando equipamentos para executar suas tarefas.
O fato dos drones conseguirem alcançar áreas de difícil
acesso e ambientes de grande perigo, a capacidade de se
coletar dados em campo de maneira automática, bem como
o baixo custo de produção, se colocam como vantagens
apresentadas pelo seu uso. A desvantagem está no fato
de só poder ser utilizado em condições meteorológicas
favoráveis, o que não veio a interferir na então pesquisa.
Por meio do drone é possível obter ortofotos, que constituem importante ferramenta para análise da problemática
socioambiental na perspectiva de riscos e vulnerabilidades
(BUFFON; PAZ; SAMPAIO, 2017).
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Aplicação do VANT na área de estudo
Pensando-se no uso do VANT como ferramenta para
o estudo de riscos de desastres em escala de detalhe, foi
planejado um conjunto de operações que permitiu, por
um lado, a geração de um produto final relacionado à área
de estudo, o qual reflete a principal potencialidade da
aplicação, e permitiu, por outro lado, o reconhecimento
da principal fragilidade de tal aplicação.
O conjunto de operações planejado diz respeito ao uso
do VANT desde a etapa de pré-levantamento, passando
pelo levantamento e parametrização (alinhamento, nuvem
de pontos, ortofotorretificação), até chegar à geração de
produtos (Figura 2).

Figura 2 – Organograma do conjunto de operações realizadas.
Fonte: França (2018), com base em Buffon, Sampaio e Paz (2018).
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A etapa de pré-levantamento se deu através do uso do
Pix4D Capture, aplicativo gratuito de planejamento de voo de
drone para mapeamento e modelagem 3D, disponível para
iOS e Android OS, compatível com drones dos fabricantes
DJI, Parrot e Yuneec. O aplicativo permite 5 missões para
diferentes necessidades, sejam para mapas em 2D ou em 3D,
e suas configurações permitem que os usuários, junto ao
sistema, definam os parâmetros de voo: altitude, resolução,
área de cobertura, erro de projeção, ângulo, recobrimento,
número de imagens (Figura 3).

Figura 3 –Projeção das telas de início e de
uso e configurações do aplicativo.
Fonte: Elaborado pelos autores, com base no
Canal Voando Drone Brasil (2019).

Na presente pesquisa, utilizou-se o modo 3 de missão
Double Grid Mission, por ele permitir a captura de imagens
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de melhor qualidade de uma área poligonal para serem
utilizadas na elaboração de um modelo 3D. Dados como
resolução e altitude do drone/voo foram gerados automaticamente, quando o polígono foi sobreposto à área
de estudo, e então definido, gerando automaticamente
a área de cobertura. Já os dados como ângulo de visada
da câmera, sobreposição, velocidade e tempo de voo são
definidos pelo usuário.
Em relação ao ângulo de visada da câmera, este varia
de acordo com o tipo de dimensão pretendido pelo usuário: caso tenha como objetivo a elaboração de mapa 2D, o
ângulo deve ter entre 80º e 90º, caso o objetivo seja elaborar
mapa 3D, o ângulo deve variar entre 45º e 80º. Quanto à
sobreposição, ela é dada pela distância entre as linhas que
representam o caminho do VANT durante o voo, ou seja,
quanto mais próximas forem as linhas, mais imagens serão
capturadas, melhor será a sobreposição delas e o produto
final (ortofoto) terá maior acurácia. Isso quer dizer que
tal parâmetro interfere diretamente na quantidade de
imagens que serão capturadas, bem como na velocidade e
consequentemente no tempo de voo, ambos podendo ser
modificados pelo usuário do aplicativo.
Na presente pesquisa, para a área de estudo, o plano de
voo se deu aplicando a altura de 110 metros, recobrindo
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0,379 km², durante cerca de 10 minutos, seguindo as demais
informações de parâmetros (Quadro 1).
Quadro 1 - Informações gerais do levantamento.
Altitude de Voo

110 m

Resolução do chão

5.69 cm/pixel

Número de Imagens

102

Área de cobertura

0.379 km²

Erro de projeção

3.71 pixel

Velocidade

10 m/s

Tempo de voo

~ 9min35s
Fonte: Sales (2020).

O levantamento foi realizado com o objetivo de capturar
imagens aéreas para geração da ortofoto, mas também
com o objetivo de registrar imagens panorâmicas. Sendo
assim, realizaram-se dois levantamentos de voos, partindo
de um ponto mais elevado próximo à área. O voo se deu a
partir do uso de um sistema de Aeronave Remotamente
Pilotada - RPA, formado pela RPA e pela estação de pilotagem - RPS e pelo link de comando e controle a rádio,
sendo classificado na categoria Pilotagem por Waypoint,
ou seja, com um controle limitado do RPA (FRANÇA, 2018).
Os pontos de captura das imagens e as linhas de voo foram
definidos durante o plano de voo, com o uso do Pix4D, como
já tratado, e estão ilustrados na Figura 4.
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Figura 4 -Mapa do Plano de Voo na comunidade
São José do Jacó, Natal – RN.
Fonte: França (2018).

Tendo realizado o levantamento e já com as imagens
capturadas, iniciou-se o processamento no SoftwareAgisoft
PhotoScan, muito utilizado para o processamento de imagens capturadas por VANT, que permite criar ortofotos
de alta resolução. Esse software é de uso profissional e
pago, porém conta com a versão “standard”, que pode ser
utilizada gratuitamente por até 30 dias.
A primeira etapa do processamento, durante a parametrização, consiste no alinhamento das fotografias, em que
o software busca semelhanças entre as fotografias e realiza
sobreposição. Sabe-se que quanto maior a sobreposição de
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imagens em um mesmo lugar, melhor a criação de produtos
como Modelo Digital de Superfície - MDS e posteriormente
do Modelo Digital de Terreno - MDT. Em geral, cada ponto
da área de estudo foi recoberto por um valor de 9 imagens,
havendo uma considerável sobreposição de imagens, como
mostra a figura presente no relatório final que o próprio
software gera e disponibiliza (Figura 5).

Figura 5 - Sobreposição de Imagens.
Fonte: Relatório Processing Report – Agisoft PhotoScan (2018).
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Figura 6 - MDE gerado pelo Software.
Fonte: Relatório Processing Report – Agisoft PhotoScan (2018).

Ainda nesta etapa, foi possível determinar as coordenadas do terreno em relação a um referencial dele
mesmo. O resultado final foi a geração da nuvem de
pontos, cuja função é materializar o sistema de coordenadas do terreno. É produto básico para geração
da nuvem de pontos densificada e para o processo de
geração do mosaico de ortofotos.
Através da densificação da nuvem de pontos, o software
gerou automaticamente o Modelo Digital de Elevação – MDE
(Figura 6), um modelo simbólico com estrutura numérica de
dados que representa a distribuição espacial de variáveis
Seção 2 – Modelagem
e mapeamento de
risco de desastres

Veículo aéreo não tripulado – Vant: ferramenta
para o estudo de risco de desastres em
escala de detalhe, aplicada na comunidade
São José do Jacó, município de Natal/RN

267

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

quantitativas, estabelecendo uma relação de correspondência com o real, partindo de algoritmos matemáticos.
O MDE é um produto fundamental para corrigir a variação
do relevo no processo de ortorretificação das imagens,
e para a elaboração do MDS (Figura 7) e do MDT.

Figura 7 – MDS da comunidade São José do Jacó, Natal – RN.
Fonte: Elaborado pelos autores.

O MDS considera a superfície da área para o cálculo de
altimetria, contemplando o que está sobre ela, como edificações, vegetação e automóveis (FRANÇA, 2018). Portanto,
esse produto não deve ser utilizado em projetos de altimetria, tendo em vista que, ao gerar curvas de nível, não
apresenta acurácia. Porém tal produto é fundamental nas
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análises de risco de movimento de massa, especialmente
quando propiciam a geração do MDT. A comparação entre
MDS e MDT é apresentada na figura 8.

Figura 8 – Diferença entre MDS e MDT.
Fonte: Elaborada pelos autores.

O processamento deve considerar apenas o terreno
para o cálculo de altitude, eliminando os objetos existentes, como se a superfície estive sem uso e ocupação,
visto que isso se torna base para elaboração de mapas
de declividade e consequentemente auxilia nas análises
de geomorfologia, sobretudo na análise da exposição ao
risco de movimento de massa.
Operacionalmente, com o MDS gerado, parte-se para
o processo de filtragem que pode ser feito através de
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algoritmos, em que os objetos que estão acima do solo
são removidos e a superfície é reconstruída através de
um processo de interpolação dos pontos, originando
então o MDT, o qual possibilita gerar as curvas de nível.
Porém, vale ressaltar, como colocado por França (2018), que
em áreas urbanas, como é o caso da área de estudo, pelo
fato de o lugar possuir muitos objetos no solo, isso pode
acabar gerando distorções e prejudicando o produto final,
o que vem a requerer tentativas de refinamento.
No caso da presente pesquisa, as curvas de nível geradas
a partir do uso do VANT apresentaram fortes distorções,
portanto baixa acurácia, o que não permitiu a elaboração
de um MDT de qualidade, especialmente pela ausência do
uso de coordenadas coletadas por um GPS Geodésico (GNSS),
que melhoraria a precisão do produto final.
Visando gerar o mosaico de ortofotos, inicialmente é
realizado o processo de ortorretificação das imagens, em
que as feições das imagens são projetadas ortogonalmente,
com escala constante, não apresentando os deslocamentos
devidos ao relevo e à inclinação da câmera.
Com as imagens devidamente corrigidas e com alta
resolução, o software realiza o mosaico das ortofotos e
cria um único produto, caracterizado por apresentar
também alta resolução e considerado base de entrada
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em outros softwares de SIG, para a elaboração de produtos geomorfológicos e cartografias com maior resolução
espacial, necessárias ao estudo de risco de desastres em
escala de detalhe, como mapas de: declividade, setorização,
vetorização dos domicílios, níveis de exposição, níveis de
vulnerabilidade, níveis de risco, identificação de pontos
críticos, mapas 3D. A exemplo disso, tem-se a modelagem
3D do MDS da área de estudo (Figura 9) e todos os mapas
inseridos no presente artigo, que foram elaborados a partir
do mosaico de ortofotos gerado.

Figura 9 – Modelagem 3D do MDS da comunidade
São José do Jacó, Natal/RN.
Fonte: Sales (2020).
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Outra possibilidade de apresentar e trabalhar com a
modelagem 3D do MDS é através do diagrama em rotação,
permitindo a visualização por diferentes ângulos e perspectivas (Figura 10). A modelagem 3D do MDS consegue
indicar que determinados domicílios da comunidade estão
construídos na inclinação das encostas, bem como na área
para onde a água escoa por ação da gravidade, representada
pela cor verde. O produto permite uma visualização da
topografia mais próxima da realidade, podendo servir de
instrumento de análise nos estudos de riscos de desastres
em escala de detalhe, seja por parte de outras pesquisas,
como também para possíveis tomadas de decisões por
parte da gestão.

Figura 10 – Bloco diagrama do MDS em rotação.
Fonte: Elaborada pelos autores, com base em Sales (2020).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos resultados e na discussão realizada, é
possível afirmar que a aplicação de geotecnologias, como
o VANT, é um dos caminhos metodológicos que auxilia nas
coletas de informações, nos mapeamentos e, sobretudo, nas
análises espaciais, fazendo-se uma importante ferramenta
para os estudos de riscos de desastres que se propõem a
trabalhar sob a perspectiva de escala de detalhe.
O conjunto de operações que dizem respeito ao uso do
VANT, apresentando nos resultados, indica que o processo
requer planejamento, objetividade, rigor técnico e o domínio
do aplicativo Pix4D Capture e do SoftwareAgisoft PhotoScan.
Indica também que é necessário reconhecer as fragilidades
e potencialidades da aplicação da geotecnologia.
A ausência do GPS Geodésico e, consequentemente, a não
aquisição de pontos de controle com precisão centimétrica
apontaram para a principal fragilidade da aplicação do
VANT durante o trabalho: não foi possível elaborar um
MDT preciso, de boa acurácia, apenas o MDS. O uso do
equipamento auxilia em aumentar a precisão dos dados
altimétricos e, sem eles, as curvas de nível geradas apresentaram fortes distorções, portanto baixa acurácia, não
permitindo a elaboração de um MDT com a qualidade
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necessária, representando então uma limitação à geração de um relevante produto para a análise do risco de
movimento de massa.
Outros desafios muito comuns a serem enfrentados, embora não tenha sido o caso desta pesquisa, são:
I) a proteção da privacidade das pessoas sobre quem o drone
sobrevoa e/ou conflitos com moradores das comunidades
em áreas de risco, por não confiarem na finalidade da
aplicação do equipamento; II) a comunicação e informação
entre os órgãos reguladores para que, na prática, seja
possível registrar legalmente o equipamento e fazer uso
dele no espaço aéreo brasileiro.
O fato dos VANTs ou drones conseguirem alcançar áreas
de difícil acesso e ambientes de grande perigo, bem como
apresentarem capacidade de coletar dados em campo de
maneira automática, se coloca como potencialidade de seu
uso. Outra potencialidade identificada e considerada aqui
como principal é a obtenção de imagens com alta resolução. Estas são capazes de gerar, após o processamento em
ambiente SIG, um produto (mosaico das ortofotos) que se
torna base para a elaboração de produtos geomorfológicos e
cartografias com maior resolução espacial, necessárias aos
estudos de vulnerabilidades e riscos de desastres em escala
de detalhe. A exemplo desses produtos está a modelagem
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3D do MDS da área de estudo e suas possibilidades de
apresentação, como foi discutido nos resultados.
Por fim, acredita-se que o objetivo de contribuir com
o enfoque metodológico acerca do uso do VANT como
ferramenta para o estudo de riscos de desastres em escala
de detalhe, reconhecendo a principal fragilidade e potencialidade de tal uso, frente a aplicação na área de estudo,
foi alcançado.
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DESASTRE SOCIOAMBIENTAL
E ORDENAMENTO TERRITORIAL
NO BAIRRO MÃE LUIZA,
NATAL – RN, BRASIL
Pedro Henrique Godeiro de Lima, Lutiane Queiroz de
Almeida, Ana Clara Celestino Belchior, Yuri Marques Macedo

Introdução
Este artigo tem como objeto a análise geográfica de
um desastre socioambiental ocorrido no município de
Natal, capital do estado Rio Grande do Norte (RN), Brasil.
Mais precisamente no bairro Mãe Luiza. A partir desta
análise, realizada em um trabalho de conclusão de curso
de Geografia, observou-se a deficiência no planejamento e
ordenamento territorial, temas que serão correlacionados
à análise neste trabalho.
O objetivo deste trabalho reside em relacionar o desastre
ocorrido no bairro, em junho de 2014, com o ordenamento
e planejamento territorial do município, evidenciando problemas, ausências e negligências desta temática territorial
e geográfica na composição do desastre, antes, durante e
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depois do evento, que promoveu perdas e danos de grande
monta à população e ambiente do local, com impactos em
todo o município.
O presente artigo traz uma contribuição para a
temática dos riscos e vulnerabilidade socioambiental
em Geografia. Com foco no ordenamento e planejamento
territorial, como fator determinante para redução dos
problemas causados pelos desastres. Tanto na esfera
ambiental como socioeconômica. Os estudos de risco de
desastres têm, em seu cerne, a relação entre natureza e
sociedade – ambiente e sociedade. Esta relação pode ser
bem interpretada e conhecida a partir dos conhecimentos
geográficos, tendo crescido muito, nos últimos anos, como
objeto de estudo desta ciência.
O problema dos desastres naturais, que são tratados
há um tempo recente como socioambientais, é recorrente
no Brasil e em outros países, sobretudo subdesenvolvidos
e/ou em desenvolvimento. Tal correlação se dá pelo
aumento da vulnerabilidade social, desigualdade socioespacial e produção de áreas de risco, com problemas de
infraestrutura diversos. Como deficiência na drenagem
urbana, saneamento básico, ocupação irregular em áreas
de intensa dinâmica ambiental, como encostas e margens
de rios, lagos ou lagoas, por exemplo.
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Essa configuração promove o aumento do risco de
desastres de vários tipos, sobretudo os chamados “desastres
naturais”, como deslizamentos, enchentes e inundações,
os quais são as principais ocorrências causadoras de danos
físicos e econômicos às populações desses países, com
ênfase no Brasil. Tais tipos de desastres causam perdas
elevadas econômicas e/ou de vidas humanas e são chamados de naturais por terem ligação direta com intempéries
climáticas, sobretudo alta pluviosidade e/ou de grande
intensidade (chuvas concentradas).
hNo bairro Mãe Luiza, em Natal, o evento de desastre
ocorrido foi considerado como corrida de lama e detritos (MACEDO, 2015) ou corrida de areia (RIO GRANDE DO
NORTE, 2016). O que houve foi um sistema meteorológico atuante, conhecido como “onda de leste”, a qual foi
alimentada de umidade por outro sistema chamado de
CCM – Complexo Convectivo de Mesoescala. Esta relação é responsável por eventos de chuvas prolongadas,
concentradas em curto espaço de tempo, geralmente,
como foi o caso do evento ocorrido entre os dias 13 e 15
de junho de 2014, no bairro, com 340 mm de chuva em
36h. A chuva, por si só, não traria consequências danosas,
se não houvesse a ocupação irregular em áreas de intensa
declividade e sem a infraestrutura de drenagem urbana
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(saneamento básico como um todo) no local. Por isso esses
tipos de desastres são considerados como socioambientais
atualmente, pois têm características naturais (ambientais)
e sociais (socioeconômicas).
Como consequência prática desse desastre ocorreu
a remoção de grande volume de sedimentos e detritos
(70.000m³ aproximadamente), com abertura de uma voçoroca com mais de 100m de extensão e largura de 50m aproximadamente, o que danificou a estrutura e/ou removeu
30 residências que desabaram, com 78 famílias atingidas
e 30 famílias desabrigadas, com mais de 2m de depósito
de sedimentos em uma importante avenida turística de
ligação urbana do município.
Neste trabalho, os fatores sociais e ambientais inerentes ao risco foram levados como fundamento da análise.
Porém o peso maior da análise foi o uso e a gestão do território feitos pela sociedade, a qual não pode ser dissociada
da natureza e do ambiente local, como condições naturais
para assentamento, no caso do bairro Mãe Luiza, de sua
população carente, com ocupações irregulares e diversos
problemas de infraestruturas recorrentes.
A estrutura do trabalho reside na caracterização
do objeto de estudo, objetivos, problemática e justificativa, em sua introdução. Na sequência, foi feita uma
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caracterização da área de estudo, com as características
locacionais, ambientais e socioeconômicas do bairro
Mãe Luiza. Após essa caracterização, houve a definição
teórica e conceitual do trabalho, que trouxe os conceitos
principais utilizados no trabalho e seus significados para
a composição da análise objeto do artigo.
Neste contexto, na sequência, tem-se a definição
metodológica do trabalho, com os procedimentos e ferramentas utilizadas, além da ordem lógica das ações que
estruturam a análise. Na parte final, tem-se os resultados
e as conclusões, com a relação entre as ações tomadas
pelo poder público antes, durante e depois do evento do
desastre em Mãe Luiza, e o ordenamento/planejamento
territorial do bairro, além de suas lacunas e problemas,
como contribuintes para a configuração do risco, aumento
da vulnerabilidade e promoção do desastre, consequentemente. Assim como a avaliação conclusiva desta relação
na área de estudo, suas causas e se foram atingidos os
objetivos propostos para o artigo.

Área de estudo
O bairro Mãe Luíza está localizado na Zona
Administrativa Leste de Natal (Fig. 1) e conta com um
alto valor paisagístico, pelo fato de ser próximo ao mar.
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O território tem área total de 95,69 ha e população de
14.334 habitantes (IBGE, 2015), apresentando densidade
demográfica de 149,80 Hab/ha, sendo um dos bairros de
maior densidade populacional de Natal, juntamente com o
bairro do Alecrim e o das Rocas, de acordo com classificação
por índice de densidade populacional.

Figura 1 - Mapa de localização do bairro Mãe Luíza, Natal/RN.
Fonte: Lima (2017).

As primeiras ocupações no bairro datam do início do
século XX, após as obras do projeto do governo do estado,
denominado “Cidade Nova”, com o objetivo de modernizar
o centro da cidade de Natal. Sendo assim, em 1901, começam as construções dos novos bairros, onde, atualmente,
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encontram-se os bairros de Tirol e Petrópolis (vizinhos a
Mãe Luíza). Dessa forma, houve a remoção de habitações
que ali estavam e, por esse motivo, foram iniciadas as
ocupações nas áreas periféricas da cidade, de maneira
desordenada. Com isso, a população removida foi ocupando
o morro ao lado, onde hoje se encontra Mãe Luíza.
O bairro se encontra inserido em ambiente dunar,
caracterizado pela presença de sedimentos inconsolidados arenosos. O processo de ocupação da área se deu de
forma desordenada, atingindo terrenos de alta declividade,
sendo assim uma área de intensa dinâmica ambiental. Dessa
maneira, por não possuir boa infraestrutura, apresentando
moradias com estruturas precárias, expõe a população a
diversas situações de risco e vulnerabilidade (MACEDO, 2015).

Referencial Teórico
Para entender a relação entre risco, perigo e vulnerabilidade socioambiental em áreas urbanas, é essencial
a compreensão do conceito de ordenamento territorial,
bem como as interações entre a dinâmica dos elementos
naturais e condicionantes sociais.
Dessa forma, na busca por um embasamento para
este trabalho, utilizou-se a abordagem sistêmica,
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a fim de conhecer os processos inerentes à Geografia e
que tratam da análise do espaço geográfico a partir das
relações existentes entre as dinâmicas naturais e as ações
humanas. Segundo Almeida (2010), a maior parte dos problemas socioambientais das cidades tem a ver com a falta
de visão sistêmica e de conjunto dos elementos que formam
o espaço urbano.

Riscos socioambientais e Geografia
É bastante comum associarmos o termo risco a qualquer
situação de perda e principalmente acidentes, mas sua
origem remonta à Grécia Antiga e significava pedra, raiz
ou ainda corte em terra firme; posteriormente riscus,
já no latim, foi usado para designar falésia, precipício.
Porém, apenas nos séculos XVI e XVII, o termo risco deixou de fazer referência a elementos da paisagem natural
e passou a ter significação mais ampla. Relacionava-se à
incerteza, tendo em vista que, nesse período da história,
ocorreram as Grandes Navegações lideradas por espanhóis
e portugueses, que faziam longas travessias em águas
desconhecidas sem terem a certeza do regresso a suas
terras de origem (in DNV MANAGE RISK, 2011).
O estudo do tema, em Geografia, tem seus primeiros trabalhos de destaque por volta da década de 1920,
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com Gilbert F. White, Ian Burton e Robert W. Kates, geógrafos,
colegas de graduação na tradicional Escola de Chicago (EUA).
Estes foram os precursores das discussões sobre os riscos e
perigos socioambientais na Geografia, a partir da produção
de estudos, concepções e conceitos em torno dos Natural
Hazards, cuja tradução usual significa perigos naturais.
Em 1927, o governo dos Estados Unidos da América
solicitou ao Corpo (Conselho) Nacional de Engenharia
(U.S. Corps of Enginners) a proposição de estudos e medidas
voltadas aos problemas de inundações em áreas rurais e
urbanas (MARANDOLA JÚNIOR; HOGAN, 2004). Os geógrafos
chefiaram um grupo de trabalho com a participação de
profissionais de diversas áreas, que se correlacionaram ao
tema a partir das necessidades encontradas e da transdisciplinaridade do assunto.
O estudo a respeito da vulnerabilidade e riscos socioambientais foi sistematizado e desenvolvido nesse contexto.
A discussão tem início diretamente ligada ao planejamento estatal, o que é explicável a partir da percepção
da necessidade do governo nacional mitigar os danos e
prejuízos de ordem física e econômica, sobretudo em um
país que visa um desenvolvimento socioespacial digno e
moderno. A Geografia tem a tradição e o lugar privilegiado
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de relacionar os fatores sociais e ambientais com a destreza
que nenhum outro tipo de ciência consegue.
Faz-se presente, nessa relação, a percepção do uso que
o homem faz da natureza, com o predomínio central do
ordenamento territorial. Portanto, deve estar na estrutura
das intervenções de políticas públicas e planejamento, como
afirma Marandola Jr., quando cita White (1973).
A contribuição dos geógrafos foi imprescindível
por incorporar uma visão integrada do problema, tal
como o formulou White (1973, p. 194 apud MANDAROLA
JÚNIOR; HOGAN, 2004, p. 97): “How does man adjust to
risk and uncertainty in natural systems, and what does
understanding of that process imply for public policy?”
Assim, a relação homem-meio/sociedade-natureza é
colocada no centro do processo de ocupação humana de
um território, estando sua compreensão no cerne dos
mecanismos de intervenção e gestão deste território.
É necessário evidenciar a importância dos estudos
em Sociologia e Demografia como correspondentes e
complementares à vertente do risco em Geografia, destacando trabalhos como os de Ulrich Beck, com a publicação
Risikogesellschaft - Auf dem Weg in eine andere Moderne
(1986), em alemão, traduzida para o português em 2010
(Sociedade de Risco - Rumo a uma outra modernidade).
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Incluíram-se os riscos ecológicos, químicos, nucleares
e genéticos, produzidos industrialmente, externalizados
economicamente, individualizados juridicamente, legitimados cientificamente e minimizados politicamente.
Mais recentemente, foram incluídos também os riscos
econômicos, como as quedas nos mercados financeiros
internacionais. Esse conjunto de riscos geraria “uma nova
forma de capitalismo, uma nova forma de economia, uma
nova forma de ordem global, uma nova forma de sociedade
e uma nova forma de vida pessoal” (BECK, 1992, p.2-7).
Neste trabalho, o autor caracteriza os diferentes tipos
de risco aos quais a sociedade moderna está exposta,
assim como faz uma análise desta a partir da perspectiva do individualismo característico do capitalismo, em
sua produção social: a Sociedade Urbano-Industrial. São
elementos centrais de identificação desta sociedade as
catástrofes ecológicas, as crises financeiras, o terrorismo
e as guerras preventivas. Nessa obra, Beck expõe os desastres ocorridos em diversas partes do mundo, com relação
aos riscos promovidos pela sociedade tecnológica atual,
como por exemplo: Hiroshima e Nagasaki (Japão, 1945);
Seveso (Itália, 1976); Bophal (Índia, 1984); Chernobyl
(Ucrânia, 1986); Goiânia (Brasil, 1987).
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Os geógrafos, ao longo do desenvolvimento e expansão
dos estudos sobre o tema, percebem que existem riscos
que não se caracterizam somente como naturais, em uma
mudança de conceito que configura outras espécies de riscos à ocupação e integridade humana. O desenvolvimento
do conceito de Natural Hazards ou perigos naturais evoluiu,
em paralelo com o de vulnerabilidade, pois os perigos
têm maior impacto em certa população humana do que
em outras, e só assim ocorre a introdução e valorização
efetiva do tema em Geografia.
Surge assim o conceito de Vulnerabilidade Social no
cerne da problemática, no qual indivíduos ou grupos de
pessoas estariam suscetíveis aos perigos da dinâmica
natural, de modo diferenciado, em função de suas características sociais e econômicas. A partir de 1990, emerge
a preocupação com os condicionantes socioeconômicos,
tais como pobreza, desigualdade socioespacial e favelização,
que entraram no núcleo da discussão (ALMEIDA, 2010).
Neste trabalho, usou-se como fundamento os conceitos
de Risco e Perigo propostos por Veyret (2007) e Smith
(2001), respectivamente, autores que se enquadram como
expoentes do desenvolvimento desta vertente da Geografia,
assim como Blaikie et al (1994), dos quais se utilizou o
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conceito de vulnerabilidade, em apanhado conceitual de
Susan Cutter (1996).
O risco é uma construção social e está diretamente
ligado à concepção da população em relação a algum perigo
potencial de causar danos físicos e perdas materiais de
grande monta, uma população pode não ter a percepção
de que está em risco.
“Risco é a percepção de um indivíduo ou Grupo de
indivíduos da probabilidade de ocorrência de um evento
potencialmente perigoso e causador de danos, cujas consequências são uma função da vulnerabilidade intrínseca
desse grupo ou indivíduo” (VEYRET, 2007, p. 24).

