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RESUMO

Cresce nas últimas décadas, a preocupação com o surgimento de novas áreas de risco, paralelo ao 
agravamento da situação nas áreas já ocupadas. Em várias localidades do Brasil, as inundações e os 
deslizamentos de terra figuram um desafio constante para a sociedade, em especial para as pessoas de 
baixa renda (vulneráveis). A síntese deste artigo é discutir os atuais conceitos e classificações de desastres e 
riscos, especialmente os de ordem natural, e sua relação com a vulnerabilidade socioambiental. Contempla 
análise sobre os desastres ocorridos no planeta, Brasil, e Minas Gerais, e os impactos decorrentes destes 
fenômenos, especialmente os de ordem geomorfológica (inundações e deslizamentos).Para alcançar o 
objetivo proposto, utiliza-se o banco de dados do projeto EM-DAT, Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e Centro de Pesquisas em Epidemiologia dos Desastres (CRED) (1990-2010),do Observatório 
Nacional de Clima e Saúde (Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz), e o AtlasBrasileiro de Desastres 
Naturais, Minas Gerais – ABDN-MG (1991-2010; 1991-2012). Os resultados preliminares apontam que 
apesar do número reportado de mortos por desastres naturais terem diminuído ao longo do século XX no 
mundo, o número de pessoas atingidas aumentou, juntamente com as perdas econômicas. O Brasil é um 
dos países mais atingidos por desastres naturais no mundo. No que concerne a Minas Gerais, conforme 
aponta o ABDN-MG, o registro de ocorrência de desastres cresceu 494,12% nos últimos 10 anos, mas 
não permite, sem uma análise mais detalhada afirmar que houve um aumento de ocorrência na mesma 
proporção.
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INTRODUÇÃO

É crescente nas últimas décadas, a preocupação com o surgimento de novas áreas de risco, 
paralelo ao agravamento da situação nas áreas já ocupadas. Os principais fatores que contribuem para 
este quadro são (1) o adensamento populacional, geralmente em locais de acentuada declividade e com a 
utilização de técnicas construtivas inadequadas; (2) o crescimento desordenado das cidades brasileiras; 
(3) a forte exclusão socioespacial da população de baixa renda, aliada a incapacidade do Estado em 
suprir as necessidades de moradia através de políticas habitacionais; (4) a falta de conhecimento técnico 
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sobre os processos causadores de desastres; (5) a ineficiência no planejamento urbano e a incapacidade 
financeira e administrativa do poder público.

Os estudos de riscos naturais vêm despertando o interesse de vários especialistas em diferentes 
áreas do conhecimento. Neste contexto, a contribuição da Geografia, especialmente dos geógrafos físicos 
são imprescindíveis. Em várias localidades do Brasil, as inundações e os deslizamentos de terra figuram 
um desafio constante para a sociedade, em especial para as pessoas de baixa renda (vulneráveis). A 
síntese deste artigo é discutir os atuais conceitos e classificações de desastres e riscos, especialmente os 
de ordem geomorfológica e hidrológica, e sua relação com a vulnerabilidade ambiental e social.

Apresenta os critérios adotados para a análise e mapeamento de risco, especificamente em áreas 
urbanas, processo social complexo que envolve questões de planejamento e ordenamento territorial, que 
devem ser avaliados em uma perspectiva interdisciplinar. 

Os resultados preliminares apontam que apesar do número reportado de mortos por desastres 
naturais terem diminuído ao longo do século XX no mundo, o número de pessoas atingidas aumentou, 
juntamente com as perdas econômicas. O Brasil é um dos países mais atingidos por desastres naturais 
no mundo. No que concerne a Minas Gerais, conforme aponta o ABDN-MG, o registro de ocorrência 
de desastres cresceu 494,12% nos últimos 10 anos, mas não permite, sem uma análise mais detalhada 
afirmar que houve um aumento de ocorrência na mesma proporção. 

É possível estabelecer relações entre as informações sobre desastres e contextualiza-las com 
as variáveis geográficas regionais e locais. A análise das tipologias em Minas Gerais/MG retrata a 
proeminente incidência de ocorrências de estiagem e secas, inundações bruscas e graduais inerentes à 
sazonalidade e recorrências.

Considerando a resiliência antrópica frente ao fenômeno das estiagens e secas, em MG, e os seus 
efeitos danosos para sociedade, em geral, especialmente no semiárido mineiro, faz-se necessário estudar 
melhor este e outros fenômenos para melhor compreensão quanto origens e causas. Neste estudo, damos 
ênfase, às análises espaciais relacionadas às Inundações (grande incidência) e os movimentos de massas 
(deslizamentos), um dos processos naturais ou induzidos pelo homem que mais causam mortes no Brasil. 
E de forma geral, são apresentados breves considerações em relação aos riscos de secas e estiagens em 
Minas Gerais.

REFERENCIAL TEÓRICO

Os desastres naturais são denominados, de forma geral, como eventos adversos que causam 
grandes impactos na sociedade, e podem ser distinguidos conforme a função de sua origem, isto é, a 
natureza do fenômeno que o desencadeia (Tobin e Montz, 1997). É classificado pela Política Nacional 
da Defesa Civil como de ordem natural, humana e mista (Castro 2003).

