
DESCRIÇÃO DE DESASTRES NATURAIS UTILIZANDO OS QUANTIS PARA DEFINIR OS 
EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS NO SEMIÁRIDO DO BRASIL  

 

Jander Barbosa Monteiro ¹ 
Daniel Rodriguez de Carvalho Pinheiro ² 

 
¹ Mestre em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará e Doutorando em Geografia pela 

Universidade Federal do Ceará. Email: jander_bm@hotmail.com. Endereço para correspondência: Rua Dom 
Jerônimo, 229. Bairro Farias Brito. Fortaleza, CE, Brasil. CEP: 60011-170 

 
²Professor do Mestrado e Doutorado em Geografia da Universidade Estadual do Ceará. Email: 

observatoriodecultura@gmail.com . Professor titular da Universidade de Fortaleza.  Endereço para correspondência: 
Programa de Geografia. Av. Paranjana, 1700, Campus do Itaperi. Fortaleza, Ceará, Brasil. CEP: 60694-900. 

 

RESUMO 

Do ponto de vista da estatística, eventos climáticos extremos são os fenômenos naturais que 
ficam nos extremos da curva de distribuição. Da perspectiva urbanística e econômica, eventos 
extremos liberam energia suficiente para causar danos às pessoas atingidas e, a partir de certo 
ponto, tornam-se desastres naturais (ALBALA-BERTRAND, 1993; HALLEGATTE; PRZYLUSKI, 
2010). Os objetivos deste artigo são; (a) mostrar a necessidade de uma definição operacional de 
desastres naturais (CRED CRUNCH, 2005; ADGER, 2006; ZANELLA; SALES; ABREU, 2009) e 
(b) apresentar um método estatístico simples capaz de descrever os espaços geográficos de 
ocorrências de chuvas e estiagens extremas — a técnica dos quantis (XAVIER, 2001). Em 
síntese, a operacionalidade da definição de desastre natural adotada pelo banco de dados EM-
DAT (Emergency Events Database), desenvolvido e administrado pelo CRED (Centre for 
Research on the Epidemiology of Disasters) da Universidade de Louvain, Bélgica, com suporte 
da OFDA (Office of Foreign Disaster Assistance) fez dela a escolha mais apropriada para um 
estudo de prevenção ou resposta a desastres naturais. Há estudos e observações que 
evidenciam o crescimento da frequência e intensidade desses desastres naturais associados à 
urbanização intensiva (BRAGA; OLIVEIRA; GIVISIEZ, 2006; CRUZ, 2003; LAVELL, 1999; 
MASKREY, 1993). Entretanto, por falta de padronização nas bases de dados e informações, 
alguns desastres naturais não são registrados ou são registradas de modo impróprio. A adoção 
de definições operacionais poderiam facilitar o entendimento e a gestão de desastres como as 
estiagens extremas que ocorrem no semiárido do Brasil.  
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INTRODUÇÃO 

 

Um evento extremo (ciclones, inundações, secas, terremotos, nevascas, erupções 

vulcânicas) é classificado como desastre se 10 ou mais indivíduos morreram, 100 ou mais 

pessoas foram afetadas, houver uma declaração de emergência ou um pedido de ajuda externa 

(CRED CRUNCH, 2005), segundo o banco de dados EM-DAT. Ou seja, um desastre natural é 

definido pelas consequências do evento extremo sobre a vida das pessoas diretamente 

afetadas. 
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A preocupação com os desastres naturais vem aumentando significativamente nos últimos 

100 anos. O Brasil, conforme a SECOM (2012, p.1), cria em 2012 um Plano de prevenção e 

resposta a desastres naturais com um orçamento de R$ 18,8 bilhões para atender áreas de 

risco. Os eventos extremos, em ambientes antrópicos, têm resultado em morte, doença, 

desamparo e perdas econômicas onerosas.  

Há estudos e observações que mostram claramente um incremento na frequência e 

intensidade desses desastres naturais associados à urbanização intensiva (BRAGA; OLIVEIRA; 

GIVISIEZ, 2006; CRUZ, 2003; LAVELL, 1999; MASKREY, 1993) e às vezes a variações ou 

mudanças climáticas. Entretanto, por falta de dados e informações, alguns desastres naturais 

não são devidamente registrados.  

A partir da década de 1950, a frequência dos desastres naturais cresceu 

consideravelmente em todo o planeta (CRED CRUNCH, 2005). Em 1950, a população mundial 

era estimada em 2,6 bilhões de pessoas e foram registrados 250 desastres. Em 11 de julho de 

1987, chegou a 5 bilhões. Registram-se 450 desastres. Em 12 de outubro de 1999 éramos cerca 

de 6 bilhões de pessoas e 520 desastre naturais foram registrados naquele ano. Em 2009, há 

uma estimativa de 600 desastres, quando a população atingiu aproximadamente 7 bilhões de 

pessoas (ONUBR, 2012; FREITAS, 2009).  