De forma simplificada, pode-se considerar o risco vinculado a um acontecimento que pode realizar-se ou não.
Contudo, a existência de um risco só se constitui quando
há a valorização de algum bem, material ou imaterial,
pois não há risco sem a noção de que se pode perder
alguma coisa, portanto não se pode pensar em risco sem
considerar alguém que corre risco, ou seja, a sociedade
(CASTRO; PEIXOTO; RIO, 2005, p. 27).
Logo, a partir das concepções expostas acima, o risco
socioambiental pode ser conceituado pela seguinte equação:
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R = P x V, onde: R = Risco; P = Perigo e
V= Vulnerabilidade.
O risco seria uma função entre a vulnerabilidade dos
indivíduos ou sociedade e o perigo (álea) a que está exposta,
conforme representação conceitual na figura 2.
Áleas

Vulnerabilidade

Conjuto de definição
da álea:
fenômenos físicos
(naturais, industriais)
Frequência
Intensidade

Exposição à álea:
Aspectos econômicos: custo potencial direto da catástrofe (danos
aos imóveis, à infraestrutura: estradas, redes: de água, gás e
eletricidade). Custo potencial indireto da catátrofe: desemprego
técnico, perda de fertilidade dos solos, redução de ganhos, atraso
de inovação.
Aspectos sociais e organizacionais: analfabetismo, rede, bombeiros,
ajudas sociais.
Aspectos sanitários epidêmicos, subnutrição; na sequência, feridos.
Aspectos patrimoniais: museus, construções, monumentos
simbólicos.
Aspectos ambientais (biodiversidade, paisagem).

Figura 2 - O risco, uma construção social.
Fonte: Adaptado de Veyret (2013. p.41).

De início, os trabalhos sobre riscos naturais eram
eminentemente vinculados às feições físicas e naturais,
porém, a partir da década de 1980, com o conceito de vulnerabilidade, os estudos sobre perigos naturais passaram
a considerar também os aspectos sociais. Deste modo,
a esfera social passa a estar no cerne da discussão sobre
risco. As características sociais da população é que definem
a amplitude do risco, sendo o foco de ação para sua diminuição. Um caso citado como exemplo pela comunidade
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acadêmica é o que compara um terremoto que incide no
Japão, que tem menor impacto em vítimas fatais do que se
ocorresse no Haiti, visto que o primeiro tem uma estrutura
social muito mais desenvolvida do que o segundo, estando
mais preparado em caso de desastre.
O termo perigo é utilizado como tradução mais adequada ao Hazards, desenvolvido nos E.U.A. por White et al
(1927). Perigo seria o agente causador de danos ou prejuízos
materiais e/ou imateriais, ou ainda para Veyret.
“Esse termo é, às vezes, empregado também para definir as
consequências objetivas de uma álea sobre um indivíduo,
um grupo de indivíduos, sobre a organização do território ou sobre o meio ambiente. Fato potencial e objetivo”
(VEYRET, 2007, p. 24).

Para Smith (2001), o perigo é uma inelutável parte
da vida e é uma das componentes do risco. Para o autor,
perigo é uma ameaça potencial para as pessoas e seus bens,
enquanto risco é a probabilidade da ocorrência de um
perigo e de gerar perdas. De forma explicativa, Smith cita
o exemplo dado por Okrent (1980), quando este considera
duas pessoas cruzando o oceano, uma num transatlântico e
outra num barco a remo. O principal perigo (águas profundas e grandes ondas) é o mesmo em ambos os casos, mas
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o risco (probabilidade de naufrágio e afogamento) é muito
maior para o indivíduo do barco a remo (ALMEIDA, 2010).
Portanto, o perigo seria a grandeza natural e/
ou ambiental na fórmula de classificação do risco.
Não há como a sociedade mudar drasticamente os perigos
a que as áreas de risco estão susceptíveis, a não ser mitigar
(com contenções de encostas, por exemplo). Então é mais
viável e prático melhorar a capacidade de resposta das
populações e/ou o padrão construtivo das moradias, assim
como remover moradias em situação crítica junto com
trabalho de assistência social, por exemplo.
A vulnerabilidade, por sua vez, seria a mensuração da
capacidade de cada indivíduo para se preparar, lidar,
resistir e possuir habilidade de resiliência quando exposto
a um perigo. “A vulnerabilidade mede os impactos
danosos do acontecimento sobre os alvos afetados”
(DICTIONNAIRE DE L’ENVIRONNEMENT, 1991,
apud VEYRET, 2007, p.24).

Com essa percepção, a vulnerabilidade social é uma
condição de susceptibilidade a algum evento potencial de
causar danos materiais e humanos à população residente
em ambientes de intensa dinâmica natural, como os já
citados acima. É preciso determinar o conceito de vulnerabilidade utilizado no trabalho:
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Por vulnerabilidade queremos dizer as características
de uma pessoa ou grupo em termos de sua capacidade
de prever, lidar com, resistir e se recuperar do impacto
de um perigo natural. Trata-se de uma combinação de
fatores que determinam o grau em que a vida de alguém
e os meios de subsistência são postos em risco por um
evento discreto e identificável na natureza ou na sociedade
(BLAIKIE et al, 1994 apud AZEVEDO, 2010).

A vulnerabilidade deve ser analisada como inerente
a um grupo de indivíduos, porém sua locação (ambiente)
deve ser observada indissociavelmente, ou seja, o ambiente
de vivência, o Lugar de Risco, ou Lugar de Perigo. O perigo
é inerente ao lugar, ao ambiente ocupado e vivido pela
sociedade. Já a vulnerabilidade é inerente à população que
ocupa e territorializa esse ambiente. Os ditames socioeconômicos devem ser sempre levados em consideração,
como a estrutura social, condicionante da necessidade de
ocupação desses lugares em geral.
Assim surge a percepção da necessidade de estudos em
escala local dos riscos e perigos, sobretudo numa ótica de
adensamento urbano e desigualdade socioespacial, marca
da sociedade atual, em que os melhores locais de habitação são voltados à elite social, em detrimento das áreas
periféricas geralmente desestruturadas socialmente e sem
infraestrutura, o que caracteriza áreas de vulnerabilidade
socioambiental muitas vezes.
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Ordenamento do Território
De início, é importante definir o conceito de território,
este que antecede ao conceito de ordenamento do território.
Entende-se território como:
“[...] chão da população, isto é, sua identidade, o fato e
o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O
território é a base do trabalho, da residência, das trocas
materiais e espirituais e da vida, sobre os quais influi”
(SANTOS, 2000, p. 96).

Dessa forma, o território é o lugar onde as pessoas estão
e onde ocorrem as relações entre essas pessoas. As relações
são os principais fatores de interferência no processo de
ordenamento territorial, pois o movimento determina as
funções de cada um no espaço.
O ordenamento do território corresponde à vontade de
corrigir os desequilíbrios de um espaço nacional ou regional e constitui um dos principais campos de intervenção
da Geografia aplicada. A Carta Europeia de Ordenação do
Território, um dos principais documentos oficiais do tema,
diz respeito ao ordenamento do território:
O Ordenamento Territorial é a tradução espacial das
políticas econômica, social, cultural e ecológica da sociedade.
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[...] O ordenamento do território deve ter em consideração
a existência de múltiplos poderes de decisão, individuais e institucionais que influenciam a organização do
espaço, o caráter aleatório de todo o estudo prospectivo,
os constrangimentos do mercado, as particularidades dos
sistemas administrativos, a diversidade das condições
socioeconômicas e ambientais. Deve, no entanto, procurar
conciliar estes fatores da forma mais harmoniosa possível.
(CONSELHO DA EUROPA, 1988, p. 9).

O ordenamento territorial surgiu no continente europeu
e, com o passar dos anos, foi evoluindo de acordo com o lugar
(países) e o período. Foi na década de 20, mais precisamente
no Reino Unido e Alemanha, que o termo ordenamento do
território surgiu, segundo Oliveira (2002, p. 9), derivando da
“[...] necessidade de limitar o desenvolvimento das cidades
dentro do seu âmbito territorial”.
Segundo Rückert (2004), o ordenamento territorial
surgiu na América Latina sob as bases econômica do
modelo de administração central, que desempenhava o
planejamento centralizado. Esse modelo foi adotado no
Brasil, segundo Rückert (2004, p. 172): “No pós-30, o Estado
Desenvolvimentista consolida as principais infraestruturas estratégicas nacionais e, com isso, assume o papel de
principal artífice da construção da nação”.
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Contudo, esse modelo entrou em crise em todo mundo,
pois surgiram discussões da implantação de políticas de
desenvolvimento regional. No Brasil, não foi diferente,
apesar de que, só na década de 1990, devido à crise do
Estado Desenvolvimentista. Com isso, novas características são direcionadas sob o ordenamento do território,
por conta da descentralização territorial das políticas e
ações, com a abertura do capital e na modificação das
bases, em que os municípios passam a produzir as próprias
políticas territoriais.
A ação cooperada entre os níveis de governo, cabendo à
União a elaboração de diretrizes gerais, é adotada pela constituição brasileira conforme o inciso IX do artigo 21, que diz:
“Compete à União elaborar e executar planos nacionais e
regionais de ordenação do território e de desenvolvimento
econômico e social.” E compete aos municípios, segundo
o inciso VIII do artigo 30: “[...] promover, no que couber
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento
e controle do uso do solo, do parcelamento e da ocupação
do solo urbano” (BRASIL, 1988).
O marco do ordenamento territorial no Brasil aconteceu no ano de 2003, com a criação da Política Nacional
de Ordenamento Territorial (PNOT), que possibilita aos
municípios integrar as suas políticas à política nacional.
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Diante do exposto, o ordenamento territorial é um importante instrumento para as políticas públicas adequadas
para os municípios, pois é necessário entender o território e
aplicar essas políticas para o melhor planejamento das ações.

Metodologia
A metodologia do trabalho consistiu na revisão bibliográfica, com leitura de livros, teses, dissertações, monografias,
artigos científicos e reportagens que trataram do assunto
abordado. Após essa revisão, foram realizadas entrevistas com líderes e moradores da comunidade, professores
pesquisadores da área e técnicos da DCM - Defesa Civil
Municipal. Para o levantamento de dados, foram utilizados
documentos de origem pública, como relatórios solicitados
pelo Ministério Público e Prefeitura Municipal de Natal.
Ao término dessa, outra importante etapa para a elaboração deste trabalho foi a visita técnica ao local de estudo,
procedimento fundamental para o reconhecimento da
área e para analisar o que foi realizado no pós-desastre,
identificando problemas que ainda persistem. Durante
a visita, foi possível fotografar pontos da área de estudo
e os arredores. Vale salientar que as fotografias foram
realizadas com auxílio de ARP (Aeronave Remotamente
Pilotada), modelo DJI - Phantom 3 Pro. A visita foi de
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suma importância para observação da nova estrutura
construída pela Prefeitura Municipal de Natal no lugar do
desastre, onde foi possível atestar problemas na estrutura
e nas proximidades.
Após a análise referente ao desastre socioambiental,
houve a pesquisa e avaliação das ações das ocorrências
antes, durante e depois do evento, relacionando às negligências, problemas e ausências de planejamento e ordenamento territorial. Para esta etapa, foi feita uma pesquisa
no local, com entrevistas e análise de documentos, assim
como material produzido pelos órgãos governamentais
responsáveis pelo ordenamento do município.

Resultados
O processo de ocupação no bairro Mãe Luíza foi desordenado e ocorreu em um local que, hoje, é considerado
Área de Preservação Permanente (APP), inserido sobre
um ambiente dunar, que, portanto, mostra-se inadequado
para ocupação, do ponto de vista legal.
A ocupação desordenada e o posterior adensamento
populacional levou a área a ser indicada como de Alto Risco,
segundo o Plano Municipal de Redução de Riscos - PMRR
de Natal, elaborado em 2008. A impermeabilização do solo
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por toda área superficial do bairro é um dos problemas
encontrados, pois gera fluxos descendentes concentrados
e de alta energia, o que não existe nas dunas.
Pelo fato de a cidade estar sediando jogos da Copa do
Mundo e sendo destaque na mídia nacional e internacional, o dia 13 de junho entrou para a história (Fig. 3).
Natal vivia um período diferente e todo o aparato da cidade
estava concentrado para o jogo entre México e Camarões,
no Estádio Arena das Dunas.

Figura 3 - Manchete destaca o dia histórico para Natal,
que sedia seu primeiro jogo de Copa do Mundo.
Fonte: Portal G1 (http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/) (2014).

Entre os dias 13 e 15 de junho de 2014, foi registrado,
na capital, cerca de 340 mm de chuva, em um curto espaço
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de 36 horas. A ocorrência foi classificada como a maior
precipitação concentrada dos últimos 50 anos em Natal/
RN, e levou ao grave escorregamento de solo na encosta
de parte da Rua Guanabara, no Bairro Mãe Luíza (fot. 1).

Fot. 1 - Desastre ocorrido pelo movimento de massa de parte da
Rua Guanabara (acima). Imagem área do deslizamento. O sedimento
destruiu casas, bloqueou vias e chegou até a zona de praia (abaixo).
Fonte: Visita de campo do Grupo de Pesquisa GEORISCO, em 16/06/2014.

Houve grande fluxo de material e detritos carreados
pela força da água, notadamente, pela convergência de
drenagem de todas as áreas mais elevadas do bairro para
o local do escorregamento. A soma desses fatores com a
drenagem precária, chuvas intensas e ocupação humana
em área de risco (alta declividade) fez com que acontecesse um evento de grandes proporções, o que, até então,
nunca tinha ocorrido na cidade.
O desastre transformou a Rua Guanabara (principal via
de acesso) em um córrego, pelo qual a água transportou
grande parte da areia que dava suporte à encosta, ruindo a
rede de drenagem (águas pluviais e esgotamento sanitário).
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Isso provocou um desmonte hidráulico, que se expandiu
e abriu uma enorme cratera, destruindo 26 residências e
interditando outras 54. Além disso, dois edifícios vizinhos
precisaram ser evacuados, o que alterou a paisagem, contaminou a água da praia por esgotos sanitários e bloqueou
a Avenida Governador Silvio Pedrosa (já no bairro Areia
Preta), uma importante via da cidade, que liga a região
turística de Ponta Negra ao centro da cidade (Figura 4).

Compreendendo as causas do desastre
Após o desastre, diante da necessidade de compreender
as questões que levaram ao ocorrido, como também a
relevância dos danos ambientais, sociais e urbanísticos,
o Ministério Público Estadual solicitou uma perícia elaborada por uma equipe multidisciplinar de professores
das áreas de Geografia, Ecologia, Geofísica, Urbanismo
e Engenharia Sanitária da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte - UFRN, por intermédio da Fundação de
Estudos e Pesquisas - FUNPEC/UFRN e da Secretaria de
Geologia, Mineração e Transformação Mineral / Serviço
Geológico do Brasil - CPRM / Departamento de Gestão
Territorial - DEGET do Ministério de Minas Energia.
O laudo pericial foi intitulado “Relatório Técnico
Ambiental: Desastre nos Bairros de Mãe Luíza e Areia
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Preta (06/2014)”, sendo delineado por quesitos elaborados
pelo órgão ministerial. Os peritos realizaram uma ampla
contextualização do desastre, dividindo-a em três partes: a
primeira, contendo uma fundamentação teórica e empírica
sobre o objeto investigado; a segunda, com análise específica do deslizamento ocorrido, citado por técnicos com o
termo “corrida de areia”; e a terceira parte, com respostas
e recomendações relativas às medidas preventivas.
Na construção desse documento, foram ouvidos representantes de órgãos da Prefeitura Municipal de Natal, da
CAERN e moradores do bairro. Partindo de depoimentos
e laudos técnicos, constatou-se que o processo de desestabilização da encosta teve início pela formação de um
buraco no pavimento da Rua Guanabara, em virtude do
mau funcionamento e problemas nas tubulações da rede
de águas pluviais e esgoto, em uma área de alto risco. Não
foi possível apurar origem decorrente de vazamento (se foi
na rede de drenagem ou na de esgoto), o fato é que houve
omissão por parte do poder público, segundo o Relatório
Técnico Ambiental, que diz:
Esse buraco foi provocado por vazamentos nas redes
de drenagem ou de esgoto, mas não foi possível extrair
dos diversos depoimentos coletados se o vazamento que
provocou originalmente o abatimento do solo no local
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provinha do sistema de esgotos ou do sistema de drenagem
(fl. 107). Ressalta-se que a gravidade do problema foi a
permanência do buraco aberto (Fl. 108 do Relatório Técnico
Ambiental – UFRN/FUNPEC, 2014).
Tendo em vista o que foi supracitado, a causa principal
do ocorrido foi a formação de uma depressão (abatimento
do solo) no pavimento da rua, em razão do vazamento de
água proveniente das tubulações de drenagem ou esgoto.
Outros fatores contribuíram para a desestabilização da
encosta, tais quais chuvas intensas, supressão vegetal natural da encosta, impermeabilização do solo, concentração
de fluxo de água e de drenagem superficial inadequada,
por becos e escadarias.
Em referência à ocorrência desse grande volume de
chuva, que precipitou, em um período de 36 horas, cerda
de 340 mm, não se pode dizer que foi um evento raro. Isto
ocorre por influência da Zona de Convergência Intertropical
(ZCIT) e pelas ondas de leste, que faz dos meses de junho
e julho os mais chuvosos.
O espaço atingido pelo desastre está inserido nos termos
do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) como
área sob condição de risco de “instabilidade de solos”,
sujeita a deslizamento e, dentro de uma classificação de 1
a 5, classificada como risco de “grau 4”. Ademais, por ser
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uma área de encosta densamente habitada e com sistema
de drenagem implantado há mais de 20 anos, torna-se uma
zona extremamente vulnerável aos riscos de desastres,
dessa forma, monitoramento, planejamento e criação de
cenários, por parte dos gestores, são essenciais para a
Redução do Risco de Desastre (RRD).
Apesar da excepcionalidade da ocorrência, os riscos de
desastres apresentam recorrência sazonal no inverno, cujo
conhecimento e monitoramento deveriam ser levados em
consideração pelos gestores dessas áreas de risco (Fl. 59 do
Relatório Técnico Ambiental – UFRN/FUNPEC, 2014.)
Dessa maneira, apesar dos fatores de adensamento
populacional e impermeabilização do solo, bem como do
grande volume pluviométrico em um intervalo de poucas horas, que ocasionou, a princípio, o deslizamento da
encosta, houve falha dos órgãos em solucionar rapidamente
o problema de vazamento das redes de esgoto e drenagem
e do buraco aberto na Rua Guanabara. Fica claro que,
além das razões de ordem natural, estrutural e social,
a ineficiência dessas ações, por parte do poder público,
atuou negativamente para o evento.
O fato foi destaque, tanto na mídia local, como na
nacional e internacional, por Natal, na época, estar
sediando alguns jogos de futebol da Copa do Mundo e,
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principalmente, pelo ocorrido ter afetado todo o plano
de translado das delegações das seleções. Isso porque a
mais importante avenida de acesso aos hotéis da cidade,
a Governador Sílvio Pedrosa (Via Costeira), foi totalmente
interditada pelos sedimentos que desceram da encosta.

Ações promovidas
Durante o desastre, as condutas básicas foram de evacuação das famílias e isolamento da área, com apoio de
agentes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. No pós-desastre, observando as consequências e contabilizando os
prejuízos, foi possível realizar as ações que, até então,
estavam ao alcance.

As primeiras ações às vítimas
Segundo os moradores, as primeiras atuações partiram de entidades religiosas e familiares das vítimas, que
ofereceram abrigo para as famílias atingidas, visto que
algumas delas encontravam-se nas ruas do bairro ou em
casas de amigos.
Logo, foi possível perceber que a população, apesar de
morar em áreas de risco, não estava preparada para um
evento dessa magnitude. Esse fato mostra a realidade da
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nossa cidade, que não tem um Plano de Contingência para
desastres, o qual designa as atribuições para cada órgão e
aponta para onde levar as pessoas em risco, na ocorrência
de situações adversas.

Proteção da encosta: medida paliativa
Outra ação, esta executada pelo poder público, foi a
de proteger a encosta com lonas, tendo em vista que as
chuvas continuavam, provocando o escoamento da água e
aumentando ainda mais a cratera. Uma medida paliativa,
apenas para contornar o problema, até a solução definitiva.
No entanto, poucos dias depois, as lonas rasgaram e ocorreu
mais carreamento de sedimentos na encosta, soterrando
carros e interditando mais uma vez a avenida Gov. Sílvio
Pedrosa. Frente a isso, realizaram-se alguns reparos,
que duraram vários meses até ser resolvida definitivamente
a situação na área.

Solução para os desabrigados
Como alternativa para os desabrigados que perderam ou
tiveram suas casas interditadas no desastre, foi realizado
o cadastramento das famílias, com a promessa de que
receberiam nova moradia. Após três anos do ocorrido,
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a situação do local foi resolvida, de maneira que serão
construídas as novas casas.
Surgiu a proposta de realocar as famílias para o bairro
das Rocas, a três quilômetros de Mãe Luíza. Apesar de
alguns concordarem, indo morar nas Rocas, a maioria não
acatou e, por força popular, essa ideia foi desconsiderada.
Isso porque os moradores não querem sair do bairro onde
nasceram e foram criados, existe a questão de identidade
e valor sentimental por aquele lugar, de modo que forçar a saída dessas pessoas causaria um intenso problema
social. Dessa forma, os moradores esperam, com ansiedade,
a solução e a construção das novas moradias.
As famílias cadastradas recebem, até hoje, o valor de
R$ 300,00, como auxílio para o aluguel de casas. Todavia,
o atraso no pagamento, por parte da prefeitura, trouxe
várias consequências negativas. Muitos moradores passam
apenas de dois a três meses em uma casa, pois recebem
ordem de despejo. Outro grave problema é a “fama” das
famílias atingidas, pois sabendo que recebem aluguel social,
os locadores aumentam o valor a ser pago ou, até mesmo,
negam-se a disponibilizar a casa.
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Reconstrução da escadaria
e reurbanização da área atingida
A reconstrução da área iniciou 10 meses após o desastre.
O projeto elaborado teve a contribuição de engenheiros,
arquitetos e geólogos e pautou-se na reconstrução de toda
a rede de drenagem de águas pluviais e esgoto, além de
estabilização da encosta com a suavização dos taludes e
reurbanização da área.
Mais de um ano após o desastre, a obra foi finalizada
e entregue para a população, com a promessa de, naquele
local, não existir mais o risco de desastres dessa magnitude (Fot. 2). Depois da estabilização dos taludes, rede de
drenagem recuperada e criação de caneletas verticais,
para receber águas pluviais e diminuir o escoamento
superficial na rua.

Fot. 2 - Imagem aérea com vista para nova escadaria.
Fonte: Trabalho de campo em março/2017, com auxílio de ARP
(Aeronave Remotamente Pilotada), modelo DJI - Phantom 3 Pro.
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Fot. 2 - Aerial image with view to new staircase.
Source: Fieldwork in March / 2017, with the aid of ARP
(Remotely Pilot Aircraft) model DJI - Phantom 3 Pro.

Apesar disso, foram observados problemas com a
escadaria, relacionados a erros de projeto e falta de
manutenção. A obra levou em conta a acessibilidade, com
rampas por toda a extensão, porém estas vão de encontro
ao fluxo central da escada e, em caso de emergência
(um novo desastre), o tráfego intenso de pessoas atrapalharia a fuga de indivíduos com limitações físicas,
além do que estes precisariam dar várias voltas, a fim
de percorrer toda a rampa (Fot. 2).
Outro agravante foi a falta de caneletas para direcionar
o escoamento de águas pluviais. A inexistência dessas
estruturas faz com que a água escorra, causando desgaste do concreto e gerando risco de acidentes para quem
trafega no local. Nesse aspecto, segundo os moradores,
os vazamentos de água e esgoto ainda são constantes.
A foto 3 (Fot. 3) comprova um vazamento em caixa de
registro da CAERN, de modo que parte da calçada começa
a ceder pela percolação da água.
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Fot. 3: Vazamento de água. Nota-se que a calçada está cedendo
devido à percolação da água em terreno arenoso (esquerda);
lixo e entulho depositado em encostas próximo à escadaria
(direita) Fonte: Trabalho de campo em março/2017.
Fot. 3: Leaking water. It is noticed that the sidewalk is giving way
due to the percolation of the water in sandy ground (left); Garbage
and debris deposited on slopes near the staircase (right).
Source: Fieldwork in March / 2017.