Osdesastres de ordem humana e/ou antropogênicareferem-se àqueles provocados pelas ações 
ou omissões humanas. Relacionam-se com a atuação do próprio homem, enquanto agente e autor. 
Enquanto os desastres de ordem mista correspondemàs ações e/ou omissões humanas que contribuem 
para intensificar, complicar ou agravar os desastres naturais. Além disso, também se caracterizam quando 
intercorrências de fenômenos adversos naturais, atuando sobre condições ambientais degradadas pelo 
homem, provocam desastres. Neste contexto, a diferença nessa conceituação consiste na participação 
direta ou não do homem. Simplificando a análise, os desastres podem ser distinguidos como humanos e 
naturais. 

Na perspectiva sociológica os desastres naturais são fenômenos sociais que geram rupturas 
num dado sistema social (QUARANTELLI, 1998; QUARANTELLI, 2005).São aqueles provocados 
por fenômenos e desequilíbrios da natureza. São produzidos por fatores de origem externa que atuam 
independentemente da ação humana: ciclones, dilúvios, deslizamentos de terra, endemias, epidemias, 
pandemias, erosão, erupção vulcânica, ciclone tropical (furacão, tufão), incêndio florestal, inundação, 
queda de meteoro, tempestades (gelo, granizo, raios), tornado, tsunami, terremoto. Ou seja, os desastres 
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naturais podem ser originados pela dinâmica interna e externa da Terra, onde o homem tem papel 
protuberante. 

Os fenômenos de inundações, escorregamentos, secas, furacões, entre outros, são fenômenos 
naturais severos, fortemente influenciados pelas características regionais, tais como, geomorfologia, 
litologia, topografia, climatologia, vegetação, condições meteorológicas. Quando estes fenômenos 
intensos ocorrem em locais onde os seres humanos vivem, geram danos (materiais e humanos) e prejuízos 
(socioeconômicos) considerados como “desastres naturais”.

O Centro de Pesquisas em Epidemiologia dos Desastres (CRED) ligado a OMC/ONU, distingue 
duas categorias de desastres que se desdobram em grupos e subgrupos, conforme classificação da 
natureza dos eventos, são elas: desastres naturais e desastres tecnológicos. Dentro do arcabouço de 
desastres naturais surge a tipologia de riscos naturais.

Não consenso na literatura sobre a terminologia de risco natural, mesmo porque o termo é 
utilizado em diversas ciências, em diversos contextos. É comum a utilização dos termos perigo (hazard) 
e risco (risk) frequentemente utilizados como sinônimos. Mas, eles não são. 

O perigo é um fenômeno natural que ocorre em épocas e região conhecidas que podem causar 
sérios danos nas áreas sob impacto. Assim, perigos naturais (natural hazards) são processos ou fenômenos 
naturais que ocorrem na biosfera, podendo constituir um evento danoso e serem modificados pela 
atividade humana, tais como a degradação do ambiente e urbanização. 

A Federal Emergency Management Agency - FEMA (apud PINE, 2009, p.3) conceitua os 
perigos como eventos ou condições físicas que têm o potencial para causar mortes, ferimentos, danos 
a propriedade, danos a infraestruturas, perdas agrícolas, danos ao meio ambiente, interrupção de 
negócios, ou outros tipos de dano ou perda. Enquanto que o risco é a probabilidade de perda esperada 
para uma área habitada em um determinado tempo, devido à presença iminente de um perigo (UNDP, 
2004).

O risco refere-se à probabilidade de eventos perigosos causarem consequências indesejadas para 
uma área habitada, transformando um fenômeno natural em desastre (OGURA e MACEDO, 2002). Para 
o Ministério das Cidades (2006), o termo risco indica a probabilidade de ocorrência de algum dano a 
uma população, tanto às pessoas, quanto aos seus bens materiais, configurando-se como uma condição 
potencial de ocorrência de acidente.

Nesta perspectiva, Tominagaet al. (2004) e Tominaga (2007) adotaram, com base em Varnes 
(1984), Einstein (1988) e UN-ISDR (2004), as definições de risco como a possibilidade de se ter 
consequências prejudiciais ou danosas em função de perigos naturais ou induzidos pelo homem. Assim, 
considera-se o Risco (R) como uma função do Perigo (P), da Vulnerabilidade (V) e do Dano Potencial 
(DP), o qual pode ser expresso como: R = P x V x DP.

Portanto, o Perigo refere-se à possibilidade de um processo ou fenômeno natural potencialmente 
danoso ocorrer num determinado local e num período de tempo especificado. Enquanto a Vulnerabilidade 
reside em um conjunto de processos e condições resultantes de fatores físicos, sociais, econômicos e 
ambientais, o qual aumenta a suscetibilidade de uma comunidade (elemento em risco) ao impacto dos 
perigos. A vulnerabilidade compreende tanto aspectos físicos (resistência de construções e proteções 
da infraestrutura) como fatores humanos, tais como, econômicos, sociais, políticos, técnicos, culturais, 
educacionais e institucionais. 