Se os eventos extremos, por definição, passam a ser entendidos como desastres naturais 

se atingem um determinado número de pessoas, então, os assentamentos humanos cada vez 

mais potencializam os eventos extremos e fazem deles desastres naturais crescentes.  

Assim, podemos compreender que os desastres naturais podem ser diretamente 

proporcionais à população do Planeta e a vulnerabilidade ambiental. Em Rio+20 o futuro que 

queremos, há um capítulo dedicado aos desastres naturais. A citação é a seguinte (cf. ONU, 

2012): 

a) Cerca de 226 milhões de pessoas são atingidas por desastres naturais a cada ano. Elas 

morrem, adoecem, ficam desabrigadas ou desalojadas. 

b) De 1970 a 2010, a proporção de pessoas que vivem em bacias hidrográficas sujeitas a 

inundações cresceu 114%. 

c) Em abril e maio de 2010, as nuvens de cinzas do vulcão islandês Eyjafjallajokull 

interromperam os pousos e decolagens em muitos aeroportos europeus, contabilizando 

prejuízos estimados em 4,7 bilhões de dólares americanos. 

d) Na Tailândia — onde está, por exemplo, a fábrica de motores Honda —, as monções de 

2011 custaram 40 bilhões de dólares americanos e uma queda estimada de 2,5% na 

produção industrial global. 



―O risco de perda econômica e de vidas está aumentando no planeta‖, diz o relatório. Os 

desastres de 2011 e 2012 contabilizaram prejuízos em torno de 1,4 trilhões de dólares. ―O maior 

prejuízo foi em 2005, o ano do furacão Katrina‖ que atingiu os Estados Unidos. ―O terremoto e o 

tsunami no Japão deixaram uma clara mensagem de que tanto os países desenvolvidos como 

os em desenvolvimento estão expostos aos elevados riscos‖ (ONU, 2012, p. 1). 

No Brasil, as chuvas que ocorreram em quatro cidades da região serrana do estado do 

Rio de Janeiro (Petrópolis, Sumidouro, Nova Friburgo, Teresópolis e Bom Jardim) mataram pelo 

menos 918 pessoas (FREITAS; XIMENES, 2012). Em 2012, o estado de Minas Gerais tem ―12 

mortos e 99 cidades em emergência‖ por causas das chuvas de verão (JB, 2012).  

No Brasil não há terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas ou, pelo menos, não existe 

uma tendência natural para que tais fenômenos ocorram. Porém, outros tipos de desastres 

naturais ocorrem com certa frequência: as inundações, os deslizamentos de terra, as secas e as 

erosões. Tais eventos podem ser influenciados por diversas características geográficas 

regionais, tais como: rocha, solo, topografia, vegetação, condições meteorológicas etc.  

O desastre produz um desajuste, uma quebra no desenvolvimento da paisagem visível. 

Porém, pode-se perguntar: onde acaba a normalidade e começa o desastre?  

É preciso enxergar o evento extremo como desastre natural para atuar eficazmente na 

resposta. Os danos causados pelos eventos não são exceções ou acasos. E tudo isso depende 

de uma definição de parâmetros normais para cada evento extremo em cada lugar em que ele 

possa vir a ocorrer (CRUZ, 2003). Esse é o desafio da gestão territorial e dos planos de 

contingência.  

Assim, este artigo objetiva participar desse debate através de uma discussão sobre a 

definição de desastre natural e propor metodologias que permitam identificar um determinado 

evento climático no estado do Ceará como normal ou extremo, de modo a orientar a prevenção e 

a resposta a desastres de forma operacional e confiável. Os eventos extremos que serão 

analisados neste artigo são as estiagens e as chuvas. 

Para atingir tais objetivos, foi realizada uma pesquisa documental por meio de consultas a 

informações qualificadas presentes em órgãos relacionados à temática de estudo 

(Coordenadoria de Defesa Civil do Estado do Ceará - CEDEC e Fundação Cearense de 

Meteorologia e Recursos Hídricos - FUNCEME), uma revisão bibliográfica do conceito de 

desastre natural, a utilização de metodologias presentes em banco de dados (CRED CRUNCH, 

2005), bem como a utilização da técnica estatística dos quantis (XAVIER, 2001), no intuito de 

definir intervalos confiáveis para chuvas normais e extremas em diferentes regiões do Estado do 

Ceará.    