Um dos fatores que contribuíram para o desastre foi
o acúmulo de lixo. Os anos passaram e este transtorno
continua no local, com o despejo de entulhos nas encostas
adjacentes e sujeira nos pontos de captação de águas pluviais (Figura 7). Dessa forma, apesar das obras realizadas
pela Prefeitura Municipal de Natal para a recuperação da
área, ficou evidente que estas foram apenas no local do
desastre e, ainda assim, apresentam deficiências.
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O desastre, ordenamento e planejamento
territorial no bairro Mãe Luiza
O processo de formação de Mãe Luíza se deu no início
do século XX, com o projeto denominado de “Cidade Nova”
do governo estadual. O objetivo foi modernizar o centro da
cidade, fazendo assim, onde hoje se encontram os bairros
de Tirol e Petrópolis (bairros vizinhos), a área nobre da
cidade. Essa atitude foi apontada como um grande marco,
pois Natal necessitava de uma modernização, visando à
higienização. Desse modo, houve a remoção de habitações
que ali estavam e, por esse motivo, foram iniciadas as
ocupações nas áreas periféricas da cidade, de maneira
desordenada. Com isso, podemos perceber que, desde a
sua formação, houve uma ineficiência do poder público,
no que se refere ao ordenamento do território. A população
removida começou a ocupar as vertentes íngremes e as
dunas onde hoje está inserido o bairro Mãe Luíza.
Em 1951, o bairro já estava bastante habitado e com
um núcleo populacional bem estruturado. Porém, apenas
em 1958, Mãe Luíza se torna bairro, instituído pela Lei
Municipal n° 794 de 23 de janeiro de 1958, sancionada
pelo então prefeito Djalma Maranhão. É nesse período
que a população cresce aceleradamente, motivado pelo
crescimento urbano e estabelecimento da sociedade
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urbano-industrial. Em 1994, foi criado o Plano Diretor
de Natal, determinando a criação de Áreas Especiais de
Interesse Social (AEIS’s), uma forma do poder público evitar
a modificação do espaço tradicional, preservando comunidades carentes em locais com alto valor paisagístico do
interesse de expansão imobiliária.
No ano de 1995, Mãe Luíza foi incluído como (AEIS’s),
através da Lei 4.663 de 31 de julho de 1995, que dispõe
sobre o uso do solo, limites e prescrições urbanisticas
da Área Especial de Interesse Social - AEIS, no bairro.
Com isso, o parcelamento do solo no bairro ficou restrito,
pois não foi mais permitida a construção de prédios e
a venda de imóveis e assim não se pode desenvolver a
área. Porém a população começou a parcelar o solo irregularmente, construindo, em apenas um terreno, duas,
três ou mais residências sem as condições ideais de infraestrutura e com a falta de fiscalização por parte do poder
público. A lei que foi criada para melhorar e valorizar a
área, apenas agravou a situação de risco do bairro.
Segundo o Plano Municipal de Redução de Risco de
Natal (PMRR), o bairro conta com 4 áreas de risco e todas
com elevado grau de risco de desastre. Apesar de constar
isso no plano, não foram feitas significantes melhorias
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de infraestrutura pelo poder público, apenas medidas
paliativas.
Dessa maneira, a ineficácia do poder público desde a
formação do bairro levou ao desastre ocorrido em junho de
2014. Segundo o Ministério Público Estadual (2014), a cratera
teve início 3 dias antes do ápice do desastre, com o vazamento
(de esgoto ou água) nas tubulações e assim provocando o
afundamento do solo da rua Guanabara, tendo em vista o
solo frágil da região. Os promotores concluíram que houve
negligência em resolver o problema, por parte da Companhia
de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) e da
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura
(SEMOV), responsável pelo esgoto e drenagem urbana,
respectivamente. É importante salientar o trabalho da Defesa
Civil Municipal (DCM), com o isolamento da área e remoção
dos moradores antes do ocorrido, salvando várias famílias
e minimizando a magnitude do evento.
Após o desastre, a área diretamente atingida foi recuperada, com a reconstrução da escadaria. Contudo os
problemas continuaram, como a demora nas ações de
reconstrução das residências e o atraso, por parte da prefeitura, no pagamento do aluguel social para as famílias
atingidas. Além disso, a falta de infraestrutura no bairro
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continua, como construção e recuperação de muros de
arrimo e criação de sistema de alertas e rotas de fuga.
Portanto o planejamento territorial é necessário e
essencial para a formação urbana de cidades. É notório
que a falta de infraestrutura no bairro Mãe Luíza, somado
à negligência do poder público, acarretou o desastre ocorrido e a questão maior é que, após este evento, os mesmos
problemas continuam e não se vê mudanças para diminuir
a exposição da população aos riscos de desastres.

Conclusão
No bairro Mãe Luíza, existem áreas vulneráveis aos riscos e perigos de deslizamentos de encostas. Por se tratar de
um bairro com alta vulnerabilidade social, as observações
feitas no local do desastre levam em conta que a ocupação
do bairro foi desordenada e, por estar inserido em região
de dunas com intensa dinâmica ambiental, classifica-se
como de Alto Risco, no Plano Municipal de Redução de
Risco de Natal (PMRR).
De antemão, as obras na localidade contemplaram apenas a área da cratera aberta no desastre, onde dificilmente
ocorrerá uma nova tragédia. Por outro lado, nas adjacências
e em outras partes do bairro, não foram realizados reparos
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em muros de contenção, suavização dos taludes e remoção
de famílias em áreas de risco. Historicamente, há casos
de pequenos deslizamentos, afundamento do terreno,
rachaduras em muros de contenção e escadarias, mas,
até o momento, nada foi feito. É dever do poder público
verificar e reformar essas áreas para impedir a ocorrência
de novos desastres.
Essa problemática compreende uma série de fatores
que aumentam a vulnerabilidade socioambiental do lugar.
Medidas para mitigar e/ou reduzir são fundamentais, diante
disso, um dos principais mecanismos para redução do risco
de desastres é o PMRR. Esse plano é o instrumento base
utilizado pela Defesa Civil Municipal (DCM) para orientar
suas ações, porém foi elaborado em 2008, ou seja, há nove
anos, e encontra-se desatualizado. Nesse espaço de tempo,
houve mudanças como a expansão urbana e populacional.
Consequentemente, ocorreram ocupações irregulares e o
surgimento de novas áreas de risco no município de Natal,
especificamente, em Mãe Luiza. Portanto a atualização é
fundamental para o gerenciamento e redução de riscos.
Atrelado a isso, outra ferramenta de grande relevância
para áreas com alto risco é o Plano de Contingência (PC),
no qual devem constar as atribuições de cada órgão (secretarias, corpo de bombeiros, defesa civil, polícia militar),
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para serem seguidas em caso de um evento extremo,
melhorando assim o gerenciamento. Não existe PC em
Natal e, apenas ano passado, a DCM o iniciou, todavia
ainda enfrenta obstáculos como a comunicação com as
secretarias municipais e a captação de recursos financeiros.
Iniciativas, com participação efetiva dos moradores,
a exemplo do projeto de Extensão e Pesquisa “Mãe Luiza
sem desastres”, que envolve grupos de pesquisas da UFRN,
voltam suas ações para reuniões com a comunidade,
visando esclarecer dúvidas e organizar atividades em prol
da redução dos riscos no local. Os objetivos dessa iniciativa residem na elaboração do Plano de Contingência e de
Exercício Simulado, em que a população deverá aprender
como agir em situação de desastre e, assim, salvar vidas
e reduzir perdas materiais.
Nesse aspecto, é preciso estabelecer técnicas pedagógicas voltadas à participação popular. Após o ocorrido,
os moradores estão mais atentos e, para abranger uma
maior parte, as escolas e conselho comunitário devem pôr
em prática a adoção de exposições, oficinas e mostras de
cinema sobre a temática do risco socioambiental.
A implantação de um Sistema de Alerta Precoce em Mãe
Luíza facilitaria a evacuação e, consequentemente, salvaria
vidas em casos de desastres. O método foi implantado na
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região serrana do estado do Rio de Janeiro, após o desastre
de 2011, e funciona por meio de monitoramento e sirenes
estrategicamente posicionadas, de maneira que são acionadas, alertando a comunidade para evadir-se do local,
quando há risco de desastre.
A falta de políticas públicas voltadas para a redução
dos riscos resulta em uma deficiente conscientização da
população, no tocante à percepção do risco. Fatores como
ocupações irregulares e estruturas precárias, com acúmulo
de lixo e esgoto, também catalisam os riscos de desastre.
Em síntese, espera-se que esta pesquisa contribua para
uma melhor gestão de áreas de risco em Mãe Luíza, no
que diz respeito à importância da prevenção e redução
dos riscos de desastres.
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VULNERABILIDADE SOCIAL
E RISCOS AMBIENTAIS
EM NATAL, RN, BRASIL
Marysol Dantas de Medeiros; Lutiane Queiroz de Almeida

INTRODUÇÃO
As cidades são o lócus para a instalação de territórios
de riscos e de vulnerabilidades, tendo em vista que a
tendência da população mundial é de, cada vez mais,
habitar as áreas urbanas. Entretanto, muitas cidades não
suportam mais o exacerbado contingente populacional
que é atraído por diversos fatores.
Não encontrando áreas adequadas para a instalação
de moradias, muitos se veem obrigados a residir em locais
que possuem uma dinâmica natural intensa e que, por
este motivo, são renegadas pela especulação imobiliária.
Corroborando com essa ideia, Almeida (2010) descreve
que 25% da população mundial habita áreas de riscos
naturais e que a maior parte dessa população se encontra em países em desenvolvimento devido, sobretudo, à
elevada vulnerabilidade com que estes se deparam, uma
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vez que, nesses países, há alçados índices de pobreza,
segregação/discriminação e carência de representação
política, que impedem o processo de desenvolvimento.
A intensa urbanização nos países em desenvolvimento
ocorreu de forma rápida e com falta de controle, por parte
do poder público, na orientação das formas de ocupação.
Na capital potiguar, por várias décadas, a população
mais carente da cidade habita áreas inapropriadas à construção, com a ocupação de encostas íngremes, campos
de dunas, margens dos rios e áreas de mangue, que são
ambientes de fortes restrições quanto ao uso.
O desigual acesso e aquisição do solo urbano devido às
condições impostas pelo capitalismo acabam incentivando
as populações mais pobres a procurarem as áreas renegadas
pela especulação imobiliária, refletindo espacialmente
em um padrão de ocupação urbana, sendo visivelmente
distinguidas as áreas socialmente segregadas.
Não só o local da habitação deve ser levado em consideração, mas esse fator, atrelado à pobreza, faz com
que os indivíduos nesta situação estejam mais sujeitos a
usufruírem de poucos meios de infraestruturas básicas
necessárias para sua segurança, como moradias construídas com materiais adequados. Geralmente essas áreas não
possuem serviços públicos, como esgotamento sanitário,
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abastecimento de água e coleta de lixo, o que agrava mais
ainda a formação de territórios de riscos.
Na periferia da cidade, onde é notória a falta de
salubridade das moradias e é constante a degradação
ambiental, diversos são os transtornos ocasionados por
perigos naturais, que culminam, na maioria dos casos, em
prejuízos financeiros, principalmente às famílias atingidas,
caracterizando assim territórios com alto potencial para
riscos socioambientais.
Chambers (2006) ressalta que a pobreza torna os
indivíduos mais vulneráveis, pelo fato de que reduz as
possibilidades de escolhas dessa população, sendo essa
falta de possibilidades de escolhas a motivação que leva os
grupos socialmente segregados a instalarem-se em áreas
de alta vulnerabilidade ambiental. É também por esse
motivo que países com baixos indicadores sociais registram
elevados índices de perdas humanas, quando enfrentam
um fenômeno natural potencialmente danoso, que, em
muitos casos, não é necessariamente extremo, como diz
Chardon (1998, p. 6), “La pobreza incrementa la vulnerabilidad
a los riesgos y las catástrofes incrementan la pobreza”.
A cidade de Natal (a figura 01 delimita a área de estudo
da pesquisa) foi erguida basicamente sobre os tabuleiros
da formação de barreiras, cercados por depósitos dunares
Seção 3 – Exposição
aos desastres
nas comunidades
vulneráveis

Vulnerabilidade social e riscos
ambientais em Natal, RN, Brasil

325

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

do pré-cambriano, podendo ser encontrados facilmente
na cidade neodunas e paleodunas, planícies litorâneas,
fluviais e flúvio-marinhas, como ao longo do estuário
do rio Potengi, com a presença da floresta de manguezal
(OLIVEIRA, 2003). A cidade não apresenta elevadas altitudes, porém o grau de declividade de algumas encostas
traz riscos de deslizamentos de material inconsolidado
principalmente dos depósitos sedimentares, como as dunas,
que por sua vez são intensamente ocupadas. Outro risco
comum na capital são os alagamentos, que acarretam
vários prejuízos financeiros e danos à saúde da população
exposta à água contaminada.
Ao realizar um mapeamento com as áreas de risco
de um determinado território, as medidas de prevenção
se tornam mais fáceis de serem vislumbradas devido
à espacialização desses riscos. Com a realização desse
estudo, tem-se a oportunidade de identificar o tipo de
risco, a espacialização e o grau de vulnerabilidade deste,
ou seja, é possível auferir informações necessárias para o
planejamento de áreas de riscos, respondendo a importantes questionamentos, tais como: qual o risco? Quem
está vulnerável? Qual o grau de vulnerabilidade?
Dessa maneira, o objetivo deste artigo foi o mapeamento das áreas de vulnerabilidade social à exposição
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aos riscos naturais na cidade, levando-se em consideração
as inter-relações entre as vulnerabilidades sociais e a
exposição diferenciada aos riscos naturais. Para tanto, será
necessário estabelecer, segundo a metodologia empregada,
o grau de vulnerabilidade social e de vulnerabilidade ao
perigo natural ao qual os indivíduos estão sujeitos, visando
estabelecer a relação sociedade/ riscos.

Figura 1 - Localização de Natal/ RN.
Fonte: Medeiros (2014).

O poder público tem o dever de estabelecer os usos
dados ao solo urbano através de mecanismos como o Plano
Diretor, que garante a política de desenvolvimento urbano
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sustentável do município, orientando os agentes públicos
e privados na atuação da produção e gestão do espaço
urbano. Dessa maneira, o Plano Diretor de uma cidade deve
objetivar o desenvolvimento das funções sociais e ambientais tanto da cidade como um todo, como da propriedade,
prezando por um uso do solo urbano socialmente justo
e assegurando a qualidade de vida da população. Assim,
o Plano Diretor da cidade de Natal, no Capítulo III, artigo
6º, parágrafo V, define como áreas de risco:
Área passível de ser atingida por processos naturais e/
ou antrópicos que causem efeitos adversos, situada em
vertentes e em torno destas, áreas suscetíveis de inundação
e/ou alagamento, baixios topográficos, faixas de domínio
de linhas ferroviárias, faixas de servidão de linhas de
transmissão de energia elétrica de alta tensão, áreas sobre
linhas de canalização de gás, flancos dunares e adjacências,
encostas e áreas de instabilidade sujeitas a desabamentos
e/ou soterramentos (NATAL, 2007).

Várias ciências voltam seus estudos para análise dos
riscos, sejam eles econômicos, naturais, relacionados à
saúde, à segurança, entre outros; e esta palavra sempre
está atrelada a algo negativo, uma vez que, para o modelo
de sociedade atual, correr riscos é algo extremamente contraproducente, devido à variada possibilidade de se prever
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certos fenômenos ou mudanças dos mais diversos tipos,
evitando possíveis prejuízos (MARANDOLA JÚNIOR, 2005).
O termo risco está relacionado à probabilidade da ocorrência de um evento potencialmente danoso, todavia,
como uma construção social, a qual envolve a percepção
dos indivíduos expostos e suas vulnerabilidades frente
ao perigo, seguindo a definição de Veyret (2007, p. 24),
a “percepção de um perigo possível, mais ou menos previsível por um grupo social ou por um indivíduo que tenha
sido exposto a ele”.
Assim como o conceito de risco, o de vulnerabilidade
também é usado por diversas áreas do conhecimento que
vão desde as ciências humanas, às ciências naturais – tanto
na Geografia, quanto na Antropologia e Sociologia, engenharias, ecologia, dentre outras. Contudo a dificuldade
de se definir “vulnerabilidade” perpassa não somente
por uma questão de diversificação epistemológica entre
as ciências que adotam esse conceito, mas também a
dificuldade em apreender a multidimensionalidade da
realidade analisada, interferindo na operacionalização
desse conceito (ALMEIDA, 2010a). Sendo assim, diversas
são as definições para vulnerabilidade, tendo em vista a
sua complexidade, uma vez que engendra várias nuances
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que tornam um indivíduo, ou um grupo, mais expostos,
ou seja, mais vulneráveis a um determinado perigo.
Entretanto, para este estudo, a vulnerabilidade seria
a mensuração da capacidade de cada indivíduo para preparar-se, lidar e resistir quando exposto a um perigo.
“A vulnerabilidade mede os impactos danosos do acontecimento sobre os alvos afetados” (VEYRET, 2007, p. 24).
Também comungando da definição de Blaikie et al (1994),
que leva em consideração as características do indivíduo
ou grupo para antecipar-se, lidar, resistir e recuperar-se
de uma situação de risco.
By vulnerability we mean the characteristics of a person or
group and their situation that influence their capacity to
anticipate, cope with, resist and recover from the impact of
a natural hazard (an extreme natural event or process). [...]
Some groups are more prone to damage, loss and suffering in
the context of different hazards (BLAIKIE et al, 1994, p. 11).

Este trabalho está relacionado às análises referentes à
sobreposição de áreas que apresentam elevada vulnerabilidade social e ambiental, o que, para Alves (2009), seriam
áreas de vulnerabilidade socioambiental, pois, para este
autor, tal termo é definido como sendo
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a coexistência ou sobreposição espacial entre grupos populacionais muito pobres e com alta privação (vulnerabilidade
social) e áreas de risco ou degradação ambiental (vulnerabilidade ambiental); é justamente a combinação dessas
duas dimensões – social e ambiental (ALVES, 2009, p. 82).

METODOLOGIA
Para a análise das áreas socialmente vulneráveis da
capital potiguar, foi elaborado um índice de vulnerabilidade social (IVS) a partir da adaptação da metodologia
usada no Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, realizado pela Fundação SEADE (Fundação Sistema Estadual de
Análise de Dados) do Estado de São Paulo (SEADE, 2008),
que utilizou dados socioeconômicos os quais denotassem
desvantagem social e de infraestrutura, obtidos do Censo
Demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, o qual tem o setor censitário como a
menor unidade espacial de análise.
Assim, por meio da utilização de programas de sistemas
de informações geográficas e geoprocessamento de dados,
as informações referentes aos 895 setores censitários puderam ser espacializadas. Foram selecionadas variáveis que
levam em consideração renda, gênero, idade, escolaridade,
infraestrutura da moradia e dos logradouros.

Seção 3 – Exposição
aos desastres
nas comunidades
vulneráveis

Vulnerabilidade social e riscos
ambientais em Natal, RN, Brasil

331

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

A elaboração de um índice de vulnerabilidade social
deve levar em consideração não apenas indicadores atrelados à renda, tendo em vista que este é apenas um dos
fatores da vulnerabilidade. Assim, questões ligadas ao
gênero, idade, configuração familiar, escolaridade e acesso
a equipamentos públicos de infraestrutura influenciarão,
sobremaneira, as causas e consequências diferenciadas
quando em uma situação de risco.
A construção do Índice de Vulnerabilidade Social
incidiu na utilização da técnica de análise multivariada,
que trata do agrupamento de diversas variáveis, cuja
compilação resultou na redução das 21 variáveis em apenas
6 fatores, sendo esta técnica chamada Análise Fatorial.
O resultado dessa compilação das variáveis nos 6 fatores
de vulnerabilidade social pode ser observado no quadro
01. A partir desta análise, foram obtidas as estimativas
dos fatores para cada setor.
Com a sobreposição dos seis fatores foi possível realizar
um mapeamento dos setores censitários com maiores índices
de vulnerabilidade social na cidade de Natal. A partir da
utilização do programa de Geoprocessamento ArcGIS 9.3 foi
possível formar grupos homogêneos de setores, usando-se
o método estatístico Natural Breaks constante no programa,
nos quais os dados foram divididos em seis classes que vão
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desde a vulnerabilidade social muito baixa, abrangendo os
setores com os melhores indicadores sociais, à vulnerabilidade social muito alta, representando os setores censitários
com os piores indicadores sociais (ver figura 03).
QUADRO 01: VARIÁVEIS QUE COMPÕEM CADA FATOR DO IVS
FATORES

VARIÁVEIS
Mulher responsável por domicílio com 5 moradores ou mais
Responsável do sexo feminino com rendimento mensal até 2 salários mínimos

Características

Domicílios com mais de 6 moradores

gerais dos

Domicílio com rendimento mensal per capita até 2 salários mínimos

moradores

Crianças de 0 a 9 anos de idade
Analfabetos por setor censitário
Domicílios sem abastecimento de água canalizada
Responsáveis do sexo feminino
Responsáveis de 10 a 19 anos de idade
Domicílios em logradouros sem pavimentação
Domicílios em logradouros com acúmulo de lixo

Característica

Domicílios em logradouros com esgoto a céu aberto

do entorno dos

Domicílios com banheiro sem esgotamento sanitário adequado

domicílios

Crianças de 0 a 9 anos de idade
Domicílio com rendimento mensal per capita até 2 salários mínimos
Analfabetos por setor censitário
Domicílios em logradouros sem bueiros/boca-de-lobo
Domicílios sem banheiro

Infraestrutura
dos domicílios

Domicílios sem coleta de lixo
Domicílios do tipo casa em outra condição (terrenos invadidos)
Domicílios sem energia elétrica ou com ligações clandestinas
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Domicílio sem

Domicílios sem morador do sexo masculino

morador do

Responsáveis do sexo feminino

sexo masculino
e entorno sem
sistema de esco-

Domicílios em logradouros sem bueiros/boca-de-lobo

amento pluvial
Domicílios em
logradouros
sem ilumina-

Domicílios em logradouro sem iluminação pública

ção pública
Domicílios
improvisados

Domicílios improvisados
Fonte: Medeiros (2014).

A elaboração do índice de vulnerabilidade ambiental

(IVA) foi fundamentada na metodologia proposta por Crepani
et al (2001), desenvolvida a partir do conceito de Ecodinâmica
criado por Tricart (1977), o qual defende que, nas áreas onde
a morfogênese prevalece sobre a pedogênese, os processos

erosivos sobressaem e, por conseguinte, modificam o relevo.
Em contrapartida, a pedogênese favorece a formação dos solos.
Assim, a dinâmica dos ambientes é maior onde predomina a
morfogênese, sendo muito mais instáveis do ponto de vista
da dinâmica natural.
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A metodologia propõe uma análise dos aspectos físicos que constituem a área por meio de mapas temáticos
que abarcam informações pedológicas, geológicas, geomorfológicas, fitogeográficas e de uso do solo, que consequentemente serão sobrepostas às curvas de intensidade
pluviométrica da área de estudo.
Os mapas elaborados, contendo os temas dos diferentes aspectos físicos, formam os Planos de Informações
Temáticos georreferenciados (PI). Dessa maneira, foi
realizada a análise de vulnerabilidade a partir de cada
PI separadamente, para posteriormente ser realizada a
interseção vetorial desses Planos de Informações, tendo
como resultado final o mapa com as Unidades Territoriais
Básicas (PI UTB), no qual Crepani et al (2001, p. 12-13) definem como sendo
“Uma entidade geográfica que contém atributos ambientais
que permitem diferenciá-la de suas vizinhas, ao mesmo tempo
em que possui vínculos dinâmicos que a articulam a uma
complexa rede integrada por outras unidades territoriais.”

O autor da metodologia propõe valores de vulnerabilidade à perda de solos de acordo com a susceptibilidade
que cada elemento possui para o desenvolvimento da morfogênese. Portanto, faz-se necessário apenas consultar as
tabelas pré-definidas que foram propostas.
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De acordo com a susceptibilidade de ocorrência dos
processos morfodinâmicos, são atribuídos valores de vulnerabilidade que variam de 1,0 a 3,0. No total, é possível
enquadrar a área de estudo em uma escala com 21 valores
de vulnerabilidade. Nas áreas com valores próximos a 1,0
prevalecem os processos de pedogênese; caso contrário, se
a morfogênese for o processo dominante, mais próximo do
valor 3,0 a área estará, consequentemente, mais vulnerável
a riscos naturais relativos à perda de solos.
A tabela a seguir (tabela 01) resume os 21 valores nos
quais as áreas podem ser classificadas, e como devem ser
identificadas, no mapa de vulnerabilidade, de acordo com
a cor correspondente ao grau de vulnerabilidade.
Na metodologia de Crepani et al, é adotada uma média
aritmética (equação 01), contendo cinco elementos, que
são: geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e clima.
Entretanto, o PI Uso do Solo não é considerado no cálculo,
sendo apenas sobreposto sobre o mapa resultante das
informações do cálculo obtido pela equação. Contudo,
para este trabalho, foi forçoso adaptá-lo, tendo em vista
a necessidade de incorporar ao PI Vegetação as formas
de uso do solo, pois o recorte espacial em foco apresenta
áreas de forte influência antrópica.
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Equação 01:

Na qual, V: vulnerabilidade; G: vulnerabilidade para o
tema geologia; R: vulnerabilidade para o tema geomorfologia;
S: vulnerabilidade para o tema pedologia; Vguso: vulnerabilidade para o tema vegetação e uso do solo; C: vulnerabilidade
para o tema clima.
A preparação do Índice de Vulnerabilidade Ambiental
resultou da sobreposição dos mapas temáticos confeccionados anteriormente com os Planos de Informações de cada
componente da paisagem. Para tanto, utilizou-se a ferramenta
Field Calculator, do programa SIG Arcgis 9.3, o qual realizou
a média aritmética da interseção dos polígonos, contendo
dados dos cinco Planos de Informações.
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Tabela 1: Escala de vulnerabilidade para unidades da paisagem.

Fonte: Crepani et al (2001).

A metodologia empregada para a produção do índice
de vulnerabilidade socioambiental (IVSA) consistiu não
apenas na sobreposição dos dados sociais e naturais, mas,
sobretudo, no cruzamento destes através de uma matriz
de correlação, que pode ser vista na figura 02.
Para o IVS, foram listadas seis classes de vulnerabilidade, que são: muito alta, alta, média alta, média baixa,
baixa e muito baixa. Já para o IVA, cinco classes poderiam
ser elencadas, entretanto a cidade de Natal não apresentou
áreas com vulnerabilidade ambiental muito baixa ou baixa,
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sendo necessário fazer o cruzamento das seis classes de
vulnerabilidade social com três classes do índice de vulnerabilidade ambiental, que são: média vulnerabilidade,
alta e muito alta vulnerabilidade.

Figura 2 - Metodologia de elaboração da legenda para
o mapa de vulnerabilidade socioambiental.
Fonte: Medeiros (2014, p.135).

Utilizando a ferramenta Field Calculator, do programa
ArcGis 9.3, e a partir dos princípios da lógica booleana com
o uso da operação AND ou E, foi possível a realização da
álgebra dos mapas temáticos com cruzamento dos polígonos.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Analisando a figura 03, que traz a espacialização do
índice de vulnerabilidade social para a cidade de Natal,
pode-se vislumbrar que há poucos setores censitários
classificados como sendo de muito alta vulnerabilidade
social, totalizando apenas 11 setores (1%) em toda a cidade,
perfazendo uma área total de 417.469m².

Figura 3 - Espacialização do Índice de Vulnerabilidade Social.
Fonte: Medeiros (2014).
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A princípio, áreas conhecidas da capital potiguar com
altos padrões de renda estão assinaladas com valores de
vulnerabilidade social entre “Média a Alta” a “Muito Alta”.
Todavia, deve-se salientar que a vulnerabilidade social
não consiste apenas na mensuração das características
diretamente ligadas aos indivíduos, sequer deve orientar-se
apenas pela renda dos moradores. A vulnerabilidade social
abrange um universo de nuances que nem sempre são
contempladas devido à falta de dados. Dessa maneira, as
qualidades que são observadas nas infraestruturas em que
os indivíduos estão inseridos também são consideradas de
fundamental importância para mensuração da vulnerabilidade social, tendo em vista que equipamentos urbanos
precários podem colocar em situação de risco pessoas de
classes sociais mais elevadas. Apesar da capacidade de
resiliência das classes sociais com maiores rendimentos ser
superior, a exposição ao perigo também é elevada nesse caso.
Os 11 setores censitários com muito alta vulnerabilidade
social englobam 2% da população natalense, ou seja, aproximadamente 16.425 habitantes enfrentam adversidades
ligadas à falta de renda, educação, infraestrutura urbana
ou precariedade na moradia. Soma-se a esse contingente
os 7% da população com alta vulnerabilidade social,
isto é, aproximadamente mais 55. 630 habitantes, perfazendo
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um total de 72.055 habitantes com elevada vulnerabilidade
social. A seguir, a tabela 02 resume a quantidade de população agrupada em classes de vulnerabilidade social.
Tabela 2: Correlação entre os grupos do Índice de
Vulnerabilidade Social e os números dos setores censitários
correspondentes e sua respectiva população
Setores

Grupo

Censitários

Índice de Vulnera-

População

bilidade Social

Abs.