Os riscos naturais podem ser divididos em dois grandes grupos, ou seja, os riscos físicos e os 
riscos biológicos. Os riscos biológicos são divididos em riscos associados à fauna e riscos associados à 
flora (REIS, 2001), como apresentado na figura a seguir.

Figura 1. Fluxograma: Subdivisões dos Riscos Naturais
Org.: SILVA, Francielle Gonçalves, 2016.

Em relação aos riscos associados a fenômenos físicos, os riscos ou eventos atmosféricos são 
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a classe de fenômenos naturais em que ocorrem chuvas intensas ou persistentes, tempestades (raios, 
granizo, etc.), ventos intensos, baixa umidade ou qualidade do ar, nevoeiros intensos ou persistentes e 
temperaturas extremas. Em uma análise de dois extremos: os furacões, os ciclones, os tufões e os tornados 
são fenômenos que produzem um resultado destrutivo. Mesmo se tratando dos mesmos fenômenos, os 
furacões recebem diferentes nomes. Tudo depende do espaço terrestre onde acontecem e da velocidade 
dos ventos existentes. Estes fenômenos constituem poderosas tempestades que se formam nas águas 
quentes das regiões tropicais.

Já as secas e estiagens é uma catástrofe natural com propriedades bem características e distintas 
das demais. De uma maneira geral é entendida como uma condição física transitória caracterizada pela 
escassez de água, associada a períodos extremos de reduzida precipitação mais ou menos longos, com 
repercussões negativas e significativas nos ecossistemas e nas atividades socioeconômicas. Distingue-
se das outras formas de catástrofes meteorológicas pelo seu desencadeamento se processar de maneira 
menos perceptível, a sua progressão ser verificada mais lentamente, a ocorrência arrastar-se por um 
maior período de tempo, podendo atingir extensões superficiais de maior proporção e a sua recuperação 
ser processada de um modo também mais lento.

Em relação aos eventos de ordem hidrológica, estão associados ao aumento da impermeabilização 
do solo, bem como, diversas ações relativas à dinâmica do espaço urbano, carência de saneamento 
básico, ocupação nos leitos dos rios que, por sua vez, contribuem para a formação de áreas inundáveis.

Um dos principais problemas ambientais nas cidades brasileiras é a ocorrência de processos de 
inundação, aos quais, dadas as características da urbanização em países subdesenvolvidos, adquirem 
o caráter de risco hidrológico ou hidrometeorológico. As inundações são um processo natural do ciclo 
hidrológico, devido à variabilidade climática de curto, médio e longo prazo (TUCCI, 2005). As suas 
consequências podem ser agravadas quando a população ocupa áreas suscetíveis e com alto perigo de 
recorrência. 

A probabilidade e a ocorrência de inundação, enchente e alagamento são analisadas pela 
combinação entre os condicionantes naturais e antrópicos, salienta Amaral & Ribeiro (2009). Entre os 
condicionantes naturais destacam-se: a) formas do relevo; b) características da rede de drenagem da 
bacia hidrográfica; c) intensidade, quantidade, distribuição e frequência das chuvas; d) características do 
solo e o teor de umidade; e) presença ou ausência da cobertura vegetal. 

Entre os condicionantes antrópicos citam-se: a) uso e ocupação irregular nas planícies e margens 
de cursos d’água; b) disposição irregular de lixo nas proximidades dos cursos d’água; c) alterações nas 
características da bacia hidrográfica e dos cursos d’água (vazão, retificação e canalização de cursos 
d’água, impermeabilização do solo, entre outras).

Os eventos de ordem geológica e geomorfológica estão associados aos processos 
de morfogênese e morfologia estrutural do planeta. Cabe ressaltar que alguns autores 
consideram as enchentes e inundações como riscos geomorfológicos (BERGER, 1999; SCARIOT, 2004; 
OLIVEIRA, 2004; RECKZIEGEL, 2007).

Oliveira et al. (2004), trabalham com a concepção de Risco Geomorfológico, em que os riscos 
são classificados a partir da integração dos processos naturais (destacando os processos geomorfológicos 
da dinâmica fluvial e da dinâmica das encostas) com os fatores sociais.

No que concerne à dinâmica de encosta, observa-se o uso, tanto em trabalhos acadêmicos, como 
pela sociedade e pela mídia, de termos como escorregamentos e deslizamentos para se referir a diferentes 
processos ocorridos nas encostas. Utiliza-se de forma proeminente o termo movimento de massa, para 
classificar esses processos,conforme reiterando a proposta classificativa de Augusto Filho (1994), em 
que os escorregamentos são um dos tipos de movimentos de massa e o conceito de deslizamento não é 
utilizado.

Entretanto, os escorregamentos, também conhecidos como deslizamentos, são processos 
envolvendo materiais que recobrem as superfícies das vertentes ou encostas, tais como solos, rochas e 
vegetação. No escorregamento, os processos de ruptura são bem definidos, com duração relativamente 
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curta, quanto ao volume, cujo centro de gravidade se desloca para baixo e para fora do talude (GUIDICINI; 
NIEBLE, 1984).