Do ponto de vista epistemológico, esse artigo foi construído a partir do convencimento de 

que o conhecimento científico se distingue do conhecimento popular, entre outras coisas, porque 

é teórico. E uma teoria que se comprometa com a prática deve ter definições e conceitos claros 

e precisos. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Há muitos fatores e variáveis que levam a identificação dos eventos extremos e seus 

possíveis efeitos. Há tantas possibilidades de definição de eventos extremos quanto sejam as 

experiências pessoais de cada pesquisador. Nesse sentido, não surpreende descobrir que ainda 

não existe unanimidade na comunidade científica quanto à definição de desastre natural e, às 

vezes, também não existe certa clareza quanto à escala de classificação de chuvas normais no 

Estado do Ceará, por exemplo.  

Para vencer a primeira dificuldade, admita-se que um ―fenômeno natural‖ é diferente de 

―desastre natural‖. Se essas duas expressões forem tomadas como sinônimos, mais confundem 

que esclarecem. O fenômeno natural é a manifestação da dinâmica da natureza (natura), 

resultante do seu próprio funcionamento interno (MASKREY, 1993).  

Há fenômenos que tem tido certa regularidade ordinária. Outros são raros, extraordinários 

e surpreendentes. A energia de cada um deles também varia. Certamente, uma chuva torrencial 

de 120 mm tem muito mais energia que uma chuva esparsa de 10 mm.  

Há fenômenos naturais que ocorrem em áreas de assentamentos humanos, atingindo-os 

de modo diferente em razão de muitos fatores. Um desses fatores é a vulnerabilidade ambiental 

à intensidade, direção e duração do fenômeno. Outros fenômenos naturais não atingem espaços 

onde há atividades humanas. Portanto, um ―evento extremo‖ é um fenômeno natural cuja energia 

tem muito potencial de destruição dos ambientes humanos. 

Nesse sentido, pode-se entender que os efeitos de certos fenômenos naturais não são 

necessariamente desastrosos. Eles só podem ser considerados desastrosos quando atingem 

uma determinada área povoada, provocando danos materiais e/ou humanos e vitimando 

pessoas (MASKREY, 1993).  

Os fenômenos naturais poderiam ser classificados em desastrosos ou não desastrosos 

em razão da energia, duração ou qualquer outro fator. Mas a classificação pelos danos que 

causa as pessoas é operacional. Uma morte ou um desabrigo é um fato simples, e classificar um 

desastre utilizando um fato simples é o ideal para a gestão política de prevenção e resposta aos 

desastres. 



Considerando que um fenômeno natural é classificado como desastre natural em razão 

dos danos causados às pessoas atingidas (KRUM; BANDEIRA, 2008; FREITAS; XIMENES, 

2012; FREITAS et. al., 2012), o maior desafio científico, neste caso, é a definição do tamanho do 

dano e da perspectiva teórica. Para aqueles que investigam o mal-estar pós-desastre, a ideia 

chave pode ser coping, palavra inglesa que significa lidar com, enfrentar ou adaptar-se. Para os 

que trabalham com prevenção, a palavra seria resiliência. 

A tendência dos pesquisadores interessados em segurança ambiental e segurança 

humana, planejamento urbano e geografia é de definir um evento extremo como desastre 

natural, se houver: 

a) 10 ou mais óbitos; 

b) 100 ou mais pessoas afetadas; 

c) Declaração de emergência ou um pedido de ajuda externa (CRED CRUNCH, 2005; 

ADGER, 2006; ZANELLA; SALES; ABREU, 2009). 

De acordo com esta perspectiva teórica, um desastre depende das condições de risco 

ambiental preexistentes. O risco ambiental pode ser entendido como a esperança matemática de 

danos ou desastres. A esperança matemática é um número entre zero e 1 que expressa uma 

probabilidade. Portanto, não deveria ser sinônimo de perigo imediato que seria uma 

probabilidade mais próxima de 1 que de zero. Então, quanto mais vulnerável for uma área, maior 

a probabilidade de desastre. Nesse sentido, o risco de desastre é diretamente proporcional à 

vulnerabilidade ambiental. 

A vulnerabilidade ambiental é um conjunto de fatores que potencializam os efeitos de um 

evento natural. Por exemplo, a construção de moradias em planície de inundação é um fator de 

vulnerabilidade. A edificação em uma área de preservação permanente é uma ocorrência 

frequentemente associada aos danos e/ou desastres naturais. As chuvas, nessas condições, 

representam tanto mais risco quanto mais vulnerável for a área atingida pelo evento natural (ver 

também ALVES, 2000; SANTOS; SOUZA, 2006).  

As cheias em planícies de inundação são naturais. Se essas planícies forem 

urbanizadas, tornam-se mais vulneráveis. Assim, há risco de desastres devido às características 

do escoamento superficial em área impermeabilizada pelo mobiliário urbano, edificação, 

arruamento, pavimentação do solo, obras de artes como canais e pontes etc. (SANTOS; 

SOUZA, 2006; CAMPOS, 1999; LAVELL, 1999; CARDONA, 2001). 