%

Abs.

%

1

11

1

16.425

2

2

42

5

55.630

7

3

166

18

189.111

24

4

328

36

323.272

40

5

279

31

200.189

25

6

84

9

19.112

2

Tota l

910

803.739

100%

100
%

Vulnerabilidade
Social Muito Alta
Vulnerabilidade
Social Alta
Vulnerabilidade
Social Média a Alta
Vulnerabilidade
Social Média a Baixa
Vulnerabilidade
Social Baixa
Vulnerabilidade
Social Muito Baixa

Fonte: Medeiros (2014).
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A partir da metodologia utilizada para elaboração do
Índice de Vulnerabilidade Social, foi possível notar que a
distribuição dos setores censitários com maiores níveis
de vulnerabilidade social se deu basicamente entre os
bairros localizados nas zonas oeste e norte da cidade,
sendo preponderantes para este resultado as condições
econômicas dos moradores e a falta de infraestrutura
tanto dos domicílios quanto dos logradouros.
Os setores com elevada vulnerabilidade social, nas
zonas leste e sul de Natal, apresentaram fatores ligados
à carência de sistema de escoamento pluvial e gênero,
tendo em vista que contam com domicílios sem presença
masculina e localizados em logradouros sem sistema de
drenagem das águas da chuva.
A vulnerabilidade social é um parâmetro essencial no
diagnóstico de áreas de risco, uma vez que, a partir desta
análise, é possível caracterizar os grupos sociais que estão
expostos ao perigo. Todavia, é primordial conhecer quais
os riscos – neste caso, ligados aos perigos naturais – aos
quais a população está exposta.
Com a análise do mapa de vulnerabilidade ambiental
(figura 04), percebe-se que os valores de vulnerabilidade
ambiental para a cidade variam entre média a muito alta,
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sendo as áreas classificadas com média vulnerabilidade
aquelas onde a ocupação urbana é menor ou inexistente.

Figura 4 - Espacialização do Índice de Vulnerabilidade Ambiental.
Fonte: Medeiros (2014).

Apesar de mostrar-se um tanto quanto alarmante,
a vulnerabilidade ambiental de Natal não deixa de ser
elevada, tendo em vista que o substrato no qual a cidade
se desenvolveu é composto basicamente por material
inconsolidado e de fácil transporte, sobretudo eólico. Por
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um lado, o terreno arenoso facilita a infiltração da água,
evitando o acúmulo superficial.
Todavia o crescimento urbano da cidade impermeabilizou áreas que outrora eram cobertas por dunas, não
esquecendo de mencionar que, para dar lugar à expansão urbana, várias lagoas naturais foram aterradas e,
por constituírem terrenos com cotas altimétricas mais
baixas, as construções dispostas nessas antigas lagoas
são constantemente alagadas, quando em períodos de
precipitações mais intensas.
Os maiores valores de vulnerabilidade estão dispostos
nas encostas das dunas, devido não apenas ao tipo de
material que constitui essas feições, mas ao elevado grau
de declividade que apresentam, tornando-os ambientes
extremamente instáveis e formando áreas vulneráveis a
deslizamentos do material friável. Muitos domicílios são
encontrados nessa situação de risco, principalmente nos
bairros de Cidade Nova, Planalto, Felipe Camarão, Guarapes
e Mãe Luiza, pois estão localizados nas vertentes das dunas,
fazendo com que, na maioria dos casos, haja a retirada da
vegetação para dar lugar a essas construções irregulares.
Aliado a esse fator, o solo urbano é extremamente
impermeabilizado e, no caso da capital potiguar, são poucos
os logradouros que contam com sistema de drenagem
Seção 3 – Exposição
aos desastres
nas comunidades
vulneráveis

Vulnerabilidade social e riscos
ambientais em Natal, RN, Brasil

345

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

de águas pluviais, e destes, muitos estão obstruídos pelo
acúmulo de lixo, ou com ligações clandestinas de esgotos.
A quantidade de lagoas dispostas na cidade e as baixas cotas altimétricas fazem com que haja a ocorrência
de vários pontos de alagamentos. Aliado a esses fatores,
a maioria das lagoas da cidade são intermitentes, fazendo
com que muitas sejam aterradas nos períodos secos para
expansão de espaços destinados à construção civil, aumentando, sobremaneira, o acúmulo de águas superficiais.
A sobreposição dos índices de vulnerabilidade social
e ambiental resultou no índice de vulnerabilidade socioambiental. Essa metodologia apresentou resultados satisfatórios, tendo em vista que muitas áreas da cidade com
alta vulnerabilidade socioambiental foram contempladas.
Como podem ser observadas na figura 05, diversas áreas
da cidade, já conhecidas por exibir episódios recorrentes
de alagamentos, deslizamentos ou inundações, obtiveram valores de vulnerabilidade socioambiental elevados.
Todavia, áreas precárias de infraestrutura urbana e com
população mais carente também trouxeram altos valores
de vulnerabilidade socioambiental.
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Figura 5 - Vulnerabilidade socioambiental.
Fonte: Medeiros (2014).

As principais áreas de vulnerabilidade socioambiental estão situadas principalmente nas zonas norte
e oeste da cidade de Natal, pois nessas localidades são
encontradas feições geoambientais propícias para ocorrência de riscos naturais.
Nessas regiões da cidade, é comum encontrar ocupações
irregulares em vertentes de dunas, que possuem altitudes e
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declividades elevadas, ocasionando deslizamento do material
friável (areia) pelo transporte eólico em períodos secos,
culminando frequentemente em soterramento de casas.
Em períodos de precipitações pluviométricas mais intensas
(na cidade de Natal, entre os meses de abril a julho), devido
à saturação do solo pela elevada quantidade de água no
sistema, juntamente com o manejo inadequado do solo
(com cortes irregulares do terreno, estruturas sem fundação adequada e retirada da cobertura vegetal), é comum
ocorrer rachaduras profundas nas paredes das residências,
comprometendo sobremaneira a segurança das construções
e, muitas vezes, acontecem deslizamentos de terra.
Já em áreas de topografia rebaixada, como margens
de rios e lagoas, quando em épocas de fortes chuvas,
é comum ocorrer inundações. As margens do Rio Doce, na
zona norte da cidade, vem sendo ocupada de forma mais
intensa e a retirada da mata ciliar acarreta o assoreamento
desse rio, tornando-o mais raso e, consequentemente,
quando o volume de água no sistema aumenta, todas as
construções circunvizinhas são inundadas. O mesmo ocorre
na comunidade do Passo da Pátria, na zona leste da cidade,
onde a proximidade das construções, o acúmulo de lixo
e o entulho no Canal do Baldo propiciam inundações. Já
o Riacho das Lavadeiras, na zona oeste, foi totalmente
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canalizado, contudo a topografia rebaixada do local e a
impermeabilização do solo, nas áreas que circundam o
riacho, é favorável para que haja concentração de águas
pluviais e, com isso, é bem provável que o canal não suporte
o grande volume de água.
As áreas ao redor das lagoas naturais ou das grandes
lagoas artificiais (lagoas de captação construídas para a
convergência de águas pluviais que escoam superficialmente) também obtiveram alta vulnerabilidade socioambiental, sobretudo as áreas próximas às lagoas dos bairros
de Neópolis, Nova Descoberta, Ponta Negra e Cidade da
Esperança, devido ao elevado grau de ocupação urbana
no entorno delas.
Por ter sido edificada sobre dunas, a topografia da
capital potiguar apresenta desníveis que favorecem o
acúmulo de águas superficiais, tendo em vista que as
porções com cotas altimétricas mais rebaixadas formam verdadeiras lagoas quando em períodos chuvosos.
Praticamente em todas as regiões da cidade é possível
encontrar pontos de alagamentos.
O manguezal que recobre o estuário do Rio Potengi
também é alvo da expansão urbana, em que há o aterramento inapropriado dessa feição geomorfológica onde, por
vezes, é possível detectar a presença de lixo como material
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utilizado para o aterramento do mangue. Construções
nessas condições estão sujeitas a acomodações do terreno e,
em decorrência disso, podem apresentar rachaduras que
comprometem a segurança da edificação.
As principais causas de vulnerabilidade socioambiental
da cidade estão diretamente ligadas à falta de planejamento, com muitas ruas apresentando forte impermeabilização e inclinação elevada, favorecendo a descida
mais rápida e concentrada da água em superfície (runoff),
não o bastante, a falta de saneamento e de conscientização
dos moradores é responsável pelo lançamento das águas
servidas dos domicílios para as ruas, escoando, durante
todo o dia, de maneira aleatória, e favorecendo a erosão laminar, bem como se tornando fonte constante de
transmissão de doenças. Outro fator bastante evidente na
cidade é a baixa quantidade de ruas que possuem sistema
de drenagem pluvial, aliado a isto, o acúmulo de lixo nas
vias públicas acarreta a obstrução de bueiros e bocas de
lobo, dificultando a drenagem pluvial e corroborando
diretamente com os alagamentos, além do carreamento
desse lixo que propicia a erosão.
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CONCLUSÕES
A cidade de Natal apresenta diversas áreas de riscos,
principalmente nas periferias da cidade, devido à ocupação
de espaços que apresentam limitações legais e/ou naturais
que, aliados à falta de organização urbana, aumenta a
vulnerabilidade da população que reside nessas áreas.
A importância de estudos que realizam o mapeamento
das áreas de risco de um determinado território se dá, uma
vez que as medidas de prevenção se tornam mais eficazes,
pois ficam mais fáceis de serem vislumbradas as áreas de
vulnerabilidade devido à espacialização desses riscos.
Trabalhos como este servem como diagnósticos capazes de identificar o tipo de risco, a espacialização e o
grau de vulnerabilidade de grandes áreas, sendo possível
aferir informações necessárias para o planejamento de
áreas de riscos, respondendo a importantes questionamentos, tais como: qual o risco? Quem está vulnerável?
Qual o grau de vulnerabilidade?
Os limites dos setores censitários não coincidem necessariamente com os limites das comunidades mais carentes.
Isso, aliado ao fato de que a cidade apresenta espaços
contíguos de profunda desigualdade social, fez com que,
em um mesmo setor censitário, houvesse domicílios de
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baixa vulnerabilidade social junto a domicílios de alta
vulnerabilidade que, quando juntos, fizeram refletir num
padrão de vulnerabilidade social mediano.
Sabe-se que, para determinar a vulnerabilidade social,
é preciso investigar variáveis que vão além das que foram
abarcadas neste trabalho, como por exemplo, as taxas
de violência, tráfico de drogas, desemprego entre tantos
outros, contudo a falta de dados no nível de setor censitário
impediu que outras variáveis fossem aderidas ao Índice de
Vulnerabilidade Social. Os tipos de material de construção
das habitações também são de suma importância, porque
podem potencializar a exposição aos riscos naturais.
O Índice de Vulnerabilidade Ambiental teve algumas adaptações para atender a área em questão. Assim,
foi necessária a inclusão do tema Uso do Solo ao Plano de
Informação Vegetação, visto que se trata de uma área com
elevado grau de urbanização. Entretanto seria mais adequada a inserção de pesos para cada Plano de Informações,
realizando assim uma média ponderada ao invés de uma
média aritmética dos valores. Isso porque o tipo de solo,
a morfometria do relevo e o padrão de uso do solo são
fatores mais preponderantes para o aumento da vulnerabilidade ambiental na cidade de Natal, se comparados à
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geologia e ao clima, ao passo que este último não apresenta
tanta variação na cidade.
Este estudo teve sua hipótese elaborada a partir da
sobreposição de riscos naturais e as vulnerabilidades sociais
na cidade de Natal. Dessa maneira, pode-se constatar que,
de fato, há uma maior exposição a perigos naturais por
parte de grupos sociais menos favorecidos. No entanto,
grupos sociais mais vulneráveis não são necessariamente
aqueles em que o poder aquisitivo é menor, outros fatores,
como gênero e acesso à infraestrutura urbana, também
são preponderantes. Todavia grupos sociais apresentando
carência econômica e difícil acesso a equipamentos e serviços urbanos são mais vulneráveis. Além disso, diversas
áreas que reúnem uma população mais pobre são também
áreas que apresentam uma dinâmica natural intensa.
Exceto em lugares onde a população é carente, a dinâmica
natural é intensa, porém apresenta certa infraestrutura
urbana, não sendo a vulnerabilidade socioambiental tão
elevada quanto se esperava, como é o caso de alguns setores
no bairro de Mãe Luiza e Rocas.
A falta de conscientização da população aumenta o grau
de vulnerabilidade dos indivíduos, não só em relação à percepção do risco (mesmo sob ameaça de risco, os moradores
não se evadem das residências), mas também no tocante à
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limpeza pública, uma vez que muitos logradouros da cidade
apresentam acúmulo de lixo e esgoto a céu aberto, catalisando os riscos de alagamentos e erosão, respectivamente.
Medidas simples, como projetos de educação ambiental e
simulados elaborados junto à Defesa Civil e junto com a
comunidade, poderiam mudar essa situação.
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OS CASOS DE HANSENÍASE
E A VULNERABILIDADE SOCIAL NO
MUNICÍPIO DE NATAL/RN: ANÁLISE
DAS OCORRÊNCIAS E DAS ÁREAS
DE RISCO À SAÚDE PÚBLICA
Letícia Cruz da Silva, Lutiane Queiroz de Almeida

INTRODUÇÃO
O final do século XIX e o início do século XX foram marcados por um intenso processo de urbanização, atrelado,
principalmente, à Revolução Industrial e à consequente
demanda por mão de obra nos centros urbanos brasileiros.
A ocupação desordenada do solo somada às condições
precárias de habitação facilitavam a proliferação de doenças, gerando, muitas vezes, diversas epidemias. Toda essa
situação alertou o poder público para a necessidade de
implantação de planos urbanísticos higienistas, baseados,
sobretudo, nos modelos europeus. Entretanto, esses planos
foram aplicados apenas nas áreas mais nobres e de interesse
das classes mais abastadas.
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A maior incidência de casos de doenças atingia principalmente a população mais pobre. A ausência de esgotamento sanitário, água potável e drenagem, por exemplo,
mostravam-se como agravantes, deixando tal população
mais vulnerável socialmente e exposta a enfermidades, tais
quais cólera, leptospirose e lepra. A hanseníase, antigamente conhecida como lepra, é uma doença infectocontagiosa que possui relação com as questões de ordem social,
em função do seu histórico de desenvolvimento no Brasil
e no mundo. Durante muito tempo, foi considerada uma
doença endêmica por se alastrar de forma progressiva e
sem controle. Os leprosos, como ficaram conhecidos os
portadores da doença, eram classificados como pessoas
impuras, em função de suas feições estéticas, sendo assim
excluídos do convívio social, a fim de evitar o contágio.
Os hansenianos brasileiros, tal qual ocorreu na Idade
Média europeia, sobreviviam das esmolas recolhidas
nas ruas ou de doações de religiosos. Isso os colocava na
mesma situação social que os miseráveis, desempregados,
prostitutas e criminosos. Eram tratados por alguns governantes como caso de polícia, usava-se até de violência para
afugentá-los das cidades, mantendo-os por muito tempo
em contato com a população mais carente e deficiente em
termos de saúde, contribuindo assim para que a doença se
alastrasse ainda mais (CUNHA, 2002, p. 241).
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As condições precárias de vida da população facilitam
a transmissibilidade, uma vez que o sistema imunológico se torna mais vulnerável ao contágio. Por essa razão,
a incidência da doença foi, ao longo do tempo, associada
à pobreza e à vulnerabilidade social.
Por isso o presente trabalho busca abordar a influência
da Vulnerabilidade Social do município de Natal, capital
do estado do Rio Grande do Norte, na saúde da população,
analisando a incidência dos casos de hanseníase entre os
anos de 2010 e 2015. Os casos registrados nos respectivos
anos foram georreferenciados e espacializados, com base
nas informações contidas no SINAN (Sistema de Informação
de Agravos de Notificação). Para analisar o cenário social,
foi elaborado um Índice de Vulnerabilidade Social (IVS),
utilizando dados do Censo Demográfico de 2010 do IBGE.
Também foram utilizadas técnicas de geoprocessamento
e cartografia digital para correlacionar espacialmente as
informações e os resultados.
Para os órgãos públicos de saúde, a utilização do georreferenciamento para espacialização dos locais de incidência
de casos se mostra, conforme cita Dias, Dias e Nobre (2005,
p. 293), como uma
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“[...] ferramenta importante para a implantação de políticas
adequadas e para o direcionamento de campanhas e ações
sociais, que possam interferir de forma significativa no
controle da hanseníase [...]”.

REFERENCIAL TEÓRICO
Santos (1993) destaca que a história do povo brasileiro
é a história de um povo agrícola, de uma sociedade de
lavradores e, durante vários séculos, o Brasil manteve esse
perfil. Todo o dinamismo do período colonial era advindo
do campo, a urbanização começa a desenvolver-se, com as
características que conhecemos hoje, apenas a partir do
século XIX. Nesse sentido, Santos (1993) relata que
[...] a expansão da agricultura comercial e a exploração
mineral foram a base de um povoamento e uma criação
de riquezas redundando na ampliação da vida de relações e no surgimento de cidades no litoral e no interior.
A mecanização da produção (no caso da cana-de-açúcar) e
do território (não apenas no caso da cana) vem trazer novo
impulso e nova lógica ao processo (SANTOS, 1993, p. 20).

Foi somente no século XX que os índices de urbanização atingiram altos níveis, fazendo com que a população
nas cidades aumentasse de forma significativa. Entre os
anos 1920 e 1940, a população triplicou, culminando no
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surgimento de vários problemas. A insuficiência da oferta
de emprego, moradia, água potável, esgoto e os consequentes riscos à saúde mostram a conformidade desse processo
em todas as cidades brasileiras.
As dificuldades de acesso à moradia, atreladas à valorização diferencial dos espaços, propiciam uma especulação imobiliária e a consequente formação de espaços
segregados. A concentração de serviços e infraestruturas
básicas em determinadas áreas favorece também a concentração de toda a dinâmica da cidade. Nesse sentido, a
organização de serviços de saúde, educação e transporte
segue a mesma lógica, motivando o surgimento das vulnerabilidades dessa população.

RISCO, PERIGO E VULNERABILIDADE
Para a contextualização do trabalho, é importante o
entendimento dos conceitos de “risco”, “perigo” e “vulnerabilidade”, bem como suas respectivas relações com a
área da saúde e com a temática da pesquisa, uma vez que
essas expressões serão tratadas ao longo do texto.
Não só na Geografia, mas também em outras ciências,
o conceito de “risco” é utilizado como importante termo
nas análises. Porém a ciência geográfica, de acordo com

Seção 3 – Exposição
aos desastres
nas comunidades
vulneráveis

Os casos de Hanseníase e a vulnerabilidade
social no município de Natal/RN: análise das
ocorrências e das áreas de risco à saúde pública

362

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

Veyret (2007), deve lidar apenas com aqueles que podem
ser espacializados, isto é, aqueles cuja percepção e gestão
seguem uma dimensão espacial, podendo ser classificados
como ambientais, tecnológicos, econômicos, geopolíticos ou
sociais. Em todas as classificações, é levada em consideração
a questão do tempo e do espaço, ou seja, estão relacionados
a um determinado território, um dos motivos para que a
expressão seja trabalhada pela Geografia.
É pertinente, então, remeter ao risco uma percepção
humana da probabilidade de ocorrência de algum
fenômeno ou processo que venha a ocorrer e afetar o
bem-estar da população, causando danos materiais ou
não. Nessa perspectiva, de acordo com Veyret (2007),
o risco é uma percepção humana, uma noção socialmente
construída, sendo totalmente mutável frente aos diferentes
observadores e às diferentes culturas, assim como em
função da diversidade de características dos diferentes
lugares. Neste estudo, classificamos o risco como a
possibilidade de ocorrência dos casos de hanseníase,
em determinado espaço e tempo.
Vale ressaltar que o conceito de “risco” é muitas vezes
confundido com o conceito de “perigo”. No entanto, este se
refere ao lugar, enquanto aquele faz alusão aos indivíduos
que o ocupam. Sendo assim, perigo é um dos componentes
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do risco e diz respeito a uma ameaça para as pessoas e seus
bens. No contexto desta pesquisa, o perigo decorre das
precárias formas de ocupação e uso do solo, das limitações
na infraestrutura de esgotamento sanitário, drenagem e
coleta de lixo, por exemplo. Esses fatores figuram como
ameaças para as pessoas e podem vir a gerar riscos de
desenvolvimento da doença.
É importante destacar que o
[...] risco está ligado à probabilidade de ocorrência do
perigo, contudo, para haver risco e perigo, deve-se ter algo
ou alguém exposto, caso contrário, não haverá a probabilidade de ocorrência de danos e perdas, fator tão repetido
nas definições atuais sobre risco. Como o risco está ligado
à probabilidade, o que determinará tal probabilidade é
o grau de exposição de algo ou alguém ao perigo; sendo
assim, esta mensuração é chamada de vulnerabilidade
(MEDEIROS, 2014, p. 30).

Desse modo, “vulnerabilidade” pode ser definida como
o estado em que se encontra determinada população,
no que diz respeito à capacidade de antecipar, sobreviver,
resistir e se recuperar dessa situação. Fazendo referência à
temática do trabalho, atenta-se para a questão da ocorrência de doenças. Uma maior vulnerabilidade indica maior
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susceptibilidade às enfermidades, isto é, aumenta o risco,
em função das condições de vida. Porém:
A vulnerabilidade é extremamente dinâmica, além de
poder apresentar sazonalidades até em pequena escala
temporal. Isto porque uma avaliação da vulnerabilidade
passa pela compreensão do perigo envolvido (eventos
que causam dano), do contexto geográfico e da produção
social (as relações sociais, culturais, políticas, econômicas
e a situação das instituições), que revelarão os elementos
constituintes da capacidade de resposta, absorção e ajustamento que aquela sociedade ou lugar possuem para
enfrentar o perigo. Qualquer alteração em um dos termos
envolvidos pode aumentar ou diminuir a vulnerabilidade.
(MARANDOLA JÚNIOR; HOGAN, 2006, p. 37).

Relacionado a isso, Medeiros (2014) afirma que a vulnerabilidade, então, existirá a partir de um perigo em
um dado contexto geográfico e social, tendo em vista que
alguns indivíduos possuem menor capacidade de resistência
e alguns lugares se mostram mais propensos à ocorrência
de fenômenos do que outros, ante as suas características.

GEOGRAFIA E SAÚDE
Apesar da antiguidade do uso do termo “Geografia”,
diversas são as definições para esta ciência. Como cita
Moraes (1999), há uma controvérsia sobre a matéria tratada
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pela disciplina, de maneira que alguns autores a definem
como o estudo da superfície terrestre, outros como o estudo
do espaço. Existem ainda os que entendem a Geografia
como o estudo das relações entre o homem e o meio,
ou seja, entre a sociedade e a natureza. Relaciona-se, portanto, às ciências naturais e humanas/sociais.
Partindo disso, um dos ramos da Geografia está na
Geografia Médica, cujo foco se encontra na ligação entre
as doenças e o homem, buscando determinar a extensão
desses fenômenos. Para tanto, define-se como o estudo da
distribuição das doenças e as influências que podem ser
ocasionadas por fatores externos.
Devemos, outrossim, assinalar a influência dos fatores
geográficos no estado sanitário de uma comunidade; assim
o higienista, se quiser realizar investigação séria sobre
o estado de saúde de qualquer região, tem de valer-se,
também, dos recursos da geografia (PESSOA, 1978, p. 88).
A abordagem da Geografia Médica se manifestou na
antiguidade, com Hipócrates, possivelmente atrelada ao
surgimento da história da medicina, quando foi publicada a obra Dos Ares, das Águas e dos Lugares, em 480 a.C.
Aristóteles demonstrava as primeiras relações entre os
fatores ambientais como influentes no surgimento e
desenvolvimento de doenças.
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Como destaca Lacaz, Baruzzi e Siqueira Júnior (1972),
os trabalhos iniciais buscavam relacionar as áreas de ocorrência das doenças com características culturais, raciais
ou climáticas, ou seja, fatores determinantes.
Durante o século XIX, sob o domínio do positivismo,
a relação entre a Geografia e a epidemiologia gerou ensaios
pioneiros da geografia médica, produzindo descrições
minuciosas da distribuição regional de doenças, quando
se passou a empregar amplamente recursos cartográficos
(VIEITES; FREITAS, 2007, p.193).
O geógrafo francês Maximillien Sorre, a partir da
segunda metade do século XIX, aprofundou seus estudos
sobre doenças endêmicas, epidêmicas, infecciosas, parasitárias e tropicais. Ao incluir conceitos da ecologia em seus
estudos, Sorre adotou a ideia de que não só o homem deve ser
analisado, mas também todo o ambiente produzido por ele.
Corroborando esse pensamento, Aranha (2010) destaca que
[...] recusando-se a analisar geograficamente as patologias
não infecciosas, Max Sorre, desenvolveu conceitualmente
a idéia de “complexo patogênico” com o objetivo de estudar a distribuição das doenças transmissíveis, por suas
estritas relações com o meio (natural, físico e biológico),
classificando estas patologias por áreas, denominadas de
“áreas patogênicas” (ARANHA, 2010, p. 22).
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A questão cartográfica desenvolveu-se no mundo e
também no Brasil como auxílio às análises e estudos.
Em obras como Parasitologia Médica (1951), de Samuel Pessoa,
foram apresentados mapas de distribuição de doenças
como malária, esquistossomose, febre amarela, lepra, entre
outras. Por meio de mapeamentos, é possível compreender
melhor os fenômenos, bem como a área em questão e suas
características. Até hoje, a cartografia é uma importante
ferramenta no planejamento e na tomada de decisões,
possuindo extrema relevância para os órgãos de saúde.

HANSENÍASE
A hanseníase é uma doença infectocontagiosa que possui um alto potencial incapacitante em função da elevada
capacidade de penetração do Mycobacterium leprae na célula
nervosa, um parasita intracelular considerado a única
espécie de microbactéria que afeta nervos periféricos,
especificamente as células de Schwann, responsáveis pela
sustentação no sistema nervoso periférico.
Seus sinais e sintomas são manchas esbranquiçadas,
avermelhadas ou acastanhadas – que podem ser lisas ou
elevadas – em qualquer parte do corpo; caroços avermelhados ou acastanhados; áreas da pele, mesmo sem
manchas que não coçam, mas formigam ou beliscam
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e vão ficando dormentes, com diminuição ou ausência
de dor, de sensibilidade ao calor, ao frio e ao toque.
Estes podem se localizar em qualquer parte do corpo,
porém, ocorrem com maior frequência na face, nas orelhas, nas costas, nos braços, nas nádegas e nas pernas
(LOPES; RANGEL, 2014, p. 818).