Os movimentos de massa e os escorregamentos (deslizamentos) são utilizados como sinônimos 
por Fernandes e Amaral (1996). Apresentam-se como denominação comum, que abrange todo e qualquer 
movimento coletivo de materiais terrosos e/ou rochosos, independente da declividade de processos, 
causas, velocidades, formas e demais características.

O mapeamento de risco, especificamente em áreas urbanas, é processo social complexo que 
envolve questões de planejamento e ordenamento territorial, que devem ser avaliados em uma perspectiva 
mais abrangente. O planejamento urbano é uma variável que não pode ser negligenciada na análise de 
risco natural em ambiente urbano.

O que diz respeito aos mapeamentos de risco, Tominaga (2009), aponta que estes são resultados 
da avaliação de risco, referem-se à estimativa da extensão dos prováveis danos (feridos, mortos e perda de 
recursos econômicos e materiais) decorrentes de um desastre. Representam a análise conjunta do perigo, 
da vulnerabilidade e dos danos potenciais. Conforme Vedovello e Macedo (2007), os mapeamentos de 
risco consistem em: Identificar, conhecer e caracterizar os riscos existentes, de maneira que se possa 
hierarquizar, priorizar, definir e adotar medidas adequadas para a eliminação ou para a minimização 
dos riscos e de eventuais acidentes (VEDOVELLO; MACEDO, 2007, p. 86).

De forma geral, a urbanização brasileira não foi acompanhada de obras estruturais compatíveis 
com as características naturais e com a velocidade das transformações socioeconômicas. Em várias 
localidades, as inundações e os deslizamentos de terra representam um desafio constante para a nossa 
sociedade, em especial para as pessoas de baixa renda.

O desordenamento das áreas urbanas é fruto da apropriação desigual do espaço urbano pela 
população. A valorização do espaço nas cidades aumenta a exclusão e impulsiona a camada mais carente 
a ocuparem áreas de alto risco natural. Sobre a produção do espaço urbano e a formação das áreas 
vulneráveis a riscos Cunha & Guerra (1996) observam que a atuação desordenada das construtoras do 
espaço urbano (Estado, imobiliárias, população menos favorecida) resulta na proliferação de áreas de 
riscos, e consequentemente, em danos socioambientais. Neste contexto, Corrêa (1995) corrobora com 
essa afirmação ao elencar que os proprietários fundiários e os promotores imobiliários moldam o espaço 
de acordo com as necessidades da demanda populacional de média e alta renda. Já os grupos sociais 
excluídos sobrevivem em favelas, ao invadir terrenos públicos ou privados, conjuntos habitacionais ou 
residenciais com carências de infraestrutura urbana necessárias à qualidade de vida.

Desta forma, os problemas gerados a partir das ações humanas no espaço físico, pelo modelo de 
produção e reprodução socioespacial, e a falta de planejamento territorial têm impulsionado o surgimento 
de áreas que comprometem a qualidade de vida e a própria existência humana, condicionando a população, 
principalmente de baixa renda, a ocuparem áreas de risco.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia utilizada neste trabalho baseia-se em levantamento bibliográfico, autores que 
discorrem sobre conceitos de Desastres (QUARANTELLI, 1998; QUARANTELLI, 2005), Riscos 
Naturais (OGURA e MACEDO, 2002; Tominagaet al. (2004); Tominaga, 2007). Posteriormente, foi 
feito o levantamento dedados secundários sobre desastres no mundo, Brasil e Minas Gerais.

Para a análise da situação dos desastres naturais no mundo e Brasil e os riscos associados, grupos 
e subgrupos (tipologia), utilizamos dois conjuntos de dados e informações.Os dados o banco de dados 
do projeto EM-DAT, base de dados sobre desastres, gerenciada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e pelo Centro de Pesquisas em Epidemiologia dos Desastres (CRED) ligados à Universidade de 
Louvain, na Bélgica (1990-2011).

E dados do NatCATMunichReinsuranceCompanyNatCat, banco de dados internacional privado 
mantido pelo MunichReinsuranceCompany. NatCat recolhe informações sobre catástrofes naturais 
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(excluindo catástrofes tecnológicas) e cobre um período de registo que vai do ano 79AC até o presente. 
Existem cerca de 20 mil entradas no banco de dados com cerca de 800 novas inscrições por ano. Os 
eventos são inseridos por pais e o nível de informação registada inclui: Localização Data Número de 
pessoas mortas, feridas, afetadas, danos e custos estimados. Por pertencer a um grupo privado apenas 
parte da informação é disponibilizada ao público, sendo o restante da informação apenas acessível aos 
seus clientes. Dessa forma as pesquisas a essa base de dados ficaram limitadas aos relatórios disponíveis 
no website da instituição e as consultas disponíveis na aplicação de mapas. 
 Os dados de Minas Gerais foram coletados junto ao Observatório Nacional de Clima e Saúde 
(Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz), que oferece uma gama de sugestões e links para baixar dados sobre 
Desastres Naturais; e aoAtlas Brasileiro de Desastres Naturais, Minas Gerais – ABDN-MG (1991-2010; 
1991-2012) que faz um mapeamento de registro histórico de ocorrência de desastres no Brasil. O Atlas 
traz os registros de ocorrências dos fenômenos baseados em uma base de dados levantada de registros 
históricosdurante a execução do PNGR - Planejamento Nacional para Gestão de Riscos, de 1940 à 2012. 
Utilizou-se, ainda, a base de dados de reconhecimento de Situação de Emergência do Sistema Integrado 
de Informações sobre Desastres – S2ID, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil – SEDEC/MI, 
Ministério da Integração, no período de 2004-2013. 
 Após o levantamento de inventário de ocorrências, voltou-se para confecção dos produtos: 
tabelas e gráficos para análise das áreas de desastres e riscos naturais. Utilizou-se para análise dos 
resultados, também, mapas de espacialização das situações de ocorrência de fenômenos confeccionados 
pelos órgãos consultados.Elaborou-se o mapa temático de localização do semiárido brasileiro, e sua 
distribuição espacial em Minas Gerais. Os dados vetoriais (shapefiles) foram coletados junto Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2007).

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 Conforme dados da Organização das Nações Unidas – ONU, publicado em forma de relatório, 
preparado pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres, cuja sigla é Unisdr, 
aproximadamente 100 milhões de pessoas foram afetadas de alguma maneira por terremotos, furacões, 
enchentes, entre outros, ocorridos no ano passado (2015) pelo mundo. Conforme dados do EM-DAT 
(1900-2014), a figura 02, elucida o número total de pessoas afetadas por tipo de desastre.
Figura 2: Total de afetados por Tipologias de Desastres pelo mundo

O ano em que mais houve atingidos por todos os tipos de desastres foi o ano de 2002, onde o 
numero total de afetados por todas as tipologias de desastres naturais passaram dos 650.000 mil casos. As 
secas destacam-se como a tipologia que apresentou maior número de afetados, seguida pelas tipologias 
de inundação e terremotos, respectivamente. 

No que se refere a quantidade de mortos e perdas econômicas, o Relatório divulgado pelo escritório 
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para Redução do Risco de Desastres, alertou que 22.700  pessoas morreram devido a terremotos, furacões, 
enchentes, entre outros; O prejuízo econômico dessas tragédias chegou a US$ 66,5 bilhões, em 2015. 

O mapa (Figura 03), a seguir, apresenta a espacialização da tipologia e locais de ocorrências 
deeventos de perdas naturais em todo o mundo por desastres naturais registrados em 2015, totalizando 
1.060, casos.Observa-se que as tipologias de desastres meteorológicos e hidrológicos são distribuídos de 
forma mais homogênea no globo.

Figura 3: Distribuição geográfica dos grupos de riscos naturais com eventos de perdas pelo mundo

Conforme, o Unisdr (2015), entre 1995-2015, o Brasil aparece entre os dez países que mais 
possui desastres naturais no mundo. Nas últimas duas décadas foram registrados mais de 23.000 desastres 
naturais no Brasil. Entre as principais catástrofes registradas no período de 1991 – 2010 (ABDN), estão a 
estiagem e a seca (54%), que é o tipo de desastre que mais afeta a população brasileira; a inundação brusca 
e graduais (33%); e os deslizamentos, que tiveram uma alta de 21,7 vezes no número de ocorrências.

Só em 2011, pelo menos mil pessoas morreram vítimas de enchentes e deslizamentos no Brasil. 
Neste mesmo ano, os prejuízos possíveis de serem medidos somaram R$ 10 bilhões, segundo estimativa 
da Organização das Nações Unidas (ONU).

Conforme o mapa (figura 04)da espacialização geográfica de números de afetados por desastres 
naturais pelo mundo (2011), o Brasil está entre os países que apresentam maiores números de afetados 
por desastres naturais no mundo, acima de 100 mil afetados no mesmo ano.

Figura 04: Números registrados de afetados por desastres naturais em 2011.

Fonte: EM-DAT, 2016.
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 Os desastres naturais que mais afetam a população no Brasil, conforme supracitado e ratificado 
pela Tabela 1, são as secas e estiagens (78.812.000) afetados no período de 1970-2014; as inundações 
bruscas e graduais (20.050.545) entre 1948 e 2015; e os deslizamentos de terra (4.238.314), entre 1956 e 
2015, sendo este último,um dos que causa mais óbitos no país nas últimas décadas, ficando atrás apenas 
das inundações. Embora as epidemias apresentadas na Tabela 1, apresenta alta incidência de óbitos, estes 
ocorreram em sua maioria na década de 1970 -1980.
Tabela 1: Desastres naturais ocorridos no Brasil entre 1948 – 2015.

ANO Tipo de desastre Ocorrência Total de óbitos Afetados total Dano total ($)

1970-2014 Secas 18 20 78.812.000 11.183.100

1986-2007 Tremor de terra 2 2 23.286 5.000

1974-2011 Epidemias 16 2.217 1.982.376 -

1968-2010 Temperatura extrema 8 355 600 1.075.000

1948-2015 Inundação 130 7.737 20.050.545 9.114.254

1991 Infestação de insetos 1 - 2.000 -

1956-2015 Deslizamento de terra 24 1.730 4.238.314 231.027

1949-2013 Tempestade 18 352 226.956 531.000

1998-1999 Incêndio 3 1 60.004 36.000

1948-2015 Todos os desastres 220 12.414 105.396.081 22.175.381
EM-DAT: The CRED/OFDA InternationalDisasterDatabaseUniversitéCatholique de Louvain –russels – Belgium. 2016.