O homem é considerado a fonte transmissível da
hanseníase. A principal via de eliminação do bacilo, pelo
indivíduo doente de hanseníase, e a mais provável porta
de entrada no organismo passível de ser infectado são as
vias aéreas superiores, o trato respiratório. No entanto,
para que a transmissão do bacilo ocorra, é necessário
um contato direto com a pessoa doente não tratada
(BRASIL, 2002, p. 12). Não há um período determinado de
transmissibilidade da doença, de modo que o paciente
infectado pode transmiti-la para qualquer pessoa enquanto
não iniciar o tratamento. Dessa maneira, o contato prolongado, frequente na convivência domiciliar, contribui para a
transmissão da doença, sendo o domicílio apontado como
facilitador. Locais com elevado contingente populacional
também figuram como espaços passíveis de transmissão.
O tratamento específico da hanseníase, recomendado
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e preconizado
pelo Ministério da Saúde do Brasil, é a Poliquimioterapia
(PQT), uma associação de três fármacos que impossibilitam
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a resistência do bacilo. A administração dos medicamentos
segue um padrão, variando apenas em função da classificação operacional do paciente. A consulta, tratamento e
medicamentos são totalmente gratuitos e custeados pelo
SUS (Sistema Único de Saúde).
A hanseníase, atualmente, possui grande destaque no
âmbito da saúde pública devido à sua magnitude e seu alto
poder incapacitante. A preocupação dos órgãos de saúde
com o controle da doença, baseado principalmente no diagnóstico precoce e no tratamento adequado dos pacientes, é
exemplificada pela criação da Portaria nº 3.125 do Ministério
da Saúde, de 7 de outubro de 2010. Esta aprova as diretrizes
para a vigilância, atenção e controle da hanseníase.
“Considerando a existência de transmissão ativa da hanseníase no Brasil, com ocorrência de novos casos em todas
as unidades federadas, predominantemente nas Regiões
Norte, Centro-Oeste e Nordeste [...]” (BRASIL, 2010).

Porém, historicamente, a hanseníase era marginalizada pela medicina e pela sociedade, o que culminou na
segregação dos portadores da doença.
O leproso é abstraído de sua humanidade e salienta-se
os bacilos e com os quais ameaça os sãos. A solução para
os novos tempos foi apontada pelos próprios médicos,
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já leprólogos, no seu primeiro evento internacional,
ainda no século XIX, em 1897: manter-se a distância, privar os leprosos do convívio dos sãos, isolá-los.
(CURI, 2010, p.167).
Curi (2010) considera a lepra como uma característica
social dada ao indivíduo doente, o qual apresentava feições
estéticas que o classificavam como uma pessoa impura,
exatamente como acontecia no período medieval. Isso
porque os médicos medievais tinham interesse apenas na
identificação do doente para seu posterior isolamento. Esse
pensamento estendeu-se por muitos anos e a exclusão dos
doentes perdurou até meados do século XX, quando os
portadores da doença eram afastados do convívio social e
isolados em leprosários. Natal contava com o Leprosário São
Francisco de Assis, localizado no bairro de Felipe Camarão,
com capacidade para alocar aproximadamente 200 pacientes.
No Brasil, desde a colonização até o início do século XIX,
[...] várias formas de medicina se fundiam, inclusive para
o caso da hanseníase, surgindo diversas tentativas de cura
para a doença. Dentre as técnicas utilizadas, são destacadas
as plantas medicinais, sangrias, alimentação específica
e até mesmo picadas de cobras (CUNHA, 2002, p. 242).
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No norte da Europa, estudos apontavam que a diminuição dos casos de hanseníase relaciona-se, principalmente
com o desenvolvimento dos países. Alguns autores associam
o número de casos à pobreza e a variáveis c omo condições
de moradia e estado nutricional. Vincula-se a questão
nutricional à imunidade celular deprimida, visto que a
alimentação, as condições de moradia e os fatores ligados
à higiene influenciam o enfraquecimento do sistema imunológico, podendo torná-lo mais vulnerável à microbactéria. Sendo assim, a doença torna-se predominantemente
colonial, em razão das melhorias nas condições sanitárias dos países europeus. De acordo com Fleury-Teixeira
(2009, apud LOPES; RANGEL, 2014, p. 819),
“A determinação social da saúde indica a presença de
circunstâncias ou condições que ultrapassam a possibilidade de escolhas individuais livres, sendo de natureza
física ou ambiental, vivenciadas pelos indivíduos segundo
sua posição social”.

No Brasil, apenas em 1903, quando Oswaldo Cruz assumiu a então Diretoria Geral de Saúde Pública, a hanseníase
recebeu maior atenção por parte do poder público e passou a compor os programas governamentais de combate
às doenças transmissíveis. Como ressalta Cunha (2002),
a partir do final do século XIX, as legislações brasileiras
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passaram a contemplar as questões de saúde como um
problema de ordem social, que, por isso, necessitavam da
interferência do governo.
Enquanto a “lepra” fazia referência à condição social
do doente, a “hanseníase” indica apenas a doença propriamente dita. Essa diferenciação ocorreu em função
da mudança no estilo de pensamento e na maneira de
abordagem, como afirma Curi (2010, p. 6),
Nas últimas décadas do século XX, inúmeras mudanças
sociais findaram o lugar tradicional de exclusão que os
leprosos ocupavam, entre elas, pode-se citar: a revisão da
teoria microbiana das doenças, novos conhecimentos de
imunologia, a ascensão dos Direitos Humanos, entre outros.

Porém as mudanças governamentais no Brasil foram
implementadas de forma gradativa. O isolamento compulsório foi abolido, com o Decreto Federal normativo nº
962, de 1962, e a terminologia da doença foi alterada na
década de 70. Abrão Rotberg propôs a mudança, visando a
diminuição dos preconceitos e tabus. O termo “hanseníase”
faz alusão a Gerhard Armauer Hansen (1841-1912), médico
norueguês que descobriu, em 1873, o agente causador da
infecção. No Brasil, a Lei nº 9.010, de 29 de março de 1995,
também proibiu o uso da expressão “lepra” e seus derivados na linguagem empregada em documentos oficiais da
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União e dos estados. Porém, apesar do desenvolvimento
dos estudos na área, o retorno ao convívio social até hoje
se mostra dificultoso e cercado de preconceitos.
Frente a essa mudança de pensamento, é relevante
destacar que, em 2007, foi elaborada uma Medida Provisória
(MP), nº 373, de 24 de maio, posteriormente transformada
na Lei Ordinária nº 11.520, em 18 de setembro do mesmo
ano, que dispõe sobre a concessão de pensão especial às
pessoas atingidas pela doença, as quais foram submetidas a
isolamento e internação compulsória em hospitais-colônia,
até 31 de dezembro de 1986. As palavras “lepra” e “leproso”
não aparecem nos textos, mas a MP e a Lei “[...] representam
um fato significativo para a compreensão da história da
lepra e da hanseníase no Brasil” (CURI, 2010, p. 1).
Estatisticamente, a hanseníase tem apresentado declínio nos números de casos, como demonstrado na figura 1,
que apresenta os últimos dez anos de registro do TabNet,
programa elaborado pelo Ministério da Saúde para auxiliar nas análises e tomadas de decisão. A importância
dada à doença nos últimos anos pode ser considerada
fator imprescindível para a redução nos números de casos,
principalmente no que tange à disseminação de maiores
informações.
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Figura 1 - Taxa de incidência de hanseníase (a
cada 100 mil habitantes) por região e ano
Fonte: Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde (2013)

METODOLOGIA
Para dar início ao trabalho, foi realizada uma revisão bibliográfica acerca dos temas principais, tais como
urbanização, risco, perigo, vulnerabilidade e hanseníase.
O conhecimento prévio sobre as formas de contágio, causas
e agravantes da doença foi aprofundado, além do histórico de desenvolvimento da doença no Brasil e no mundo.
Os conceitos e definições sobre risco, perigo e vulnerabilidade também foram estudados, bem como a aplicabilidade
da Geografia na área da saúde, a fim de tornar esse assunto
ainda mais discutido.
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Como base para este texto, foram utilizados dados
fornecidos pelo Departamento de Vigilância à Saúde, da
Secretaria Municipal de Saúde de Natal, disponíveis no
SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação)
do governo federal. O sistema tem como objetivo o registro
de ocorrências de casos de doenças e agravos em todo o
Brasil, contribuindo significativamente para as análises
situacionais. Foi feito um recorte temporal, abordando
o período de 2010 a 2015, a fim de realizar comparações
entre os anos e analisar o aumento ou diminuição da ocorrência de casos no município e nos bairros. Esses informes
foram georreferenciados e espacializados com o auxílio
da ferramenta Google Street View, no programa Google
Earth. Foram levados em consideração o logradouro e o
número da residência dos pacientes, informação constante
na planilha de dados extraída do SINAN. A partir disso,
foram feitas análises e comparações dos níveis de incidência. Foram também analisados os perfis das pessoas
afetadas pela doença, recolhendo dados de idade, sexo e
nível de escolaridade, buscando avaliar qual o maior grupo
afetado. Para tanto, foram considerados apenas pacientes
afetados pela doença que possuem residência no município
de Natal, sendo descartados os que se deslocaram com o
único intuito de receber atendimento.
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Durante esse processo, foram constatadas algumas
informações incompletas referentes ao número da residência, ao logradouro e também ao bairro. Dois casos
não identificaram bairro e logradouro, dois deixaram de
indicar apenas o logradouro e três não apresentaram o
número da residência discriminada, somando sete casos
com dados inconclusos. Portanto apenas 198, dos 205 casos,
foram georreferenciados e espacializados.
O Índice de Vulnerabilidade Social, baseado em
Medeiros (2014), foi elaborado com dados secundários
do Censo Demográfico do ano de 2010, realizado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Afinal, o censo é uma fonte de dados que detém maior
riqueza de detalhes, com características que permitem
melhor descrever os setores, reduzindo consideravelmente
possíveis generalizações.
Como categoria de análise, foram contemplados os
domicílios por setor censitário. Foram criadas 12, a maioria
por meio de somas e combinações dos dados brutos do
Censo do IBGE, visando gerar uma categoria de análise
mais abrangente. Essas variáveis são demonstradas no
quadro 1, divididas de acordo com a tabela do IBGE da
qual foi extraído o dado.
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Quadro 1 - Variáveis utilizadas no Índice com base nas variáveis do IBGE
Variáveis
do IVS
V1

6.2 Arquivo Domicílio, características gerais
Variável

Domicílios particulares permanentes com abas-

V012

V019

V020
V2
V021

V022

V3

Descrição da Variável

(IBGE)

tecimento de água da rede geral
Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos
moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via fossa rudimentar
Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo
dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via vala
Domicílios particulares permanentes, com banheiro de uso exclusivo
dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via rio, lago ou mar
Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos
moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via outro escoadouro

V023

V038

V039
V4

V040

V041
V042
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Domicílios particulares permanentes sem banheiro de
uso exclusivo dos moradores e nem sanitário
Domicílios particulares permanentes com
lixo queimado na propriedade
Domicílios particulares permanentes com
lixo enterrado na propriedade
Domicílios particulares permanentes com lixo
jogado em terreno baldio ou logradouro
Domicílios particulares permanentes com
lixo jogado em rio, lago ou mar
Domicílios particulares permanentes com outro destino do lixo
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V5

V055

Domicílios particulares permanentes com 6 moradores

V056

Domicílios particulares permanentes com 7 moradores

V057

Domicílios particulares permanentes com 8 moradores

V058

Domicílios particulares permanentes com 9 moradores

V059

Domicílios particulares permanentes com 10 ou mais moradores
6.19 Arquivo Renda dos Domicílios

V6

V001

Total de domicílios particulares improvisados
Domicílios particulares com rendimento nominal men-

V005

sal domiciliar per capita de até 1/8 salário mínimo
Domicílios particulares com rendimento nominal mensal

V006

domiciliar per capita de mais de 1/8 a 1/4 salário mínimo
Domicílios particulares com rendimento nominal mensal

V007

domiciliar per capita de mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo

V7

Domicílios particulares com rendimento nominal mensal

V008

domiciliar per capita de mais de 1/2 a 1 salário mínimo
Domicílios particulares com rendimento nominal mensal

V009

domiciliar per capita de mais de 1 a 2 salários mínimos
Domicílios particulares sem rendimento nomi-

V014

nal mensal domiciliar per capita
6.22 Arquivo Entorno 01
Domicílios particulares permanentes pró-

V015
V8

prios – Não existe pavimentação
Domicílios particulares permanentes aluga-

V017
V019

dos – Não existe pavimentação
Domicílios particulares permanentes cedidos – Não existe pavimentação
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V033

V9

V035

V037

V050

V10

V052

V054

V056

V11

V058

V060

Domicílios particulares permanentes próprios – Não existe bueiro/boca-de-lobo
Domicílios particulares permanentes alugados – Não existe bueiro/boca-de-lobo
Domicílios particulares permanentes cedidos – Não existe bueiro/boca-de-lobo
Domicílios particulares permanentes próprios – Existe esgoto a céu aberto
Domicílios particulares permanentes alugados – Existe esgoto a céu aberto
Domicílios particulares permanentes cedidos – Existe esgoto a céu aberto
Domicílios particulares permanentes próprios –
Existe lixo acumulado nos logradouros
Domicílios particulares permanentes alugados – Existe lixo acumulado nos logradouros
Domicílios particulares permanentes cedidos – Existe lixo acumulado nos logradouros

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) com base em IBGE (2011).

Após a definição das variáveis, estas foram analisadas
estatisticamente utilizando o software IBM SPSS Statistics
Base v.22.0. As distribuições de frequência foram avaliadas
a fim de verificar a normalização dos dados. Como destaca
Torman (2012), toda e qualquer variável aleatória, independente de sua natureza, assume determinada distribuição
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de frequências, podendo apresentar diversas formas. As
distribuições de frequências são distribuições de probabilidade, onde para um evento teremos uma probabilidade de
ocorrência associada, ou seja, a partir de uma distribuição
de probabilidade completamente especificada, pode-se
calcular a probabilidade de uma variável aleatória assumir
determinado intervalo de valores.
Um dos métodos de análise de normalização é a construção do histograma, um gráfico de barras cujo eixo
horizontal representa a variável de análise, dividida
em classes, e o eixo vertical representa a frequência.
Outra metodologia descritiva é o Gráfico Q-Q Plot, sendo
o eixo horizontal os valores da variável e o eixo vertical
os valores esperados para que a variável tenha distribuição normal. As figuras 2 e 3 demonstram a variável 01,
normalmente distribuída.
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Figura 2 - Histograma de distribuição dos dados da variável V1
Fonte: Adaptado pelos autores (2017) a partir do
software IBM SPSS Statistics Base v.22.0.

Figura 3 - Q-Q Plot dos dados da variável V1
Fonte: Adaptado pelos autores (2017) a partir do
software IBM SPSS Statistics Base v.22.0.
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Foi constatado que apenas V1, V5 e V9 estavam normalmente distribuídas. Para as variáveis não normalizadas, foi
utilizada a técnica de normalização lg 10 e, posteriormente,
feita uma padronização entre 0 e 1 em todas elas, utilizando
a seguinte equação:
(1+ (N - M) * (1/ (M - m)))
N representa o valor a ser transformado, M é o maior
valor registrado na variável e m é o menor valor registrado
na variável. Essa equação é utilizada quando a variável
aumenta a vulnerabilidade da população, afetando de
forma negativa. Neste caso, os valores mais próximos
de 1 são tidos como agravantes. Apenas na variável V1,
por ser considerada fator de diminuição da vulnerabilidade, foram feitas alterações na equação. Os domicílios
com abastecimento de água via rede geral indicam um
fator positivo e relevante na redução da vulnerabilidade
social, tendo os melhores resultados próximos de 1.
A equação utilizada foi a seguinte:
1 - (1+ (N - M) * (1/ (M - m)))
A partir da criação de indicadores agregados, em que
as variáveis possuem o mesmo valor, surgem quatro fatores de análise, sendo eles aspectos gerais dos domicílios,
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renda dos domicílios, características do entorno dos domicílios e escolaridade, como destacado no quadro 2.
Quadro 2 - Variáveis e fatores do Índice de Vulnerabilidade Social
Variáveis
V1
Fator 1 – Carac-

V2

terísticas gerais
dos domicílios

Fator 2 – Renda
dos domicílios

V3

rísticas do entorno
dos domicílios

abastecimento de água via rede geral
Domicílios com banheiro e esgotamento sanitário precário
Domicílios particulares permanentes, sem banheiro
e sanitário de uso exclusivo dos moradores
Domicílios sem destino adequado do lixo

V5

Domicílios com 6 ou mais moradores

V6

Total de domicílios particulares improvisados

V7

V9
V10
V11

Fator 4 - Escolaridade

Domicílios particulares permanentes, com

V4

V8
Fator 3 – Caracte-

Descrição

V12

Domicílio com rendimento nominal mensal
per capita de 0 a 2 salários mínimos
Domicílios em logradouros sem pavimentação
Domicílios em logradouros sem
bueiros/boca-de-lobo
Domicílios em logradouros com esgoto a céu aberto

Domicílios em logradouros com acúmulo de lixo
Número total de analfabetos por setor censitário

Fonte: Organizado pelos autores (2017) com base em IBGE (2011).

Após a tabulação dos dados de todas as variáveis,
estas foram ponderadas igualmente dentro de cada fator,
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somando 100%. Ademais, os fatores também foram
ponderados em relação ao total, possuindo, cada um,
25% do valor. Dessa forma, foi aplicada a técnica de
classificação “Quantile”, no software ArcGis, possibilitando uma distribuição mais equilibrada dos valores,
como demonstrado na figura 4.

Figura 4 - Classificação dos dados do
Índice de Vulnerabilidade Social
Fonte: Extraído do software ArcGis (2017).

O Índice foi dividido em cinco classes, sendo elas
muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto, como mostrado na figura 5.
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Figura 5 - Classificação do Índice de Vulnerabilidade Social
Fonte: Extraído do software ArcGis (2017)

Como resultado, foi criado um arquivo em formato
ShapeFile do Índice de Vulnerabilidade Social de Natal,
sendo possível sobrepô-lo com as ocorrências de casos
de hanseníase nos anos propostos, também no mesmo
formato. A partir da combinação desses dados, foram
gerados mapas, também no software ArcGis, buscando a
espacialização dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
No período de 2010 a 2015, foram registrados 205
casos da doença, sendo estes exclusivamente em pessoas
moradoras do município de Natal. Foram constatadas
algumas informações incompletas na tabela fornecida
pela Secretaria Municipal de Saúde no que se refere
ao número da residência, ao logradouro e ao bairro.
Dois casos não identificaram bairro e logradouro, dois
não indicaram o logradouro e três não apresentaram o
número da residência, somando sete casos com dados
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inconclusos. No tocante ao bairro de residência, foi feita
uma análise de incidência e comparação dos 203 casos,
como demonstrado na figura 6.

Figura 6 - Distribuição dos casos de Hanseníase por bairro
Fonte: Elaborado pelos autores (2017) com base no SINAN.

Apesar das informações incompletas representarem
um número ínfimo perante os registros, é de suma importância que os casos possuam os dados completos dos
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pacientes, a fim de subsidiar o planejamento e prevenir
a transmissão da doença.
É notável que os bairros com maior incidência de casos
da doença localizam-se na Zona Norte da cidade – com
destaque para os bairros de Lagoa Azul e Nossa Senhora da
Apresentação – e Oeste – com destaque para o bairro de Felipe
Camarão. Nos seis anos analisados pela pesquisa, o bairro
de Nossa Senhora da Apresentação foi o que apresentou
o maior número de casos em três deles: 2011, 2014 e 2015.
Apesar de alguns casos não apresentarem as informações completas, esses dados se restringem ao local de
moradia. Portanto, foi possível analisar o perfil dos 205
pacientes no que tange a escolaridade e sexo.
Acerca do perfil de pacientes infectados, constata-se
que os homens são os mais afetados. Porém, analisando
isoladamente cada ano, é perceptível que há anos com
maioria de casos registrada em mulheres. Portanto, nesse
aspecto, não é possível determinar um padrão.
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Quadro 3 - Distribuição de casos da doença por sexo
Anos

Mulheres

Homens

Total

2010

22

30

52

2011

19

16

35

2012

22

24

46

2013

17

13

30

2014

14

11

25

2015

7

10

17

TOTAL

101

104

205

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) com base no SINAN.

Sobre o nível de escolaridade, percebe-se uma maior
ocorrência de casos em pessoas com escolaridade até o
ensino fundamental, destacando as que não o concluíram.
Há também uma incidência elevada de casos em pessoas
com ensino médio completo, somando trinta e cinco casos.
Quadro 4 - Distribuição de casos da doença por nível de escolaridade
Nível de escolaridade

Mulheres

Homens

TOTAL

Analfabeto

4

12

16

22

15

37

4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau)

7

9

16

5ª à 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau)

15

22

37

6

8

14

8

10

18

1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo
primário ou 1º grau)

Ensino fundamental completo
(antigo ginásio ou 1º grau)
Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau)
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Ensino médio completo

19

16

35

Educação superior incompleta

2

2

4

Educação superior completa

4

4

8

Ignorado

12

5

17

Não se aplica

2

1

3

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) com base no SINAN.

Em relação à idade dos pacientes, os adultos são os
mais afetados pela doença, como demonstra o quadro
5. É importante destacar que, de todos os 205 casos,
3 não apresentam data de nascimento do paciente, sendo
utilizados para análise apenas 202 casos. As classes foram
divididas entre crianças, adolescentes, adultos e idosos. De
acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
são consideradas crianças as pessoas com até 12 anos e
adolescentes as pessoas que possuem entre 12 e 18 anos.
De acordo com o Estatuto do Idoso, são consideradas idosas
as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.
Quadro 5 - Quantitativo de pacientes por faixa etária
Crianças (0-12 anos)

4

Adolescentes (12-18 anos)

14

Adultos (18-59 anos)

143

Idosos (60 anos ou mais)

41

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) com base no SINAN.
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Dentre os adultos, as pessoas com idade entre 30 e 39
anos são as mais acometidas, como demonstra o quadro 6.
Quadro 6 - Quantitativo de pacientes adultos
18-29 anos

33

30 -39 anos

35

40 – 49 anos

34

50 – 59 anos

34

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) com base no SINAN.

Com relação ao Índice de Vulnerabilidade Social elaborado, após a aplicação da técnica de classificação e com
auxílio de ferramentas cartográficas, foi obtido como
resultado o mapa demonstrado na figura 7. Os setores
censitários que apresentaram valores mais próximos de
1 são os que possuem vulnerabilidade social mais elevada
e os que exibem valores mais próximos de 0 são os que
indicam menor vulnerabilidade social.
Em números, os setores censitários de Natal apresentam, predominantemente, alta ou baixa vulnerabilidade
social, como demonstra o quadro 7 a seguir.

Seção 3 – Exposição
aos desastres
nas comunidades
vulneráveis

Os casos de Hanseníase e a vulnerabilidade
social no município de Natal/RN: análise das
ocorrências e das áreas de risco à saúde pública

391

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

Quadro 7 - Setores censitários e classificação de Vulnerabilidade Social
Vulnerabilidade Social

Setores censitários

Muito Alta

181

Alta

183

Média

181

Baixa

183

Muito Baixa

168

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) com base no SINAN.

Os bairros que apresentaram a maior concentração
de setores censitários com vulnerabilidade social Muito
Alta estão nas Zonas Norte e Oeste da cidade. Dos 181, os
bairros de Nossa Senhora da Apresentação e Felipe Camarão
destacam-se por contemplar, respectivamente, 34 e 30
deles. Portanto, é possível afirmar que, concomitantemente,
o bairro de Nossa Senhora da Apresentação, na Zona Norte
de Natal, é um dos bairros que apresenta o maior índice
de casos e é o bairro que mais possui setores censitários
com Alta Vulnerabilidade Social.
A vulnerabilidade social Muito Baixa foi mais registrada
no bairro de Capim Macio, onde estão presentes 26 dos
setores censitários, enquanto o bairro do Tirol contempla 21.
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Figura 7 - Índice de Vulnerabilidade Social do município de Natal/RN
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

Com relação aos casos de hanseníase, após serem georreferenciados, todos foram sobrepostos ao ÍVS, como mostra
a figura 8. Em função da ausência de dados em 7 casos registrados, apenas 198, dos 205 casos, foram georreferenciados.
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Figura 8 - Índice de Vulnerabilidade Social e casos de Hanseníase
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

Após análises de correlação, foi possível perceber que
os setores censitários com vulnerabilidade social Muito
Alta são os que possuem mais registros de casos da doença,
como demonstra a figura 9 abaixo.
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Figura 9 - Relação entre o número de casos de Hanseníase
com a Vulnerabilidade Social dos setores censitários
Fonte: Elaborado pelos autores (2017) com base no SINAN.

Após a análise isolada das 12 variáveis que compuseram
o Índice de Vulnerabilidade Social, destacamos as variáveis
05, 07, 09, 10. A variável 5 diz respeito ao quantitativo de
domicílios que possuem 6 ou mais moradores. Na figura 10
abaixo, é demonstrado, em porcentagem, que a maior parte
dos setores que registraram a doença (56%) possui entre
18 e 35 domicílios com um quantitativo alto de pessoas,
fator facilitador de transmissão da doença.

Figura 10 - Relação entre a variável 5 e a incidência de casos de Hanseníase
Fonte: Elaborado pelos autores (2017) com base no SINAN.
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A variável 7 demonstra o quantitativo de domicílios
em cada setor censitário que possuem rendimento nominal mensal per capita entre 0 e 2 salários mínimos e que
apresentaram casos da doença. A maioria deles possui
entre 136 e 270 domicílios com a renda especificada acima.

Figura 11 - Relação entre a variável 7 e a incidência de casos de Hanseníase
Fonte: Elaborado pelos autores (2017) com base no SINAN.

Já a variável 9 demonstra que os casos são mais incidentes em setores censitários com uma quantidade entre 131 e
260 domicílios em logradouro sem bueiro ou boca de lobo.

Figura 12 - Relação entre a Variável 9 e a
incidência de casos de Hanseníase
Fonte: Elaborado pelos autores (2017) com base no SINAN.
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A variável 10 demonstra que a maioria dos casos se
encontram em setores censitários que apresentam entre
0 e 88 domicílios com banheiro e esgotamento sanitário
precário, conforme figura 13.

Figura 13 - Relação entre a variável 10 e a
incidência de casos de Hanseníase
Fonte: Elaborado pelos autores (2017) com base no SINAN.