 Neste contexto, a Tabela 2, que segue apresenta os registros de Situação de Emergência realizados 
pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil – SEDEC/MI, Ministério da Integração, no período 
de 2004-2013. 

Tabela 2. Número de reconhecimento de SE/ECP realizados pela SEDEC/MI, período 2004-2013.

Ano
Número de solicitações

Número de municípios 
Solicitantes

% municípios solicitantes em 
relação ao total de 

municípios brasileiros

2004 1.760 1.447 26
2005 1.711 1.511 27,15
2006 991 789 14,18
2007 1.615 1.096 19,69
2008 1.502 1.028 18,47
2009 1.292 1.080 19,41
2010 2.765 1.912 34,36
2011 1.282 984 17,68
2012 2.776 2.342 42,14
2013 3.747 1.938 33,98

Total = 19.441 Média anual = 25,31

Número de reconhecimento de SE/ECP realizados pela SEDEC/MI, período 2004-2013.

Fonte: sistematizado a partir de informações da SEDEC/MI. Org. SILVA, Franielle Gonçalves, 2016.

Conforme apresentado, é possível notar que houve no último decênio (2004-2013) 19.441 decretos 
municipais de situação de emergência (SE) ou de estado de calamidade pública (ECP), reconhecidos 
pela Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional (Tabela 2) no Brasil. É 
possível notar também o crescimento referente o número de solicitação de reconhecimento de SE no 
decorrer das décadas. 

Gráfico 01. Reconhecimento de Situação de Emergência - SEDEC/MI 2015 -2016

Org.: SILVA, F.G. 2016.
É possível inferir a existente preocupação no que diz respeito ao crescimento do número de 

reconhecimentos de SE, e ECP, uma vez que as ocorrências se repetem nos mesmos municípios, sem 
distinção quanto ao grau de desenvolvimento das unidades de federação. Não estamos nem na metade 
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do ano de 2016 (maio), e já é possível notar que muitos estados brasileiros já alcançaram e superaram 
o número de ocorrências de SE apresentados em 2015, são eles Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Rio de 
Janeiro, Roraima e São Paulo (Gráfico 1).

Ainda sobre o crescimento do número de reconhecimentos de SE, assinala a aprovação da 
primeira Lei Federal (12.608/12)3 sobre o tema de prevenção dos desastres. Há também um esforço 
mundial para reduzir os impactos das tragédias, que muitas vezes são recorrentes. Em 2005, 168 países 
assinaram o Marco de Ações de Hyogo, comprometendo-se a adotar medidas para prevenir desastres. O 
Brasil é signatário desse acordo e vem seguindo essa tendência. A criação da lei federal sobre o assunto 
demonstra seu comprometimento.

Conforme o Gráfico 1 acima, Minas Gerais apresenta números significativos de reconhecimentos 
de SE, apresentando em 2015, 194 reconhecimentos, e nos quatro primeiros meses de 2016, 88 
reconhecimentos. A seguir, apresenta-se os dados do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres 
- S2ID – 1974-2014 em Minas Gerais (Gráfico 2).

Gráfico 2: Riscos naturais de maior expressividade em Minas Gerais 19974-2014

Org.: SILVA, F.G. 2016. Fonte: Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - S2ID.

 Os eventos de maior expressividade registrados, que afetaram um maior número de pessoas 
no estado totalizam 5.563 casos no período de 1974-2014. As secas e estiagensque representam 
54% dos casos, afetaram um número expressivo de pessoas, especialmente no semiárido mineiro.As 
inundações bruscas e graduais (alagamentos e enchentes), representam42% dos casos de ocorrências; e 
os deslizamentos (corridas de massa, quedas, tombamentos e rolamentos)são responsáveis por 4% das 
ocorrências. Embora estes dados não sejam expressivos quanto os anteriores, os deslizamentos são um 
dos eventos que vem apresentando, sobretudo nas últimas décadas, aumento de ocorrência no país e que 
causam um grande número de mortes, portanto, faz se necessário mencioná-lo.
 Salienta-se que 85 municípios de Minas Gerais integram o Semiárido brasileiro, cuja áreafoi 
delimitada pelo Ministério da Integração Nacional, através da Portaria nº 89, de 16 de março de 2005. 
Essa nova delimitação tem por base três critérios técnicos: precipitação pluviométrica média anual 
inferior a 800 milímetros; índice de aridez (baseado no Índice de Aridez de Thornthwaite4de 1941) de 
até 0,5 calculado pelo balanço hídrico que relaciona as precipitações e a evapotranspiração potencial, no 
período entre 1961 e 1990; e risco de seca anual maior que 60%, tomando-se por base o período entre 
1970 e 1990. Esse quadro associado à vulnerabilidade da população, ao histórico de desenvolvimento 
dessa região de convivência com a seca, por si só, explica a grande preponderânciae o fato desse 
eventoser o que maiscausa afetados em Minas Gerais. Contudo, a população afetada possui um alto grau 
de resiliência frente ao fenômeno. 

3  Dos 15 objetivos da nova política, 11 são voltados para prevenção e redução de riscos de tragédias. A lei é resultado 
direto do debate que aconteceu na comissão especial da Câmara sobre medidas preventivas diante de catástrofes. A nova 
legislação sanciona: (1) Criação de um cadastro nacional de municípios com risco de desastres naturais; (2) Obriga prefei-
turas a fazerem mapeamento das áreas de risco e incluírem essas áreas no plano diretor municipal; (3) Obriga municípios a 
elaborarem o plano de contingência, determinando quais são os procedimentos a serem adotados, no caso catástrofe; (4) Veda 
a concessão de alvará para novas construções em áreas de risco, sob pena de o gestor ser processado por improbidade; (5) 
Obriga o ensino de prevenção a desastres nas escolas; (6) Cria o serviço militar alternativo na área de Defesa Civil.
4  Metodologia desenvolvida por Thornthwaite (1948). O índice considera a pluviosidade e a perda máxima possível 
de água pela evaporação e transpiração, sendo apontado como o melhor indicador de áreas vulneráveis à desertificação, uma 
vez que trabalha com variáveis quantitativas (CONAMA, 1997).
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Figura 05: Localização do Semiárido Mineiro.

Org.: SILVA, Francielle Gonçalves. 2016. Fonte: IBGE, 2007 (Semiárido Brasileiro).

 O Semiárido Brasileiro é composto pelos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais, como se visualiza na Figura 5. A porção da área 
mineira incluída no semiárido, segundo a delimitação oficial do ano de 2005, abrange 85 municípios das 
Regiões Norte e Vale do Jequitinhonha, numa área total de 102.258 km2, onde vivem mais de 1,2 milhão 
de habitantes, sendo que 725.386 residem na zona urbana e 505.932 na zona rural.
 A maior parte dos municípios de Minas Geraisintegrantes do Semiárido Brasileiro se encontram 
na Mesorregião do Norte de Minas, os demais na Mesorregião do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Na 
antiga classificação o Semiárido Brasileiro era composto por 1.031 municípios e após a nova delimitação 
o número de municípios aumentaram para 1.133, sendo que o Estado de Minas Geraisapresentou o maior 
número de inserções de municípios, passando de 40 para 85, conforme o Quadro 1.
 

ANTIGO SEMIÁRIDO - 40 NOVO SEMIÁRIDO - 45

1 Águas Vermelhas 30 Itaobim 59 Novorizonte
2 Almenara 31 Itinga 60 Padre Carvalho
3 Cachoeira de Pajeú 32 Jacinto 61 Padre Paraíso
4 Araçuaí 33 Jaíba 62 Pai Pedro
5 Bandeira 34 Janaúba 63 Patis
6 Berilo 35 Januária 64 Pedra Azul
7 Berizal 36 Japonvar 65 Pedras de Maria da Cruz
8 Bonito de Minas 37 Jenipapo de Minas 66 Ponto dos Volantes
9 Capitão Enéas 38 Jequitinhonha 67 Porteirinha
10 Caraí 39 Joaíma 68 Riacho dos Machados
11 Catuti 40 Jordânia 69 Rio Pardo de Minas
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12 Chapada do Norte 41
José Gonçalves de 
Minas 70 Rubelita

13 Comercinho 42 Josenópolis 71 Rubim
14 Cônego Marinho 43 Juvenília 72 Salinas
15 Coronel Murta 44 Lontra 73 Salto da Divisa
16 Cristália 45 Mamonas 74 Santa Cruz de Salinas
17 Curral de Dentro 46 Manga 75 Santa Maria do Salto
18 Divisa Alegre 47 Mata Verde 76 Santo Antônio do Retiro
19 Divisópolis 48 Matias Cardoso 77 São João da Ponte
20 Espinosa 49 Mato Verde 78 São João das Missões
21 Felisburgo 50 Medina 79 São João do Paraíso
22 Francisco Badaró 51 Miravânia 80 Serranópolis de Minas
23 Francisco Sá 52 Montalvânia 81 Taiobeiras
24 Fruta de Leite 53 Monte Azul 82 Vargem Grande do Rio Pardo
25 Gameleiras 54 Monte Formoso 83 Varzelândia
26 Grão Mogol 55 Montezuma 84 Verdelândia
27 Ibiracatu 56 Ninheira 85 Virgem da Lapa
28 Indaiabira 57 Nova Porteirinha
29 Itacarambi 58 Novo Cruzeiro

Quadro 01: Municípios integrantes do Polígono das Secas (MG), conforme MAPA: Figura 05.
Fonte: IBGE. Municípios do Semiárido Brasileiro – 2007.