Com a análise dos gráficos, é possível notar que não
somente aspectos ligados às características dos domicílios e
entorno facilitam o contágio da hanseníase. Todo o contexto
social no qual o doente está inserido deve ser levado em
consideração como facilitador do contágio. Conforme cita
Lopes e Rangel (2014, p. 819), o fenômeno do adoecimento
[...] não ocorre em uma relação linear de causa-efeito e
sim, condicionado por uma série de aspectos de ordem
física (pré-disposição genética, grau de imunidade),

Seção 3 – Exposição
aos desastres
nas comunidades
vulneráveis

Os casos de Hanseníase e a vulnerabilidade
social no município de Natal/RN: análise das
ocorrências e das áreas de risco à saúde pública

397

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

socioeconômica (presença ou não de pobreza e vulnerabilidade social), cultural (valores, hábitos e costumes)
e psíquica (presença ou não de saúde mental, incluindo
depressão e stress).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de urbanização no Brasil, associado ao
desordenamento territorial e às precárias formas de ocupação do solo, ao longo dos anos, acarretou na formação
de áreas mais vulneráveis socialmente e ambientalmente.
Atrelada à vulnerabilidade, o desenvolvimento de doenças
como a hanseníase mostra-se como um problema também
de ordem social.
A análise do cenário social de Natal/RN, por meio do
índice elaborado para a pesquisa, e a correlação espacial
com a incidência de casos de hanseníase na cidade, entre
os anos de 2010 e 2015, revelaram que os setores censitários com vulnerabilidade social Muito Alta são os que
mais registraram a doença. Logo, apesar dos avanços na
medicina, as condições sociais ainda influenciam de forma
direta o desenvolvimento de enfermidades. Vale ressaltar
que os mais afetados pela doença são os adultos com idade
entre 18 e 59 anos.
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Os números do Ministério da Saúde sobre os casos no
Brasil mostram que a doença decresce com o decorrer dos
anos, sendo almejada a erradicação no Brasil, assim como
em países da Europa. Para tal, é importante o conhecimento
sobre as áreas de maior incidência de casos e suas respectivas características enquanto ferramenta no planejamento
de ações e na tomada de decisões.
Como é destacado ao longo do trabalho, muito além de
casos de saúde pública, doenças como hanseníase possuem
íntima relação com questões de ordem social. Não apenas
questões relacionadas à infraestrutura dos domicílios e
entorno, mas o cenário social demonstra ter influência
na saúde da população. Portanto, além de campanhas e
investimentos em saúde, são necessárias ações em conjunto entre as Secretarias Municipais de Natal para que
a tomada de decisões e as intervenções possuam efeito
mais concreto e influenciem na melhoria das condições
de saúde e bem-estar.
Não apenas a hanseníase, mas também outras diversas doenças estão associadas à situação de vida da
população e requerem uma visão interdisciplinar e
multidisciplinar por parte do poder público, a fim de
que nenhum ato seja em vão.
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EXPOSIÇÃO AOS RISCOS
DE MOVIMENTOS DE MASSA
NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS
- MARANHÃO (BRASIL)
Andreza dos Santos Louzeiro, Lutiane Queiroz de Almeida

Introdução
Os movimentos de massa são eventos de ordem natural
ou acentuados pela ação antrópica, que se deve ao crescimento urbano aliado à falta de planejamento territorial,
desigualdade social, degradação ambiental e vários outros
fatores que, juntos, contribuem para a ocorrência desse
tipo de evento. Além disso, outro elemento que acentua o
risco da população em relação aos movimentos de massa
é a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, educação,
saneamento e até mesmo segurança.
A problemática da degradação ambiental também é
um fator que está fortemente atrelado aos riscos e isso
afeta diretamente a população que se instala em locais
inapropriados para moradia. Sendo assim, essas pessoas
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tornam-se vulneráveis a qualquer tipo de evento de ordem
natural ou antrópico que venha a atingir esse ambiente,
como por exemplo, fortes chuvas, causando possíveis inundações, alagamentos e movimento de massa.
Além da ação antrópica sobre o ambiente, também
é importante compreender os elementos naturais que
compõem essas áreas, tais como o estudo da geologia local,
o qual permite compreender informações relativas ao grau
de coesão das rochas; a geomorfologia, por sua vez, oferece
a compreensão sobre a morfometria e morfologia, a qual
influencia, de maneira marcante, os processos erosivos;
já a pedologia oferece o indicador básico da posição ocupada
pela unidade dentro da escala gradativa da Ecodinâmica:
a maturidade dos solos (CREPANI et al, 2001) e as formas
de ocupação antrópica, que se constitui como importante
modificador da paisagem.
Com o entendimento da influência desses elementos,
torna-se necessário identificar as áreas mais propícias aos
movimentos de massa, com a utilização de metodologias
que apresentem a inter-relação das características naturais
com a ocupação antrópica da área. Para tanto, a metodologia
utilizada por Crepani et al (2001) foi a que melhor se adequou
a essa análise, pois foram consideradas a escala, as variáveis
ambientais e a disponibilização desses dados para a área.
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Essa sobreposição de elementos naturais e antrópicos,
representada pelo uso e ocupação do solo, ajuda a identificar o grau de exposição aos movimentos de massa que
a área possui. Entende-se por exposição o ato de um indivíduo ou sociedade estarem expostos a determinado tipo
de evento adverso ao ambiente. De acordo com Almeida,
Welle e Birkman (2016), a exposição abrange as entidades (pessoas, recursos, infra-estrutura, produção, ativos,
serviços, ecossistemas e sistemas socioeconômicos acoplados) expostas ou propensas a serem afetadas por um evento
de risco. A exposição também pode ser diferenciada em
termos espaciais (exposição geográfica) e temporal. Para
este estudo, a exposição é operacionalizada caracterizando
os elementos naturais e a ocupação antrópica da área.
Sendo assim, o objetivo desta pesquisa foi analisar
as áreas mais expostas aos riscos de movimentos de
massa no município de São Luís - MA, considerando a
sobreposição dos elementos: Geologia, Geomorfologia,
Pedologia e Ocupação Antrópica na formação de áreas
suscetíveis a perda de solo. Para tanto, foi utilizado
o princípio da estabilidade dos meios, proposto por
Tricart (1977), o qual divide em Estáveis - prevalece a
pedogênese -, Intergrades - equilíbrio entre pedogênese
e morfogênese - e Instáveis - prevalece a morfogênese.
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Localização da área de estudo
O município de São Luís (Mapa 01) está situado numa
ilha que, é composta por mais três municípios, situada na região nordeste brasileira e, segundo Souza e
Kux (2011), a área encontra-se inserida no contexto da
região geomorfológica definida como planícies litorâneas,
em particular, na unidade geomorfológica conhecida como
Golfão Maranhense. Geologicamente, toda área encontra-se
dentro da feição geotectônica denominada craton de São
Luís, coberto quase totalmente por sedimentos mesozóico
e cenozóico. Ocupa 4276.1 km² e possui a mais importante
concentração populacional do estado do Maranhão.
Segundo Ferreira (1999), a denominação Ilha de São
Luís se dá por ressaltar a importância econômica nessa
capital em relação aos outros três municípios nela localizados. Ilha de Upaon-Açu faz alusão à toponímia indígena
e conforme o artigo 8º da Constituição Estadual de 1989,
que a denomina como tal, e Ilha do Maranhão devido à
relevância dos aspectos geográficos e históricos. Nesta
pesquisa, utilizaremos a última denominação.
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Mapa 01 - Localização do município de São Luís - MA
Fonte: Louzeiro (2018).

Procedimentos metodológicos
Para alcançar o objetivo da pesquisa, foi necessária
a utilização da malha dos setores censitários em formato vetorial, além de notícias de jornais que trataram
sobre os riscos de movimento de massa no município de
São Luís, principalmente, em períodos de chuvas intensas,
bem como conversas informais com a comunidade que
reside nos locais de risco e entrevista e coleta de dados e
materiais junto à Defesa Civil de São Luís.
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A base cartográfica das características ambientais da
área foi adquirida através dos dados da CPRM (2013) e Silva
(2012), as quais correspondem à cartografia referente à
litologia, geomorfologia, pedologia e uso e cobertura do
solo (Tabela 01). Foram feitos também nove trabalhos de
campo, nos quais foram validadas as informações sobre a
caracterização física da área e visitadas 28 áreas de risco
de movimentos de massa no município.
Tabela 1: Variáveis utilizadas no Índice de Vulnerabilidade Ambiental
Variáveis

Escala

Referências

Litologia

1:500.000

CPRM (2013)

Formas de relevo

1:200.000

Silva (2012)

Declividade

SRTM: resolução de 30m

https://earthexplorer.usgs.gov/

Altimetria

SRTM: resolução de 30m

https://earthexplorer.usgs.gov/

Pedologia

1:200.000

Silva (2012)

1:10.000

LANDSAT 8 2016

Uso e cobertura
do solo

Fonte: Louzeiro (2018).

A partir das informações coletadas, foram atribuídos
pesos referentes para cada elemento, logo depois foi determinado o grau de estabilidade de cada um, que variou entre
1 a 3 (Tabela 02). Após a atribuição de valores, é feita uma
sobreposição de informações e gerada a exposição física
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aos movimentos de massa da área, identificando as áreas
com maior suscetibilidade a esses eventos.
Tabela 2: Grau de estabilidade de cada elemento

caract.de
Média
cada
elemento

Grau de
estabilidade

Grau de saturação
Verm.

Verde

Azul

3,0

255

0

0

PI 2

2,9

255

51

0

PI 3

2,8

255

102

0

PI 4

2,7

255

153

0

2,6

255

204

0

255

255

0

204

255

0

2,3
2,2

153

255

0

102

255

0

PI 10

2,1

51

255

0

PI 11

2,0

0

255

0

PI 12

1,9

0

255

51

PI 13

1,8

0

255

102

PI 14

1,7

0

255

153

PI 15

1,6

0

255

204

PI 16

1,5

0

255

255

PI 17

1,4

0

204

255

PI 18

1,3

0

153

255

PI 19

1,2

0

102

255

0

51

255

0

0

255

PI 6
PI 7
PI 8
PI 9

Muito alto

2,5

Alto

2,4

PI 20

1,1

PI 21

1,0

Médio

Estabilidade

PI 5

Vulnerabilidade

PI 1

Baixo

Muito Baixo

Cores

Fonte: Adaptado de Crepani et al, 2001.
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É importante destacar que, devido à ausência de
cartografia mais detalhada referente às variáveis de
geologia e pedologia, houve uma diferenciação de escalas,
pois essas variáveis foram elaboradas para uma escala de
1:500.000; as formas de relevo, numa escala de 1:200.000
e o mapa de uso e cobertura do solo 1:10.000.
Para a sistematização dos resultados, Crepani et al
(2001) atribui valores para cada variável dentro de cada
elemento citado. Exemplo: Pedologia (Latossolo = peso 1,0;
Neossolos = peso 1,0). Posteriormente, o valor final de
cada elemento é definido segundo o resultado da média
aritmética entre eles (Equação 1).
Equação 1: E = (G + R + P + O) (1)
		

4

Onde:
V = Estabilidade
G = Estabilidade para Geologia
R = Estabilidade para Geomorfologia
P = Estabilidade para Pedologia
O = Estabilidade para Uso e cobertura do solo
Embora a metodologia sugerida por Crepani et al (2001)
esteja sendo utilizada neste trabalho, cabe ressaltar que
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o que o autor chama de vulnerabilidade, neste trabalho,
será tratado como estabilidade, uma vez que partimos do
pressuposto de que o ambiente, por si só, é mais ou menos
estável, dependendo de suas características ambientais.
Os autores deste trabalho entendem por vulnerabilidade
algo intrínseco ao indivíduo, o que leva em consideração
indicadores sociais da área.

Grau de estabilidade das características
ambientais do município de São Luís
O grau de estabilidade de cada elemento natural da
área de estudo considerou os critérios utilizados por
Crepani et al (2001), o qual destacou, em cada um dos temas,
os parâmetros que se apresentam como indicadores de
categoria pedodinâmica (como a espessura e maturidade
do solo), ou aqueles capazes de influir decisivamente
no desenvolvimento dos processos morfodinâmicos
(como o grau de coesão das rochas, a densidade de cobertura vegetal, os índices morfométricos do terreno e a
intensidade pluviométrica).
Os pesos atribuídos às características geológicas consideraram informações relativas à evolução geológica do
ambiente onde a unidade se encontra e as informações
relativas ao grau de coesão das rochas e sua resistência.
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Sendo assim, foram atribuídos valores para as unidades geológicas que estão presentes no município de São Luís - MA,
sendo elas: Formação Barreiras, Formação Itapecuru, Depósitos
Litorâneos e Depósitos de Mangue (Tabela 03).
Tabela 3: Unidades geológicas da área de estudo
Unidades geológicas

Características litológicas

Peso

Formação Barreiras

Arenitos conglomerados

2,5

Formação Itapecuru

Regolitos de arenitos

2,7

Depósitos de mangue

Areias finas, siltes e argilas

3,0

Depósitos litorâneos

Areias quartzosas

3,0

Fonte: Louzeiro (2018).

Quanto à geomorfologia do município de São Luís, neste
trabalho são consideradas a sua morfologia (formas de
relevo) e a sua morfometria (altimetria e declividade).
A altimetria (Tabela 04) e a declividade (Tabela 05) do
terreno são elementos determinantes para que haja energia
suficiente para a descida de material de uma vertente.
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Tabela 4: Pesos de estabilidade para declividade das encostas
Declividade (%)
>5

Pesos para

Classes de

estabilidade

estabilidade

1,0

Muito baixa

5 - 10

1,5

Baixa

10 – 15

2,0

Média

15 – 30

2,5

Alta

30 - 60

3,0

Muito alta

Fonte: Crepani et al (2001) adaptado por Louzeiro (2018).

Tabela 5: Pesos de estabilidade para amplitude altimétrica
Amplitude

Pesos para estabilidade

Classes de estabilidade

<20

1,0

Muito baixa

20 - 29,5

1,1

Muito baixa

Altimétrica

29,5 - 39

1,2

Muito baixa

39 - 48,5

1,3

Muito baixa

48,5 - 58

1,4

Baixa

58 - 67,5

1,5

Baixa

Fonte: Crepani et al (2001) adaptado por Andreza Louzeiro (2018).

Já para a morfografia, a metodologia proposta por
Crepani et al (2001) não possui valores para o grau de
estabilidade desse elemento. Então, para esta pesquisa,
foi necessário estabelecer um estudo comparativo entre
as formas de relevo com e as características da litologia e
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da pedologia e, a partir dos valores já estabelecidos para
esses elementos, foi possível indicar valores referentes
aos pesos de cada unidade geomorfológica (Tabela 6) da
área de estudo.
Tabela 6 - Pesos da estabilidade para a morfografia para a área de estudo
Unidades
Geomorfológicas

Características das unidades

Morfometria

Pesos

Planície Fluviomarinha

Áreas planas resultantes da combinação
de processos de acumulação fluvial e
marinha, geralmente sujeitos a inundações
periódicas com vegetação de mangue.

Altimetria podendo
atingir até 20m.
Declividade praticamente nula, presente
nas cotas entre 0 a 5%.

3

Altimetria podendo
atingir até 20m. Declividade que vai de 0-5%.

3

Planície
Litorânea

Modelada por agentes e processos
marinhos e fluviomarinhos; dinâmica facilitada pela fragilidade

das estruturas geológicas, por sua exposição aos agentes modeladores do relevo.

Planície
de Maré

Presença de manguezais de supramaré, intermaré
e inframaré, planície arenosa com baixios de maré.
Áreas lamosas ou arenosas que estão acima da
maré baixa, mas que são inundadas na maré alta.

Altimetria podendo
atingir até 20m.
Declividade praticamente nula, presente
nas cotas entre 0 a 5%.

3

Superfície
Tabular

Áreas planas, presentes nas maiores
altimetrias, com raras declividades.

Altimetria podendo
atingir até 49m e declividade vai de 0 a 5%.

1,3

Superfície
Subtabular

Representam as porções do tabuleiro que sofreram dissecação no decorrer do tempo geológico,
mas ainda preservam seu topo relativamente
aplainado com encostas brandas a íngremes.

Altimetria variando
entre 39 a 49m e
declividade podendo
atingir 12%.

2,5

Superfície
Dissecada

Áreas erodidas por processos exógenos, com
presença de aterros, cortes, terraplanagem,
retirada de material e com processos
erosivos predominantemente laminares.

Altimetria podendo
chegar a 30m e declividade varia de 30 a 60%.

3

Elaborado por Andreza Louzeiro (2018) a partir de Feitosa
(2006); El-Robrini et al (2006); Pereira (2006); Press et
al (2006); Silva (2012) e Crepani et al (2001).
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Para definir a estabilidade dos solos, Crepani et al
(2001) atribui pesos que vão de 1 a 3 para cada tipo de solo
(Tabela 7), levando em consideração o seu material de
origem, o nível de fragilidade e a capacidade que eles têm
para erodibilidade.
Tabela 7: Pesos para instabilidade dos tipos de solos da área de estudo
Formação
pedológica
Latossolos

Características
Solos profundos, boa drenagem,
presentes em áreas planas.

Pesos
1,0

Solos bem desenvolvidos,
Argissolos

com erosão variando de lami-

2,0

nar ligeira a moderada.
Neossolos

Solos Aluviais

Gleissolos

Solos recentes, fácil ação da morfogênese, fácil erodibilidade.
Pouco desenvolvidos, mal drenados, pouco profundos.
Solos inundáveis, hidromóficos, com
características de encharcamento.

3,0

3,0

3,0

Fonte: Louzeiro (2018).

Este elemento não é totalmente contemplado na metodologia em questão. Neste caso, as formas de uso do solo
são bastante características no local, fato pelo qual se
tornou necessário o acréscimo de elementos que não estão
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contemplados na metodologia original (Tabela 8). Então, a
partir dessas novas classes, tornou-se necessária a atribuição de pesos para a estabilidade dos elementos adicionais.
Esses valores foram atribuídos de acordo com os diferentes
tipos de vegetação e as formas de uso e ocupação do solo.
Quadro 3 - Pesos da instabilidade para uso e cobertura do solo
Tipos de uso/

Características

cobertura

Formada predominantemente por neosso-

Superfície arenosa
Superfície líquida

3,0

los; ambiente naturalmente instável.
Ambiente neutro, não apresenta risco de movimento de massa.

Área

1,0

Baixa permeabilização do solo; presença de ocu-

intensamente

2,9

pação urbana em áreas de encostas.

urbanizada
Área

Permeabilização razoável; áreas com ocupação irre-

moderadamente

2,8

gular; carência de saneamento e infraestrutura.

urbanizada
Solo exposto

Pesos

Área exposta a processos erosivos devido à ausência de vegetação.

3,0

Área com ausência de vegetação, presença de

Área industrial

3,0

residências pontuais nos arredores.

Vegetação arbórea

Apresenta uma cobertura vegetal mediana.

Vegetação

Baixa cobertura vegetal, deixando descoberta boa parte

arbustiva

do solo, fato que auxilia no processo de erosão.

Manguezal

1,9
2,3

Formação pioneira, tem como função principal a pro-

1,4

teção fluviomarinha e impede a erosão.

Fonte - Louzeiro (2018).
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Outro elemento que compõe a metodologia original é o
clima, sendo assim, a variável “comportamento pluviométrico” seria utilizada nesta pesquisa. No entanto, o período
disponível não era suficiente para fazer a análise, a sobreposição desses dados e associá-los ao Índice de Exposição
da área, visto que era um período de apenas quatro anos
e nem todas as Estações continham essas informações.

Exposição aos movimentos de massa
no município de São Luís - MA
Com a sobreposição do resultado da estabilidade da
geologia, geomorfologia, pedologia e uso e cobertura do
solo (Figura 01), foi possível produzir o mapa de Exposição
aos Movimentos de Massa do Município de São Luís - MA
(Mapa 02). Foi feita uma média aritmética, em que cada
elemento foi somado entre si e o resultado foi dividido por
4, que é o número de elementos utilizados nesta pesquisa
para fazer o cálculo do índice.
A partir do resultado, é possível ver a espacialização das áreas mais expostas aos movimentos de massa,
levando em consideração essas quatro características. As
áreas em vermelho representam a exposição maior, o que
pode ser notado na região mais urbanizada do município.
Em contrapartida, as áreas menos expostas estão em tons
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de verde e são as menos urbanizadas. Sendo assim, nota-se que a questão da urbanização tem uma influência
muito grande, porém não determinante na formação
de áreas de risco.

Figura 1 - Conjunto de mapas referente à exposição física
de cada elemento no município de São Luís - MA
Fonte: Louzeiro (2018).

Mapa 2 - Exposição aos movimentos de massa
no município de São Luís - MA
Fonte: Louzeiro (2018).
Seção 3 – Exposição
aos desastres
nas comunidades
vulneráveis

Exposição aos riscos de movimentos
de massa no município de
São Luís - Maranhão (Brasil)

420

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

Segundo Louzeiro (2018), os valores de exposição
muito alta estão presentes nas áreas que apresentam
características de material friável e alto grau de erosão. Esses locais, na compartimentação geológica, são
os Depósitos Fluviomarinhos e Depósitos Litorâneos; na
Formação Pedológica, são os Neossolos Marinhos e Aluviais;
já nas Formações Geomorfológicas, têm-se a Planície
Fluviomarinha e Planície Litorânea. Todos esses elementos
possuem uma característica em comum: a instabilidade,
ou seja, são elementos que, uma vez sobrepostos, têm
maior capacidade de deslocamento, dando origem à energia potencial dos materiais. O nível de energia potencial
depende da altitude e do grau de declividade da área.
Dentre os locais identificados pela Defesa Civil
Municipal de São Luís (Mapa 03), foram visitadas 25 áreas
de risco localizadas nos bairros Pão de Açúcar, Sacavém,
Vila Embratel, Vila Bacanga, Mauro Fecury, Vila Conceição,
Vila Dom Luís, Vila Ayrton Senna, Vila Isabel, Vila Natal,
Vila Funil, Vila Itamar, Povoado Rio Grande e Morro do
Zé Bombom, no Coroadinho.

Seção 3 – Exposição
aos desastres
nas comunidades
vulneráveis

Exposição aos riscos de movimentos
de massa no município de
São Luís - Maranhão (Brasil)

421

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

Mapa 3 - Localização das áreas de risco em São Luís - MA
Fonte: Louzeiro (2018).

Essas áreas estão localizadas próximas a rios e encostas,
mas, apesar da maioria delas estarem relacionadas com
movimento de massa, o risco de inundação também é
muito presente no município. Tal fato se dá porque muitas
pessoas construíram suas casas em ambientes de planície
fluvial e/ou fluviomarinha, justamente por serem locais
públicos, de fácil acesso e sem custo.
Nas áreas visitadas, foi possível identificar que existe
uma carência da população em relação aos serviços públicos
de saneamento e infraestrutura, pois, além da existência
do risco, os moradores também sofrem com a falta de
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esgotamento sanitário e abastecimento de água em suas
casas. Tais fatos acentuam o fator vulnerabilidade social
desses locais, uma vez que isto se dá devido a problemas
públicos e de gestão no município.
Foi possível notar também que as residências estavam
comprometidas estruturalmente, visto que as casas apresentavam sinais de rachaduras no sentido diagonal (Figura
02), fato que denota indicador para um possível desastre.
Além disso, em muitas residências, os sinais de fragilidade
estrutural são notórios devido à falta de recursos, por
parte dos moradores, para o melhoramento da estrutura
de suas casas.

Figura 2 - Sinais de rachaduras em residência,
Vila Conceição (Coroadinho)
Fonte: Louzeiro (2018).
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O ponto localizado na Vila Bacanga, na Travessa do
Amor, apresenta risco de movimento de massa e, em uma
das residências visitadas, foi possível observar sinais de
rachaduras em todo o imóvel. Nesse mesmo bairro, no
quintal de uma das residências, foi possível identificar o
cultivo de bananeiras (Figura 03), planta que possui forte
capacidade de retenção de água e, segundo Embrapa (2006),
no relatório que trata sobre instruções e práticas de cultivo
de banana, uma das ações que se deve evitar é plantação
desse tipo de fruta ladeira abaixo ou morro abaixo.
Entretanto, a falta de informação do morador o fez
acreditar que esse tipo de cultivo seria positivo para a
situação de risco em que ele se encontra, excluindo a hipótese de que sua vida e sua residência estariam em perigo.
Esse modo de enxergar a situação se repete em boa parte
das áreas
visitada s, pois muitos dos moradores já
estão instalados há tanto tempo nesses locais que, de certa
forma, acostumaram-se a viver nessa situação e não percebem que a sua segurança e de suas famílias está em risco.

Seção 3 – Exposição
aos desastres
nas comunidades
vulneráveis

Exposição aos riscos de movimentos
de massa no município de
São Luís - Maranhão (Brasil)

424

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

Figura 3 - Plantação de banana em área de
encosta, Vila Bacanga (Itaqui Bacanga)
Fonte: Louzeiro (2018).

No entanto, alguns dos entrevistados não se habituaram
a viver nessas áreas, como é o caso de um dos moradores
da rua da Nossa Senhora da Conceição, localizada no bairro
Pão de Açúcar (Figuras 04 e 05). Em conversas informais,
o morador afirmou que o único motivo que o mantém
naquele local é a falta de outra residência. Esse morador tentou participar do programa do Governo Federal
“Minha Casa, Minha Vida”, no entanto não obteve êxito,
fato que se repete em outros locais, onde os moradores
têm consciência do risco que passam, mas não têm outra
alternativa a não ser permanecer no local.
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Figura 4 - Inclinação da rua Nossa Senhora
Aparecida, no bairro Pão de Açúcar.
Fonte: Louzeiro (2018)

Figura 5 - Residências localizadas próximas
a encostas, bairro Pão de Açúcar.
Fonte: Louzeiro (2018).

É de extrema importância que haja o aviso prévio
de eventos naturais que tenham capacidade de atingir
a população, principalmente aquelas pessoas que se
encontram em situação de vulnerabilidade social. Neste
sentido, com a falta de um sistema de alerta de desastres
mais eficaz e amplo, a imprensa televisiva se torna o meio
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mais acessível para alertar a população sobre esse tipo de
evento e a possibilidade de haver ou não algum tipo de
desastre (LOUZEIRO, 2018). Para tanto, é necessário que
o município colabore com o suporte necessário, em casos
de riscos de movimento de massa, ou qualquer outro tipo
de risco presente no local.
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de
Desastres Nacionais (CEMADEN), o Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET), o Centro de Previsão de Tempo
e Estudos Climáticos (CPTEC) e o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), no mês de janeiro de 2017, já
previam áreas de risco no Estado do Maranhão, com ocorrências tais como inundação e movimento de massa no mês
de fevereiro de 2017 (Figuras 06 e 07) (IMIRANTE, 2017).
Através do mapa de previsão de risco geo-hidrológico
emitido pelo CEMADEN, é possível perceber que uma
grande parte do estado do Maranhão está em risco
médio de movimento de massa e inundação. Dentre
os municípios afetados, a ilha de São Luís está entre
eles, destacando-se a capital São Luís, Paço do Lumiar,
São José de Ribamar e Raposa.
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Figuras 6 e 7 – Notícias de jornais alertando sobre inundação
e movimento de massa para a Região Nordeste
Fonte: Jornal Imirante (2017).

Associadas a essa, outras notícias antigas e recentes
fizeram e fazem parte do cotidiano ludovicense, as quais
dão destaque, principalmente, a riscos de movimento de
massa (Figuras 08 e 09). Com o passar dos anos, as notícias
aumentam e se intensificam.

Figuras 8 e 9 - Notícias de jornais alertando sobre alagamento,
inundação e movimento de massa em São Luís.
Fonte: G1 Maranhão (2019).
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Diante do que foi exposto, pode-se afirmar que os estudos sobre riscos de movimento de massa são essenciais
para preparar e prever possíveis eventos danosos para a
sociedade e também para evitar perdas de bens materiais
e humanos. Essas análises são instrumentos muito úteis
para gestão e ordenamento territorial, pois auxiliam na
indicação de locais mais expostos e mais vulneráveis ao
risco e também áreas onde não é indicada a construção
de casas e/ou estabelecimentos comerciais.

Considerações Finais
O objetivo desta pesquisa foi alcançado no sentido de
espacializar, contextualizar e medir o grau de exposição
aos riscos de movimentos de massa, no município de São
Luís. As técnicas de geoprocessamento e modelos matemáticos foram ferramentas essenciais para o resultado do
mapeamento, juntamente com critérios relacionados ao
conhecimento prévio e posterior da área de estudo, o contato
com os moradores da área e com a Defesa Civil do município.
No entanto, bem como qualquer pesquisa, houveram
certas limitações importantes de serem destacadas, que,
neste caso, muitas estão relacionadas à metodologia utilizada. Sendo assim, as caraterísticas geológicas foi um fator
limitante, pois a litologia feita para a área provém de um
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mapeamento com escala a nível estadual e isso influenciou
para que o resultado tivesse uma certa generalização.
Outro fator limitante é em relação à altimetria, a qual,
na metodologia original, o valor referente à maior instabilidade é de 200m. Já na área de estudo, a cota mais alta
é de 67m e esse valor, segundo a metodologia utilizada,
representa um dos mais baixos, fato que não condiz com
a área de estudo. Assim, há uma necessidade de estudos
voltados para a adaptação dessa metodologia, principalmente no que se refere à altimetria, pois, em São Luís,
as áreas de risco de movimento de massa se apresentam
nas áreas de maiores altitudes e angulosas declividades,
o que faz com que as cotas entre 40 a 67 metros de altitude
sejam as mais instáveis.
Ainda considerando a metodologia abordada, foi necessária a inclusão da variável referente a uso e cobertura do
solo, pois ela não é contemplada no trabalho de Crepani
et al (2001). Essa variável pode ser considerada flexível,
pois é diferente em cada área, como por exemplo, áreas
agrícolas. Em muitas áreas, essa prática não existe ou não
é expressiva, como é o caso de São Luís, assim, o peso para
essa classe seria diferenciado.
Outro elemento que merece atenção é a atribuição
dos pesos no cálculo final de exposição, pois, de acordo
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com a metodologia abordada por Crepani et al (2001), é
realizada uma média aritmética entre todos os elementos.
No entanto, em relação aos riscos de movimento de massa,
os elementos que têm influências acentuadas para a formação de áreas propícias para os movimentos de massa são os
fatores relacionados à geomorfologia e ao uso e ocupação
do solo. Sendo assim, seria interessante que esses elementos
tivessem um elemento diferenciador (média ponderada),
para que se pudesse evidenciar as áreas de declividades
mais angulosas, as superfícies dissecadas das formas de
relevo e urbanização mais intensa.
Outras limitações que foram encontradas com o andar
da pesquisa dizem respeito à necessidade de uma maior
atenção à Defesa Civil do Município por parte do Poder
Público, visto que é uma instituição pequena em relação
a estrutura, recursos humanos e materiais. Logo, é importante o investimento em ações de medidas de proteção e
prevenção do risco para que a comunidade não sofra com
suas consequências.
Dessa forma, com esta pesquisa, pretende-se auxiliar a
Prefeitura Municipal, a Defesa Civil de São Luís e as demais
instituições competentes com um documento que ofereça
um maior detalhamento socioambiental da área, o qual
possa servir de base para análise das áreas de movimento
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de massa no município. Além disso, a proposta se destina a
dar suporte para estudos voltados à análise de movimentos
de massa em área urbana e ainda analisar se a comunidade
afetada tem capacidade para lidar com esse tipo de evento.
Com a identificação dessas áreas se torna mais viável para a Defesa Civil municipal providenciar ações que
potencializem as medidas de prevenção (antes do desastre)
e proteção (após o desastre). Portanto, para que as populações e ecossistemas não sofram com os impactos provocados pelos riscos de movimento de massas em períodos
chuvosos, faz-se necessária a formulação de um plano de
ação e contingência de respostas para eventos como esses,
tornando a cidade mais resiliente.
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A PONTE DO MEDO:
A VULNERABILIDADE ESTRUTURAL
DA PONTE PRESIDENTE COSTA E
SILVA A PARTIR DA INTERPRETAÇÃO
DOS USUÁRIOS, NATAL/RN - BRASIL
Jhonathan Lima de Souza, Francisca Leiliane Sousa de
Oliveira,Vinnicius Vale Dionizio FrançaLutiane Queiroz
de Almeida, Isabel Maria Rodrigues de Paiva

Introdução
A cidade de Natal, Rio Grande do Norte (Brasil), tem-se
expandido em ambas as margens do Rio Potengi, pelo que
a construção de pontes tem constituído um verdadeiro
imperativo. Uma das principais e a mais antiga, a Ponte
de Igapó, apresenta evidente desgaste da sua estrutura,
não sendo alvo de qualquer intervenção de fundo há
cerca de 26 anos.
Essa ponte de concreto, construída em 1988, para dar
vazão ao transporte de cargas e de pessoas, incorpora a
grande rodovia BR 101, onde circula grande parte do tráfego do litoral nordestino brasileiro. O volume de tráfego
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diário é, por isso, bastante elevado, sendo constituído
em grande parte por veículos pesados. O volume e tipo
de tráfego aliado ao nítido desgaste da ponte constituem
fatores agravantes de risco, aumentando a probabilidade
de ruptura e colapso da estrutura.
A ocorrência de desastres tecnológicos devido à falta de
manutenção e fiscalização em grandes estruturas (antigas
ou recentes) não é rara no Brasil. Pode-se citar, a título de
exemplo, a ruptura da barragem de lamas residuais da
atividade mineira em Mariana (Minas Gerais em 2016) e a
queda da estrutura da ciclovia elevada no Rio de Janeiro,
durante os jogos olímpicos de 2016.
A existência dessa realidade nacional, conjugada com os
evidentes problemas estruturais da Ponte de Igapó, impôs
a necessidade de elaboração de um estudo visando, numa
primeira fase, mensurar o nível de percepção da população
sobre a sua exposição ao risco de colapso da ponte. Para
tal, procedeu-se ao lançamento on-line de um questionário
de cunho perceptivo com os usuários, durante o período
de 02/02/2017 a 13/02/2017, o qual foi respondido por 289
pessoas. O universo da amostra foi coletado predominantemente de estudantes e trabalhadores, com maior
faixa etária entre 20 a 40 anos de idade, estes usuários do
equipamento estudado. Os resultados são inequívocos,
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com 99,7% das pessoas a afirmar que acredita que não há
qualquer tipo de manutenção periódica na estrutura da
ponte; cerca de 78,9% a relatar que não se sentem seguros
ao cruzarem a ponte; e 88,2% a declarar que, em algum
momento, já pensaram na possibilidade de desabamento
da ponte. Além do questionário, foi realizada visita in loco
para ver o atual estado estrutural da ponte.
Diante do cenário preocupante, este trabalho buscará
discutir as questões de desastres tecnológicos em pontes,
em especial com um estudo de caso da Ponte de Igapó,
Natal, Rio Grande do Norte. O objetivo é avaliar a percepção
dos transeuntes da ponte frente à falta de manutenção da
estrutura e quais as implicações disso, visto que a ponte é
uma via central para a cidade do Natal. Este trabalho será
um elemento fundamental para a provocação do alerta à
população para os riscos na ponte, devido à falta de reparos.
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Figura 1 – Mapa de Localização.
Fonte: Elaborado pelos autores.

A figura 1 apresenta o mapa de localização da Ponte
de Igapó (legenda destaque em amarelo) sobre o estuário
do Rio Potengi, o que mostra a importância desse equipamento como acesso entre a Zona Norte e as demais Zonas
da cidade de Natal.

Metodologia
Inicialmente a pesquisa deu-se por revisão bibliográfica da temática estudada. Fundamentou-se os estudos
com base nos trabalhos de Veyret (2019) e L. Q. Almeida
(2010), que abordam a temática de risco, vulnerabilidade
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e exposição a desastres. N. J. A. Abreu e Zanella (2015)
trazem o embasamento teórico das questões voltadas à
percepção do risco e N. J. A. Santos e Souza (2015) trazem a
fenomenologia como um conceito filosófico para explicar
a percepção aos riscos de desastres.
Foram consultadas reportagens de jornais sobre a ponte,
com o intuito de verificar a preocupação dos usuários
em relação à estrutura. Visto que havia efetivamente um
incômodo da população quanto à falta de manutenção da
ponte, foi vista a necessidade de viabilizar esse estudo.
Nesse sentido, veiculamos um questionário on-line, através
do Google Forms, com 10 questões. O questionário foi
respondido por 289 pessoas, entre os dias 2 ao dia 13 de
fevereiro de 2017.
Após isso, os dados foram tabulados e produziu-se
gráficos acerca da percepção dos transeuntes em relação
ao risco de desastre na Ponte de Igapó. Com base em dados
dos órgãos públicos, foi produzida cartografia sobre o fluxo
diário de veículos na ponte.
A última etapa consistiu na inspeção de campo nas
mesoestruturas e superestruturas da ponte, para verificar
as patologias existentes. A inspeção de campo teve o auxílio
logístico fluviomarítimo da Capitania dos Portos/Marinha

Seção 4 – Riscos
Tecnológicos

A Ponte do Medo: a vulnerabilidade
estrutural da Ponte Presidente Costa
e Silva a partir da interpretação
dos usuários, Natal/RN - Brasil

440

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

do Brasil, que cedeu uma embarcação para a inspeção dos
pilares da ponte.
Ao verificar os danos dos pilares, consultamos os últimos
laudos do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transporte) e CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agricultura) e cruzamos as análises, a fim de tirar uma
conclusão sobre as estruturas da ponte.

Mobilidade urbana na Ponte de Igapó,
Natal, Rio Grande do Norte
Com o advento do automóvel, as cidades brasileiras
tiveram, em seu processo histórico de formação, a cultura
de adaptar seus espaços para atender à demanda crescente
da frota. A partir disso, foram criadas políticas públicas
para a construção de estradas, viadutos, túneis e pontes.
Apesar dessa expansão do automóvel, o município de
Natal ainda possui estradas de ferro que cortam o território da cidade. Isso se perpetua ao longo do tempo,
desde meados de 1950, quando o trem era utilizado como
meio de transporte para o escoamento da produção da
cana-de-açúcar, vinda do município de Ceará-Mirim, e da
produção de sal trazida de Macau para o porto de Natal.
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Nesse caminho, fazia-se necessário cruzar o Rio Potengi
pela ponte de ferro. Construída em 1916 pela Cleveland
Bridge LTDA e operada pela Rede Ferroviária Federal S.A,
a ponte sofreu adaptação para comportar de maneira
precária e perigosa o trânsito de veículos que já vinha
crescendo ao longo do tempo (MINISTÉRIO..., 2010).
Em virtude do crescimento da frota automobilística,
a ponte de ferro já não dava conta de tamanho fluxo de
carros. Nesse sentido, houve a necessidade da construção da
segunda ponte ao lado da antiga ponte de ferro, buscando
atender às novas demandas de mobilidade da época.
Construída pelo governo do estado do Rio Grande do
Norte, na gestão do Monsenhor Walfredo Gurgel, em parceria com a Rede Ferroviária Federal S.A., a segunda ponte
sobre o Rio Potengi foi edificada com concreto armado.
Batizada de Ponte Presidente Costa e Silva, inaugurada
em 26 de setembro de 1970 (MINISTÉRIO..., 2010).
Com a intensificação cada vez maior do número de
carros, houve a necessidade da construção da terceira
ponte. Em 1988, na gestão do Governador Geraldo Melo, a
terceira ponte foi construída pela construtora Ecocil S.A.
e, após sua construção, juntou-se à segunda, criando um
fluxo de sentido duplo mais a via férrea, dando à ponte um
status de rodoferrovia. A ponte conta com 606 metros de
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extensão e 12,6 de largura, sendo a principal via de acesso
entre a Zona Norte e os municípios vizinhos às demais
Zonas de Natal (MINISTÉRIO..., 2010).

Figura 2 – Sobrevoo sobre o Rio Potengi.
Fonte: Arquivo pessoal de João Batista M. Barbosa.

A ponte atende ao fluxo médio diário de 78 mil veículos
dia, porém a estrutura foi feita para atender 60 mil veículos
por dia de acordo com a Tribuna do Norte (2015), além das
viagens do trem sobre a ponte, totalizando 22 viagens
(CBTU, 2020). A ponte atende 37 linhas de ônibus urbanos
e 14 interurbanos. Muito embora não se tenha disponíveis
os dados, é sabido que a ponte atende o fluxo de ônibus
que transportam os trabalhadores do polo industrial do
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município de Extremoz e também é uma via de trânsito de
caminhões de lixo para o aterro sanitário de Ceará-Mirim,
bem como tráfego de caminhões tanques de combustíveis,
vindos da refinaria Clara Camarão para Natal.
Com o passar dos anos, o fluxo na ponte aumentou e,
consequentemente, a estrutura, que foi projetada para
suportar determinada carga, hoje suporta cargas acima
dos limites iniciais da obra, o que coloca os transeuntes em
um grau de exposição ao risco de um possível acidente tecnológico estrutural, caso não haja intervenções corretivas.

Percepção ao risco de desastre
O risco é algo que está inerente à sociedade desde a
Pré-História. Quando o homem saía para caçar, em meio ao
ambiente natural, ele era passível de sofrer algum acidente
ou até morrer (ALMEIDA, 2010). Ainda para o autor, com o
advento da Era Moderna, esses riscos acabaram sendo mais
constantes no cotidiano das sociedades. Sejam eles riscos
de assalto, riscos de atropelamentos ou riscos de contrair
doenças. Nesse sentido, o risco está posto nas relações do
homem com o ambiente em que ele está inserido.
Para Castro, Peixoto e Rio (2005), o risco se enquadra em
categorias, sejam de cunho ambiental, tecnológico, natural,
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social ou biológico. Isso nos remete à grande dimensão da
variabilidade que se existe no emprego do risco.
L. Q. Almeida (2010) relata que risco está associado
à percepção humana, na medida em que o homem, com
seu poder de percepção, pode prever possíveis eventos
desastrosos, os quais podem acarretar danos a determinado
grupo que esteja sob vulnerabilidade.
De acordo com M. Cardozo (2009), a percepção remete
a um fenômeno de cunho psicológico, social e coletivo,
visto que abarca os sentidos para a interpretação de uma
experiência vivida pelo sujeito. Porém, para este trabalho,
abordaremos o conceito de percepção a partir da perspectiva do risco. Logo, para P. M. Wiedemann (1993), a percepção ao risco tende a ser uma capacidade interpretativa
de um possível evento à saúde ou à vida do sujeito ou de
um grupo de indivíduos, cuja interpretação está pautada
em experiências anteriores e a um possível fato futuro.
Essa habilidade possui subjetividade no sentido de que há
variações de convicções. Ainda com o enfoque da percepção
voltada ao risco, A.V.T .Whyte (1985) afirma que há um
processo no qual os riscos são avaliados e compreendidos
de forma subjetiva.
Diante dessa subjetividade, trazemos a fenomenologia
para a discussão da percepção aos desastres. Com base nas
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ideias de E. Husserl (1986) sobre o conhecimento humano,
N. J. A. Santos e Souza (2015) importância dos estudos no
campo da capacidade de percepção do humano, destacando
que o indivíduo está em sintonia com sensações e com o
mundo físico. Isso permitirá que o indivíduo possa perceber
previamente possíveis desastres por meio de sensações
e percepções do seu cotidiano relacionadas com o meio.
Na temática de risco, existe o conceito de vulnerabilidade, em que esta é uma das variáveis para a propiciação
do risco. Veyret (2019) afirma que o risco é uma função
f(R) = P x V, em que P corresponde ao perigo, ao evento
em potencial, e V é a vulnerabilidade do indivíduo ou
de um grupo.
Nessa concessão, há o conceito de desastre, que é o
evento, o acontecimento. Para E. L. Quarantelli (1998),
o desastre é um evento no espaço tempo, pós as condicionantes do perigo, que causa destruição e prejuízos
materiais, humanos e ambientais, sendo ocasionado pelo
perigo e pela falta de capacidade por parte da comunidade
para lidar com a situação.
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Desastres tecnológicos em pontes
Para alguns teóricos, como R. R. Lieber e RomanoLieber (2005), o desastre tecnológico se torna presente
devido ao uso do conhecimento científico. Ainda para
os autores, a palavra “técnico” “deriva-se do grego
tekhnikós’’h, que tem equivalência latina “ars”, o que vem
nos mostrar epistemologicamente que a técnica é uma
arte de um sujeito, cujas habilidades podem construir
edificações de grande porte. Porém, caso a perícia da
técnica falhe e a edificação venha a ruir, o desastre se
torna técnico pelo uso da técnica mal empregada pelo
sujeito. Apesar dos desastres tecnológicos terem variações
de grau e magnitude, os danos sempre superam o intelecto
técnico empregado na construção da estrutura.
Em se tratando de desastres tecnológicos estruturais,
aqui nos lembramos do caso que mais marcou a sociedade
mundial, na temática de desastres em ponte. Foi o caso do
estado do Mississipi, nos EUA, em que a ponte sobre o rio
que dá nome ao estado veio a desabar, causando a morte
de dez pessoas e mais de sessenta feridos (VITORIO, 2008).
Mas, no Brasil, também houve alguns casos como, por
exemplo: o desabamento da ponte no Bairro Aerolândia,
em Fortaleza - CE, em 2016, a queda do viaduto em
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Belo Horizonte - MG, em 2014, e o desabamento da ciclovia elevada no Rio de Janeiro, em 2016. De acordo com
J. A. P. Vitório (2008), a ponte sobre a represa de Capivari,
na rodovia Regis Bitencourt, veio a desabar. A ponte dos
Remédios sobre o Rio Tietê não desabou, mas sua estrutura entrou em colapso em 1997. O mais recente desastre
tecnológico em pontes foi na Itália, na autoestrada A14,
na cidade de Camerano, província de Ancona, em março
de 2017, originando duas mortes. E o desastre de cunho
tecnológico de grande magnitude que comoveu o Brasil
foi o desastre do Rio Doce, no estado mineiro, no qual a
barragem de rejeitos da mineradora Samarco rompeu,
deixando toda a bacia destruída e contaminada.
Os casos apresentados mostram que há fragilidade no
tratamento da prevenção de desastres tecnológicos no
Brasil, em especial na gestão de pontes em alguns estados
do país. Segundo J. A. P. Vitorio (2007), apenas o estado de
Pernambuco apresentou falhas estruturais em 18 pontes
de sua malha rodoviária. Isso nos mostra que a falta de
manutenção, somada com o tempo e o aumento de sobrecargas sobre as superestruturas, mesoestruturas e infraestruturais, causa possíveis patologias estruturais. Além
do agravante dos agentes climáticos como vento, umidade,
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gradiente de temperatura e dinâmicas fluviomarinhas, que
aumentam ainda mais a vulnerabilidade nas estruturas.
Em Natal, RN, nosso objeto de estudo é a Ponte de Igapó,
tendo em vista a preocupação com a vulnerabilidade estrutural e a exposição dos transeuntes ao risco de um possível
colapso, caso não haja medidas mitigadoras.

Vulnerabilidade estrutural da Ponte de Igapó
Com o avanço da ciência no mundo, foram criadas
algumas correntes para sistematizar conceitualmente o
agravamento de possíveis ações de instabilidade socioambiental que podem (e poderiam) ocorrer na sociedade.
Para que a discussão fique mais clara, é preciso
saber alguns conceitos chaves sobre vulnerabilidade.
Para Almeida (2011), o termo vulnerabilidade remete, em
seu arcabouço, a alguns outros termos chaves que têm
correlação com a temática, tais como resiliência, adaptação,
insegurança, ajustamento, exposição e susceptibilidade.
São termos que ajudam a nortear o entendimento se o
que há, na área do estudo, são riscos ou vulnerabilidades
configuradas com outros termos.
A vulnerabilidade de um objeto, seja ele humano ou
não, traz sinais de um evento que venha a acontecer.
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Segundo P. M. Blakie et al. (1994), trata-se do processo de
entendimento de uma sociedade em poder discernir a
capacidade de se precaver, adaptar, resistir, mitigar os
possíveis danos em curso.
Nesse sentido, em se tratando de estruturas de pontes,
há um limite de tempo até a estrutura entrar em colapso,
caso não haja intervenções. No Brasil, há uma cultura política de se criar grandes obras e não se fazer a manutenção.
Talvez seja pela falta de interesse dos gestores públicos,
ou por achar que, como as pontes são grandes estruturas,
elas não podem vir a se deteriorar com o tempo, devido
ao seu porte e robustez.
Porém, qualquer que seja a obra, ela necessita de reparos periódicos para que a estrutura se mantenha dentro
dos padrões exigidos, a fim de que a vulnerabilidade da
estrutura como também a exposição das pessoas ao risco
de desastre tecnológico sejam menores.
A ação de agentes ambientais e climáticos, como
variação de marés, gradiente de temperatura e umidade,
fragiliza a estrutura da Ponte de Igapó. Atrelado a isso,
tem-se a pressão de cargas na estrutura, que hoje atende
um gabarito maior de carros do que no projeto inicial.
Nesse sentido, a Ponte de Igapó carece de reparos para
que sua estrutura não se fragilize ainda mais.
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Segundo laudos de uma empresa contratada pelo DNIT
(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes),
Maia Melo Engenharia LTDA, alguns blocos apresentaram,
em suas estacas, sinais de oxidação. É possível perceber em
campo que há avarias nas mesoestruturas, superestruturas,
nas estacas da infraestrutura e nos guarda-corpos da
ponte (DNIT, 2012).
A Tabela I expõe claramente que, após 26 anos de operação da Ponte de Igapó, há processos de corrosão das
estacas dos blocos da ponte. Isso justifica mais uma vez a
preocupação com a vulnerabilidade da estrutura às ações
endógenas e exógenas da dinâmica natural. Ao fazer a
comparação dessa classificação acima com a visita em
campo, podemos constatar que existem danos nas estacas
de fundação da ponte, como mostra o relatório do DNIT,
bem como avarias nas mesoestruturas e superestruturas da
ponte, as quais foram constatadas in loco,conforme apresentam as ilustrações no próximo capítulo deste trabalho.
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Tabela I – Patologias estruturais nas estacas da Ponte de Igapó, Natal/RN.
Sentido

Avaria

Diâmetro (cm)

Localização

Norte/Igapó

1 Furo por corrosão

20

20 cm do engaste superior

Norte/Igapó

3 Furos por corrosão

20x15, 3, 8

20 cm do engaste superior

Sul/Natal

3 Furos irregulares
por corrosão

10, 10, 2

A 1 m do engaste superior

Sul/Natal

1 Furo por corrosão

30x10

A 80 cm do engaste superior

Sul/Natal

1 Furo por corrosão

15

A 90 cm do engaste superior

Sul/Natal

1 Furo por corrosão

25

A 1,50 m do engaste superior

Norte/Igapó

1 Furo por corrosão

15

20 cm do engaste superior

Norte/Igapó

2 furos por corrosão

30, 13

A 20 cm e 2,70 m do
engaste superior

Norte/Igapó

2 furos por corrosão

15, 10

A 50 com e 1,70 m do
engaste superior

Sul/Natal

1 Furo por corrosão

30x40

A 1m do engaste superior

Sul/Natal

1 Furo por corrosão

35

A 2m do engaste superior

Sul/Natal

1 Furo por corrosão

14

A 1m do engaste superior

Sul/Natal

1 furo por corrosão

30x50

A 1,30 m

Sul/Natal

1 Furo por corrosão

11

A 40 cm do engaste superior

Sul/Natal

1 Furo por corrosão

20

A 1,10 m do engaste superior

Sul/Natal

1 Furo por corrosão

18

A 1,50 do engaste superior

Norte/Igapó

1 Furo por corrosão

40x20

A 2 m do engaste do superior

Sul/Natal

1 Furo por corrosão

18

A 1,20 m do engaste superior

Sul/Natal

1 Furo por corrosão

40x5

A 50 cm do engaste superior

Sul/Natal

1 Furo por corrosão

35

A 1m do engaste superior

Sul/Natal

3 Furos por corrosão

30x20, 2, 2

A 3 cm e 1 m do
engaste superior

Fonte: Elaboração dos autores com base no Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transporte, 2012.
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Visto isso, constatou-se que os riscos de um possível
desastre tecnológico estrutural na Ponte de Igapó (caso
não haja reparos) colocam as pessoas que utilizam a ponte
em situação vulnerável ao expô-las à precariedade estrutural da edificação. Ao apresentar essa tabela, é notório
tamanho desgaste na infraestrutura da ponte, elevando o
grau de risco de normal para atenção e, caso não seja feita
nenhuma intervenção a fundo, o grau de risco poderá se
elevar para alerta. Nesse sentido, após 26 anos sem manutenção, é preciso que esse equipamento receba reparos,
dada sua importância para a Grande Natal.A partir do
levantamento de dados primários com os usuários da
Ponte de Igapó, constatou-se que há uma preocupação
por parte dos transeuntes com a falta de manutenção do
equipamento. Segundo uma matéria veiculada pelo Jornal
Fala RN (2016), o Engenheiro civil e ouvidor do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do
Norte (CREA-RN), Eunélio Silva, afirma que a estrutura da
Ponte de Igapó carece de reforma, visto que cada ano que
passa aumenta o risco de desabamento: “Há três ou quatro
anos fiz uma vistoria no local e fiquei muito preocupado. Na
época, já achei a estrutura bastante deteriorada, imagine
hoje” - Jornal Fala RN, por Engenheiro Eunélio Silva (2016).
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Discussão dos dados
Entre os dias 2 e 13 de fevereiro de 2017, através do
Google Forms, veiculamos um questionário de cunho perceptivo (por parte dos usuários) à exposição ao risco de
desastre na Ponte de Igapó. Contendo 10 perguntas, o questionário deteve uma boa aceitação do público alvo (usuários
da ponte), que totalizou 289 questionários respondidos.
Após a compilação das respostas, foram produzidos
gráficos para melhor visualização das respostas dos transeuntes da ponte de Igapó. Os gráficos irão permitir a
análise quanti-qualitativa da percepção dos usuários da
ponte que responderam ao questionário.
Na figura 3, é possível perceber que, pela nossa amostra,
a faixa etária dos usuários corresponde a pessoas na faixa
dos 20 anos, totalizando 104 pessoas entre 20 – 24 anos e
76 pessoas entre 25 – 29 anos.
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Figura 3 - Distribuição etária dos usuários da ponte.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 4 – Lugares de origem dos usuários da Ponte de Igapó.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Na fig. 4, constatou-se que a grande maioria dos questionados, cerca de 56%, reside na Zona Norte de Natal,
o que mostra a importância da ponte para o fluxo de pessoas, sendo ela o elo principal que liga a Zona Norte e os
municípios vizinhos às demais zonas da cidade.
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Figura 5 – Fluxo de veículos.
Fonte: Elaborado pelos autores.