Conforme o Ministério de Meio Ambiente (2010), a área e os municípios afetados pela ocorrência 
das secas são bem maiores queàs apresentadas oficialmente pela Portaria do Ministério da Integração 
Nacional. Conforme o “Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da 
Seca de Minas Gerais – PAE/MG”, divulgado em novembro de 2010 pelo MMA, são 142 municípios, 
abrangendo uma área de 177.000 km2 (30% da área do Estado) e abrangendo uma população de 2,2 
milhões de habitantes. Esses municípios, embora tenham volumes médios de chuvas anuais acima das 
verificadas no Semiárido Brasileiro, também sofrem com os rigores de secas recorrentes e apresentam 
“Áreas Susceptíveis à Desertificação – ASD” em seus territórios (MMA, 2010).

Em relação aos riscos relacionados às inundações e deslizamentos, Minas Gerais vem registrando 
elevado número de municípios que são afetados pelos fatores morfodinâmicos e climáticos, devido, 
principalmente, ao crescimento desordenado das cidades que tem causado um contínuo processo de 
degradação ambiental nos centros urbanos.A falta de planejamento do espaço, aliados à ausência 
de infraestrutura básica, tem levado à instabilização da dinâmica do relevo, dos solos, dos rios, etc., 
propiciando um cenário para riscos intensificados pelas chuvas.

No Estado de Minas Gerais muitos prejuízos sociais e ambientais são gerados pela ocupação 
urbana desordenada em áreas de várzea e vertentes.De acordo com os dados coletados, 42% dos registros 
de desastres naturais no Estado de Minas Gerais são por inundação, subclassificada em gradual (19%), 
que se refere ao extravasamento dos canais fluviais de modo paulatino e previsível, ebrusca (23%), 
gerada repentinamente por chuvas intensas e concentradas. Já os desastres naturais por movimento de 
massa,estão relacionados à geomorfologia, ao intemperismo, à erosão e à acomodação do solo.
 Considerando que os principais fatores que contribuem para a ocorrência deste tipo de desastre 
estão relacionados à geologia, geomorfologia, aspectos climáticos e hidrológicos, vegetação e formas 
de uso e ocupação do solo (TOMINAGA, 2009), oAnuário Brasileiro de Desastres Naturais (BRASIL, 
2012), salienta que cerca de 60% dos eventos de movimentos de massa registrados ocorreram no estado 
de Minas Gerais, no ano de 2012.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O Brasil é um dos países mais atingidos por fenômenos naturais relacionados a desastres naturais. 
Dadas às condições geoambientais e socioculturais, os principais riscos naturais recorrentes estão 
associados a fenômenos morfodinâmicos, hidrológicos e climáticos – movimentos de massa, inundações 
e secas. Os riscos naturais e seus consequentes desastres, nos países em desenvolvimento tais como 
Brasil, estão principalmente correlacionados à urbanização acelerada e não controlada, à degradação 
ambiental, à fragilidade da capacidade de resposta e à pobreza.
 No que tange aos riscos naturais, de forma geral, há estatísticas que confirmam o crescimento 
das perdas humanas e econômicas em todo o mundo, ao mesmo tempo em que crescem a frequência e 
a magnitude dos eventos naturais. Contudo, não se pode afirmar, sem uma análise mais profunda, se as 
perdas (humanas e econômicas) têm aumentado em função do acréscimo na frequência e magnitude dos 
eventos ou pelo aumento na quantidade de pessoas vulneráveis aos riscos naturais.
 O Estado de Minas Gerais apresenta alta de registros de reconhecimento de Situação de Emergência 
(SE) de risco relacionados às secas e estiagem, fato explicado por a unidade administrativa possuir um 
número significante de municípios integrantes do Semiárido Mineiro. Contudo, cabe salientar, que há 
municípios que são afetados pelas secas e não são anexos ao Semiárido Brasileiro. O Estado também é 
assolado por desastres causados pelas chuvas, fato que é agravado pelo relevo acentuado, pois muitas 
encostas são habitadas pela população de baixa renda, gerando problemas relacionados às inundações e 
enchentes, e os movimentos de massa, especialmente os deslizamentos associados a fatores hidrológicos 
e/ou geomorfológicos.
 Diante desse cenário e da carência de base cartográfica sobre os territórios afetados por fenômenos 
de riscos e desastres naturais, bem como de estudos sobre a vulnerabilidade frente aos fenômenos, a 
contribuição dos geógrafos são imprescindíveis. Desde a contribuição na concretização e elaboração 
de base de dados georreferenciados, até a espacialização e a análise integrada de dados ambientais e 
sociais, subsidiando a elaboração de diagnósticos ambientais em diversas temáticas de forma integrada, 
considerando a população atingida e sua vulnerabilidade frente aos fenômenos. É importante, também, 
que os estudos, bem como a base de dados sejamdisponibilizados, gratuitamente, na web em extensão 
DWG e JPG, para que pesquisadores e gestores possam utilizá-la para o desenvolvimento de novas 
pesquisas e ações mitigadoras.
 Uma proposta para investigação e análise de riscos naturais a ser considerada e que os geógrafos 
podem contribuir de forma positiva são as análises que evidenciam a ocorrência de desastres socioambientais 
em escala de detalhe, visto o desafio de produção de metodologia para análise davulnerabilidade social, 
de maneira mais simplificada possível e associada ao fenômeno.Portantocabem estudos para melhor 
compreender os processos,assim como análises mais aprofundadas de medidas mitigadoras para estes 
fenômenos. 
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