A fig. 5 acima denota que, dos questionados, 59% cruzam
a Ponte de Igapó por meio de ônibus urbano, seguido de
carro com 33 %. O gráfico não apresenta, mas há um grande
fluxo via trem na ponte, hoje com cerca de 13 viagens
diariamente sobre a estrutura, segundo a CBTU (2017).

Figura 6 – Percepção ao risco.
Fonte: Elaborado pelos autores.

A fig. 6 apresenta a percepção dos usuários da Ponte
de Igapó à sensação de vulnerabilidade, em que 79% dos
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questionados se sentem seguros ao cruzarem a ponte. Isso
mostra que a população se sente vulnerável ao risco de um
possível desastre na ponte.

Figura 7 – Percepção a reparos na ponte.
Fonte: Elaborado pelos autores.

A fig. 7 tem sua decisão unânime quanto à percepção
dos usuários sobre se há manutenção na Ponte de Igapó.
100% dos questionados acreditam que não há nenhum
tipo de manutenção no local. Apesar dessa percepção ser
meramente empírica, o consenso é atestado por pareceres do DNIT, que confirmam que não há manutenção da
estrutura há 26 anos.
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Figura 8 – Percepção dos transeuntes acerca da
possibilidade de desabamento da Ponte de Igapó
Fonte: Elaborado pelos autores.

A fig. 8 chama atenção pelo fato das pessoas que utilizam
a ponte acharem que ela pode cair. 88% dos questionados
responderam que já pensaram na possibilidade de desabamento da ponte. Isso remete ao fato de as pessoas saberem,
mesmo que de modo empírico, que a ponte não passa por
uma reforma há muito tempo.

Figura 9 – Prejuízo de um possível evento na ponte.
Fonte: Elaborado pelos autores.
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A informação da fig. 9 é atestada pelas figuras 3 e 4, as
quais relatam a importância da Ponte de Igapó como meio
de ligação da cidade. A figura 8 apresenta que 80% das
pessoas seriam prejudicadas em uma possível interdição
da ponte. Então percebemos a importância dessa edificação
para o fluxo de pessoas e mercadorias na cidade.
Diante das informações pesquisadas na bibliografia e
nos laudos técnicos do CREA e do DNIT, atrelado à percepção ao risco de um possível desastre na Ponte de Igapó,
foi realizada uma inspeção in loco para comprovarmos
que havia fragilidade na estrutura da ponte, que está sem
manutenção há anos. Ao checarmos embaixo da ponte,
atestamos que havia avarias em parte da estrutura e constatamos, em campo, que a preocupação da população é
retratada pela percepção ao risco de desastre na ponte,
em decorrência da falta de manutenção das estruturas.
As avarias encontradas em campo estão presentes em
parte de toda a ponte. O que nos chama mais atenção é
o maior desgaste do vão no sentido Zona Norte – Centro,
que é o vão mais antigo. Nesse vão, encontramos a maioria
das avarias da estrutura.
Foram encontradas avarias nas mesoestruturas, superestruturas e nos guarda-corpos da ponte, os quais apresentaram oxidação, desagregação e perfuração do concreto
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armado, deixando à mostra as ferragens da estrutura.
A dinâmica de maré e os agentes intempéricos do meio
são, em grande parte, os responsáveis pela corrosão das
ferragens, porém tem o agravante da falta de manutenção da ponte. A falta de um Sistema de Gestão de ponte
no estado (com a aquisição de dados periódicos sobre a
estrutura, capacitação de corpo técnico para vistorias e
reparos, estudos geotécnicos e aquisição de um banco de
dados) torna a exposição ao risco na Ponte de Igapó ainda
maior e, após 26 anos sem manutenção, o sentimento de
medo por parte dos usuários da ponte fica explícito nos
gráficos acima discutidos.

Foto 1 – Avarias nas superestruturas da Ponte de Igapó.
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

A fot. 1 apresenta as patologias nas superestruturas
da ponte, as quais mostram visivelmente o grau de desagregação de concreto, permitindo maior oxidação das
ferragens descobertas. Na figura, os círculos vermelhos
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indicam a desagregação do concreto e a seta vermelha as
ferragens à mostra.

Foto 2 – Avarias nas mesoestrutuas da Ponte de Igapó.
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

Foto 3 – Avarias nas mesoestrutuas da Ponte de Igapó.
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

As fotos 3 e 4 trazem o alto grau patológico estrutural
nas mesoestruturas da ponte. Os círculos e setas vermelhas
indicam as avarias na edificação, com altos níveis de oxidação das ferragens de armação do concreto e desagregação
do concreto.
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Foto 4 – Avaria nas juntas da ponte.
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

A fot. 5 apresenta as avarias nos encontros das superestruturas da ponte, as quais apresentam desgaste e
oxidação do concreto e das ferragens, indicadas pelos
círculos na figura.

Foto 5 – Avaria nos guarda-corpos da Ponte de Igapó.
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

A fot. 6 remete ao desgaste do concreto com aparecimento das armações de ferro nos guarda-corpos da ponte,
indicadas pelas setas vermelhas.
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Foto 6 – Oxidação do concreto nas mesoestruturas.
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

A fot. 6 remete à oxidação do concreto nas mesoestruturas, indicadas por círculos e setas vermelhas.
A hipótese acerca da percepção negativa sobre segurança no tráfego de pessoas na ponte foi atestada com a
inspeção de campo. As imagens das avarias nas superestruturas, mesoestruturas, guarda-corpos e nas estacas
de fundações mostradas pelo laudo do DNIT validam
e justificam a preocupação das pessoas que cruzam a
ponte em relação ao risco de um desastre, caso não haja
nenhuma intervenção do estado e da União sobre as avarias.
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Isso mostra o descaso sobre os equipamentos públicos e a
apreensão aumenta por se tratar de um equipamento que
comporta fluxos de vidas ininterruptamente.

Considerações finais
Diante dos resultados, com 100% das pessoas a afirmar
que acreditam que não há qualquer tipo de manutenção
periódica na estrutura da ponte, cerca de 79% a relatar que
não se sentem seguros ao cruzarem o local e 88% a declarar
que, em algum momento, já pensaram na possibilidade de
desabamento da estrutura, demonstra-se a preocupação
das pessoas que usam diariamente a Ponte de Igapó como
meio de travessia do rio. Além dos agravantes intempéricos
que agem sobre a estrutura, as pessoas têm a consciência
que o poder público negligencia os cuidados de reparos
estruturais na ponte.
Visto isso, é de sublinhar a elevada consciência da
população usuária da ponte relativamente à sua exposição
ao perigo de ocorrência de um desastre (colapso total ou
parcial da ponte), em virtude da falta de manutenção da
estrutura. Essa percepção da população, além de chamar
a atenção para o problema, visa, sobretudo, pressionar
as entidades políticas competentes para a necessidade
da implementação de um sistema de gestão de pontes no
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estado do Rio Grande do Norte, com vistas à realização de
inspeções, avaliações e necessárias reparações dessas edificações. Esse sistema, que englobaria desde a aquisição de
dados sobre o estado da estrutura, à realização de estudos
geotécnicos e de tráfego ou ainda à intervenção qualificada
quando necessário, constituiria uma mais-valia indiscutível
na redução do risco a que os milhares de utilizadores da
ponte estão expostos diariamente.
Neste sentido, o sistema aqui proposto será um
método para gerir melhor as estruturas das pontes no
estado potiguar, a fim de evitar possíveis novos desastres.
Com esse sistema, poderão ser realizados reparos periódicos
de menor custo, caso contrário a falta de reparos pode vir
a causar um desastre, acarretando maior oneração aos
cofres públicos em uma grande reforma.
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LINHAS DE RISCO: PADRÕES
ESPACIAIS ASSOCIADOS AOS
ACIDENTES FERROVIÁRIOS EM NATAL
(RN) E REGIÃO METROPOLITANA
Samara Sayonara Cândida da Silva;
Lutiane Queiroz de Almeida

Introdução
Em vários países, nas últimas três décadas, o uso de trens
para o transporte de passageiros intensificou-se, aumento
justificado por fatores como rapidez, segurança, economia
e redução de impactos negativos ao meio ambiente. Apesar
disso, no Brasil, conforme Beltrame (2008), o transporte
ferroviário de passageiros sofreu forte declínio, estando
muito próximo da extinção, ao ser substituído por frotas
de ônibus e outros meios essencialmente rodoviários.
O transporte de pessoas por meio de trilhos, no país,
é responsável pela locomoção de, em média, 2,91 bilhões
de passageiros por ano, possuindo atualmente, segundo
balanço do Setor Metroferroviário (BRASIL, 2017),
uma malha de 1.034 quilômetros de linhas ativas.
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No estado do Rio Grande do Norte, essa modalidade de
transporte resume-se a um sistema de trens metropolitanos, integrado por duas linhas: a Linha Norte, que interliga
os municípios de Natal, Extremoz e Ceará-Mirim, e a Linha
Sul, que conecta a capital do estado a Parnamirim. O modal
possui o total de 56,2 quilômetros de extensão, sendo 38,5
km direcionados à Linha Norte, e 17,7 km à Linha Sul,
transportando em média 12 mil passageiros ao dia e sendo,
no presente, administrado pela Companhia Brasileira de
Trens Urbanos (CBTU), através da Superintendência de
Trens Urbanos de Natal.
O fluxo constante de pessoas nas áreas cortadas pelos
trilhos, somado à presença de moradias e ocupações nas
proximidades dos eixos ferroviários alertam para a problemática dos acidentes que ocorrem ao longo da via férrea,
que fazem do trem, em sua passagem, uma ameaça, constituindo-se como fator de risco à sociedade. Entende-se o
risco como uma categoria de análise atrelada à noção de
incerteza e insegurança, sobre o qual Almeida (2011, p. 84)
cita que “é incontestável a onipresença do risco”, afirmando
ainda que a presença humana faz com que não exista o
“risco zero”, este apenas variando no tempo e no espaço.
Diante do risco de acidentes associados à passagem
do trem sobre os trilhos, o presente trabalho teve como
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objetivo a espacialização dos fenômenos que ocorreram na
área de abrangência do sistema de trens urbanos de Natal,
Rio Grande do Norte (RN), e região metropolitana, utilizando
o recorte temporal de 57 meses (janeiro de 2013 a setembro
de 2017), a fim de se localizar os padrões espaciais relacionados à consolidação dos acidentes sobre o território e se
inferir as características que fazem uma área ser considerada
crítica com relação à concentração de ocorrências.

Risco de acidentes associado
ao sistema ferroviário urbano
O risco associado ao transporte ferroviário de passageiros em sua relação com espaço urbano ainda é um assunto
pouco discutido no âmbito acadêmico. Neste contexto,
torna-se difícil definir de maneira clara o conceito de risco
associado a espaço urbano, principalmente na categoria
de passageiros, já que os poucos estudos existentes são
relacionados ao deslocamento de cargas por meio dos
trilhos. Considerando diferentes abordagens, pode-se
definir o risco associado ao transporte ferroviário como
as “probabilidades de ocorrência de um processo/ação
perigoso (acidente ferroviário) e a respectiva estimativa
das suas consequências” (FERNANDES, 2016, p. 15).
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Para a análise do risco e dos acidentes propriamente
ditos, a dimensão geográfica e/ou territorial é essencial,
pois é através dela que poderão ser identificados os fatores
e causas dos ocorridos, além de suas dimensões. Se, por
um lado, em contexto de catástrofe ferroviária, podem-se
identificar várias condições/causas de índole técnica
(que podem ser comuns a diferentes contextos espaciais
e, até, a outros modos de transporte), por outro, surgem
elementos que têm correlação com condições de ordem
territorial e humana.
Tendo presente diferentes fatores geográficos de
contexto (antrópicos e/ou naturais, dependendo do quadro territorial em causa), realidades socioeconômicas e
demográficas, bem como dinâmicas intrínsecas aos níveis
tecnológicos dos atores envolvidos, podem ser identificadas
diferentes percepções desse risco e diversas traduções em
cenário de acidente (FERNANDES, 2016, p. 15).
O espaço urbano é dotado de dinâmicas e processos
que ocorrem de maneira interrelacionada ou paralela,
o que concede certa complexidade aos fenômenos que o
perpassam. Investigar essa porção do espaço, na perspectiva dos acidentes envolvendo as locomotivas ferroviárias
em movimento, tem o objetivo não somente de quantificar
os acidentes e suas tipologias, mas essencialmente o de
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verificar os padrões espaciais ligados às ocorrências no
momento de sua consolidação sobre o território, para que,
a partir desse reconhecimento, seja possível - aos órgãos
responsáveis pela administração do modal - a atuação
preventiva nos pontos que necessitam de mudanças relacionadas à infraestrutura e sinalização dos trechos, a fim de
mitigar e minimizar os índices relacionados aos acidentes.
O estudo de caso aqui exposto se refere exclusivamente
à extensão do modal ferroviário destinado ao transporte
de passageiros no estado do Rio Grande do Norte, o qual
possui apenas 56,2 quilômetros, mas permite o lançamento
de um método de verificação do risco de acidentes em
ambiente urbano, pautado basicamente no mapeamento
e identificação dos fatores espaciais que são comuns aos
locais de concentração dos casos.

Metodologia
O estudo tem como base a metodologia proposta por
Adams (1995), atribuída à escola ortodoxa de avaliação de
risco, na qual o método mais utilizado para a avaliação de
riscos é relacionado a uma medida indireta, de referência
aos resultados (ocorrências), tratando as estatísticas de
acidentes como medidas objetivas de risco.
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A escola ortodoxa de avaliação de risco seria uma das
principais correntes de avaliação de risco, que Adams
intitula de objetivista ou kelvinista, termo com origem no
trabalho de Lord Kelvin, a partir de sua máxima de que
tudo pode ser medido: ‘anything that exists, exists in some
quantity and can therefore be mesured’ (Beer, 1967 apud
Adams, 1995). Essa corrente se utiliza de métodos estatísticos, medindo o risco a partir de registros de casos, ou
seja, de reais acidentes (CASTRO; PEIXOTO; RIO, 2005, p. 24).
Levando-se em consideração o método proposto por
Adams (1995), no qual as ocorrências são utilizadas como
medidas objetivas de risco, foram consultados os processos
(Boletins de Ocorrência Ferroviária – Companhia Brasileira
de Trens Urbanos/Natal) referentes aos acidentes registrados na via férrea, a partir de janeiro do ano de 2013 até o
mês de setembro de 2017, extraindo os dados (Quadro 1),
que permitiram a alimentação de uma planilha no software
Microsoft Excel. As variáveis analisadas serviram como
base para as etapas seguintes do trabalho, permitindo a
identificação de um panorama geral a respeito dos acidentes no período estudado.

Seção 4 – Riscos
Tecnológicos

Linhas de risco: padrões espaciais
associados aos acidentes ferroviários
Em Natal (RN) e Região Metropolitana

477

Compreender os riscos de desastres: contribuições a partir do
conhecimento geográfico dos perigos e vulnerabilidades

Quadro 1– Variáveis analisadas nos Boletins de
Ocorrência Ferroviária – CBTU/Natal
Variáveis analisadas
Natureza das ocorrências
(Abalroamento, atropelamento, descarrilamento, lançamento de pedras e atropelamento de animais)
Data
Horário
Local do ocorrido
Coordenadas
Quantidade de vítimas
Sexo da vítima
Outro envolvido
Linha
Período do dia
Período do ano
Dia da semana
Passagem de nível

Fonte: Elaboração dos autores (2017).

Para a espacialização dos dados contidos na planilha,
o primeiro passo foi a obtenção das coordenadas geográficas dos locais das ocorrências. Para isso, utilizou-se
a descrição de local contida nos Boletins de Ocorrência,
que indicam, através da quilometragem da linha férrea, os
pontos exatos dos incidentes. Nesta etapa, foi utilizado o
software Google Earth Pro, com o uso dos seguintes procedimentos: “mostrar régua”, aba “caminho”, localização do
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ponto exato do ocorrido, através do quilômetro e metragem
indicados nos processos.
Após a localização do local exato do acidente, foi
utilizada a ferramenta “adicionar marcador” e, por fim,
utilizou-se a opção “salvar” para registrar o ponto com
a indicação do ano/número do ocorrido no formato kmz.
Em seguida, foi feita a transferência dos pontos em formato
kmz para o software de geoprocessamento, Quantum GIS
versão 2.18, no qual foi possível sua transformação para
o formato shapefile, o que permitiu a geração dos mapas
temáticos, que possibilitam a visualização da localização
dos acidentes, nos períodos em questão.
Dentre os mapas, foram utilizados os métodos de representação gráfica em pontos e por concentração. Neste
último, utilizou-se a metodologia de Kernel, que consiste
na apresentação de curvas de densidade a partir dos pontos
do mapa, permitindo a visualização dos pontos a partir
da concentração dos casos.
Para a captura dos padrões das ocorrências, foram
gerados gráficos tendo como ponto de partida a planilha
base, através da qual ainda buscou-se analisar os dados
relacionados à natureza dos acidentes, período do ano
(mês), dia da semana, período do dia (horário), local do
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ocorrido, sexo e quantidade das vítimas, outros envolvidos
(veículos de passeio, pedestres, motocicletas, etc.).
Com a obtenção dos dados citados, ainda pôde-se quantificar os ocorridos ao longo da via férrea, no espaço-tempo
mencionado, além da verificação e espacialização dos
vários padrões.

Estudo de caso: apresentação e análise dos acidentes
ferroviários de janeiro de 2013 a setembro de 2017
Seguindo o raciocínio que, diante do risco, “deve-se
buscar a identificação da vulnerabilidade dos sistemas,
a valoração de perdas para as classes sociais/ sociedade
atingidas” (CASTRO; PEIXOTO; RIO, 2005, p. 28), foi realizado
um estudo de caso a respeito do risco de acidentes associado
à conjuntura atual do transporte de passageiros sobre
trilhos no Rio Grande do Norte, com o objetivo principal
de quantificar e identificar quais os fatores e padrões
envolvidos nos acidentes metroferroviários, a partir do
mês de janeiro do ano de 2013 a setembro de 2017.
Os acidentes são classificados de acordo com a
NBR/ABNT 15868 (ABNT, 2010) em abalroamento, atropelamento ou descarrilamento, além de tratarmos a
respeito daqueles relacionados ao lançamento de pedras
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nas composições ferroviárias, registrados nos Boletins de
Ocorrência da empresa responsável pela administração
dos trilhos ativos no Estado, a CBTU.
Por meio da verificação e análise de todos os boletins
referentes ao período estudado, foi possível espacializar
os acidentes (Mapa 1).

Mapa 1- Pontos de localização dos acidentes ferroviários
Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados da CBTU (2017).

Além de localizar os acidentes do período em questão
através da representação dos pontos, para o alcance dos
objetivos do estudo, também foi necessária a elaboração
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de uma representação gráfica capaz de apontar os espaços
de concentração dos casos (Mapa 2).

Mapa 2- Concentração espacial dos acidentes ferroviários
Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados da CBTU (2017).
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Os acidentes, no período em estudo, estão distribuídos
de maneira quase equilibrada entre as duas linhas, nas
quais foram registradas 84 ocorrências, destas das quais
44 (52%) ocorreram no trecho correspondente à Linha
Norte, e as demais 40 (48%) foram registradas na Linha Sul.
Diante das estatísticas a respeito dos acidentes,
podemos sintetizar os dados, colocando em destaque os
tópicos que possuem os maiores índices relacionados às
ocorrências (Quadro 2).
Tabela 1– Variáveis analisadas nos Boletins de
Ocorrência Ferroviária – CBTU/Natal
Variáveis

Índices (%)

Linha
Tipo de ocorrência

Outros envolvidos
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Norte

52

Sul

48

Abalroamento

70

Atropelamento

24

Atropelamento animal

3

Descarrilamento

2

Lançamento de pedras

1

Carro de passeio

51

Pedestre

29

Motocicleta

7

Nenhum

4

Caminhão

3

Animais

2

Ônibus

2

Passageiros do trem

2
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Acumulado por ano

Acumulado por mês

Acumulado por
dia da semana
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2013

17,85

2014

22,61

2015

26,19

2016

17,85

2017

17,85

Janeiro

9,52

Fevereiro

4,76

Março

7,14

Abril

10,71

Maio

11,90

Junho

8,33

Julho

10,71

Agosto

16,66

Setembro

10,71

Outubro

4,76

Novembro

2,38

Dezembro

2,38

Domingo

3,57

Segunda-feira

23,80

Terça-feira

25

Quarta-feira

13,09

Quinta-feira

11,90

Sexta-feira

8,33

Sábado

14,28
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Período do dia

Manhã (00h01 – 12h)

42

Tarde (12h01 – 17h59)

48

Noite (18h – 0h)

10

Fonte: Boletins de Ocorrência de acidentes
metroferroviários CBTU/NATAL (2013 a 2017).

Referindo-se especificamente aos espaços que concentram as ocorrências, podemos destacar as áreas de intenso
fluxo de pessoas e veículos, como as passagens de nível,
como também as áreas de curva dos trilhos.
No tocante às áreas de curva (Figura 3), existem duas
regiões que possuem curvas mais fechadas, e consequentemente um maior aglomerado de acidentes, são elas: a
área próxima ao viaduto do bairro Nova Natal (Natal) e
a localizada nas imediações da Estação Estrela do Mar
(Extremoz). Atribui-se como principal fator condicionante
para esses acidentes a pouca visibilidade provocada pelo
movimento de curva.
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Mapa 3- Áreas de curva dos trilhos.
Fonte: Elaboração dos autores (2017).

As passagens de nível (PN), pontos de cruzamento entre
os modais rodoviário e ferroviário, são cenários frequentes
dos acidentes, agrupando 45 (53,5%) das 84 ocorrências
totais. Atualmente, existe um total de 42 passagens de
níveis oficializadas (22 na Linha Norte e 20 na Linha Sul)
pela empresa gestora dos trilhos (CBTU), e 15 clandestinas
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foram identificadas (12 na Linha Norte e 3 na Linha Sul).
A principal causa atribuída aos acidentes nesses pontos
são a desatenção dos pedestres e motoristas ao cruzar as
PN, além do desrespeito às regras contidas no Código de
Trânsito Brasileiro que, no artigo 212, prevê como infração
gravíssima a conduta de deixar de imobilizar o veículo
antes de transpor linha férrea, relacionando-se à norma
geral de circulação e conduta, que, no artigo 29 do CTB,
inciso XII, dispõe que os veículos que se deslocam sobre
trilhos terão preferência de passagem sobre os demais
(BRASIL, 1997).
Os parâmetros que afetam a segurança nas passagens
de nível, de acordo com Carmo, Campos e Guimarães (2007),
estão relacionados ao tipo de rodovia, seu número de faixas,
condições de pavimento, ao volume do tráfego rodoviário,
fluxo de pedestres, velocidade máxima autorizada na
rodovia, a sua iluminação, distância de visibilidade de
parada dos veículos, número de linhas, volume de tráfego
ferroviário, ao histórico de acidentes e às condições da
rampa de ligação rodoferroviária.

Considerações Finais
Apesar de o trem fazer parte do cotidiano brasileiro
desde o século 19, efetuando o transporte de cargas e
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passageiros, são poucos os estudos que consideram o risco
deste modal sob a perspectiva social, analisando quais aspectos espaciais tornam a sociedade vulnerável à passagem
do trem, sendo a maioria dos trabalhos relativos ao risco,
na sua perspectiva tecnológica.
Em primeiro lugar, faz-se necessário o entendimento
que o trem pode ser considerado um fator de risco, a partir
da iminente ameaça à vida humana que este apresenta em
sua passagem sobre os trilhos, principalmente em locais
próximos a ocupações e que possuem considerável fluxo
de pessoas, como as áreas urbanas de Natal, Ceará-Mirim,
Extremoz e Parnamirim, atravessadas pela via férrea permanente na atualidade.
Este trabalho revela, por meio da espacialização dos
acidentes que ocorreram de janeiro do ano de 2013 ao
mês de setembro do presente ano, nas Linhas Norte e Sul
(56,2 km de extensão), que as áreas com maiores concentrações populacionais e com considerável fluxo de
pessoas, como já esperado, são as que retêm a maior parte
das ocorrências, destacando-se as áreas de cruzamento
rodoferroviário, as passagens de nível.
As passagens de nível, de acordo com os registros consultados (Boletins de Ocorrência) concentram 53,5 % dos
acidentes metroferroviários, sendo assim consideradas
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áreas críticas. Tratando-se das medidas para se evitar ou
minimizar os atuais índices de acidentes, relacionados às
passagens de nível, na área estudada, podemos elencar,
a partir da bibliografia consultada, algumas variáveis que
necessitam de atenção por parte dos entes gestores, são
elas: o limite de influência das áreas de PN, que, conforme
a NBR 15.680 (ABNT, 2010), não pode ultrapassar 500 metros
de extensão quando destinada a pedestres e 1500 metros
quando reservada ao trânsito de veículos e animais;
a tipologia da via em que o cruzamento está inserido,
podendo ser coletoras, arteriais, locais ou de trânsito
rápido, sendo proibida, neste último caso, a existência
de PN. O combate e fiscalização às passagens de nível
clandestinas também se mostra uma medida pertinente,
pois essas passagens, além de não seguirem nenhum
parâmetro de segurança, acabam inseridas em áreas
impróprias, como no caso da localizada próximo ao viaduto de Parnamirim, na BR 101, via de trânsito rápido,
onde não é permitida a instalação de tal estrutura.
Diante dos padrões e variáveis relacionados aos acidentes que ocorrem nas PNs, chega-se à conclusão que as
análises podem ser aprofundadas, sendo feitas de maneira
mais minuciosa, não somente baseando-se no número de
acidentes, mas observando também fatores relacionados
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ao fluxo de veículos e trens por dia e condições estruturais
da área. Dessa forma, tem-se maior capacidade de precisar
a criticidade das PNs a partir de cálculos, como o referente
ao Momento de Circulação (K).
Outra variável espacial capturada no trabalho como
elemento de risco são as áreas de curva dos trilhos, que
podem ser consideradas como pontos de baixa visibilidade
para os maquinistas e pedestres, apontando a necessidade
de se redobrar a atenção ao circular por essas áreas.
Os dados apresentados aqui comprovam a existência
do risco inerente aos acidentes envolvendo o transporte ferroviário em sua passagem pelos trilhos, tendo,
nos 57 meses analisados, vitimado 113 pessoas, das quais
10 de forma fatal, além de causar variados transtornos
relativos à mobilidade.
Diante das informações aqui expostas, a prevenção aos
acidentes é o ponto de partida para reverter o quadro atual,
o que pode ser feito por meio de campanhas intensivas e
constantes de conscientização sobre os perigos relacionados à circulação do trem, pois, a partir do momento
que a população adquire a consciência dos riscos a que
está exposta, torna-se menos vulnerável a estes e minimiza as chances de ocorrerem acidentes. Outra medida
preventiva essencial está relacionada à observância das
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leis e regulamentos que versam a respeito de questões
técnicas e estruturais (sobre a via permanente e os trens)
e sobre os métodos adequados de sinalização, tendo-se em
vista que esta, quando aplicada de maneira apropriada,
interfere significativamente na segurança dos que circulam
no entorno na via férrea, garantindo uma convivência
equilibrada na relação homem-via férrea.
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