Porém, os impactos da urbanização ou das atividades humanas não aumentam 

necessariamente a vulnerabilidade ambiental. Obras de renaturalização e outras alterações na 

drenagem urbana podem, em princípio, reduzir ou aumentar o risco de desastre (GALVÃO; 



CUNHA, 2010). Os impactos das ações humanas, por isso, podem ser uma força que reduz ou 

amplia o risco ambiental. 

Em síntese, a operacionalidade da definição de desastre natural adotada pelo banco de 

dados EM-DAT (Emergency Events Database), desenvolvido e administrado por Centre for 

Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) da Universidade de Louvain, Bélgica, fez 

dela a escolha mais apropriada para um estudo de prevenção ou resposta a desastres naturais.  

 

METODOLOGIA 

 

 O objetivo deste artigo é propor a classificação de determinados eventos como desastre 

natural em ambientes onde ocorrem o clima semiárido, de forma mais operacional, utilizando a 

metodologia do banco de dados EM-DAT (CRED CRUNCH, 2005). Também objetiva uma 

análise do comportamento da chuva no Estado do Ceará através da Técnica Estatística dos 

Quantis (XAVIER, 2007). Assim, utilizar-se-á como exemplo o Estado do Ceará e suas oito 

Regiões Pluviométricas Homogêneas (RPH) de acordo com a regionalização proposta por 

Terezinha Xavier (2001) e utilizada pela FUNCEME (figura 1). 

 

FIGURA 1 – Divisão do Estado do Ceará em regiões pluviométricas homogêneas. 



 

As fontes de dados e informações examinadas pela pesquisa foram os documentos e 

estatísticas de desastre natural da Coordenadoria de Defesa Civil do Estado do Ceará produzida 

entre 2001 e 2009 (período em que havia informações registradas pela Defesa Civil). 

Para detectar sinais de desastres naturais nos municípios, analisam-se os impactos dos 

eventos extremos através de dois dos quatro critérios estabelecidos pelo banco de dados 

Emergency Events Database (EM-DAT) para decretar um desastre natural: 100 ou mais pessoas 

atingidas e decreto de situação de emergência/estado de calamidade pública1. Os indicadores 

de desastre deste banco de dados permitiu enxergar que o desastre natural como evento causa 

danos às pessoas em áreas de desastre.  

As chuvas foram analisadas através da técnica estatística dos quantis, no intuito de 

verificar a ocorrência de anos secos e chuvosos em uma série histórica de 30 anos (1980-2009). 

A Técnica dos quantis funciona da seguinte forma: admita-se que a chuva em um determinado 

local, acumulada em certo intervalo do ano (mês, bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre, ou 

até mesmo o ano inteiro etc.), com respeito a anos consecutivos, possa ser representada em 

termos por uma variável aleatória contínua X. 

Dizer que a chuva é uma variável aleatória significa que o valor da sua altura acumulada 

(em milímetros) não poderá ser previsto com uma exatidão determinística, mas na verdade ela 

vai ser de natureza probabilística. Ou seja, a altura da chuva ficará compreendida entre dois 

limites arbitrariamente escolhidos. 

Uma interpretação simples para o quantil Qp é a seguinte: supondo que a probabilidade p 

é expressada em termos porcentuais, espera-se que em p (%) dos anos a medida da chuva X 

não deve ultrapassar o valor desse quantil Qp, em milímetros, enquanto para (100 – p) % dos 

anos tal valor será excedido. Por exemplo, para as ordens quantílicas p = 0,25; 0,50 e 0,75 

(25%, 50% e 75%), os quantis respectivos são os quartis, ou Q (0,25), Q(0,50) e Q(0,75). Assim, 

teríamos uma divisão em três classes.  

Para estabelecer as classes, foi utilizada a mesma divisão que Pinkayan (1966) utilizou 

em seu trabalho, uma divisão em 5 classes: Muito Seco, Seco, Normal, Chuvoso e Muito 

Chuvoso. Estas são representadas pelos seus respectivos quantis Q(0,15), Q(0,35), Q(0,50), 

Q(0,65) e Q(0,85). As classes extremas (Muito Seco e Muito Chuvoso), dessa forma, 

apresentam um intervalo relativamente menor (apenas 15%), o que permite um tratamento 

                                                     
1
 As informações de decretos de situação de emergência ou estado de calamidade pública só foram disponibilizadas 

pela Defesa Civil do Estado do ano de 2003 a 2009.  



matemático mais coerente e confiável que leva em consideração uma distribuição normal, 

enquanto que a classe Normal apresenta o maior intervalo (30%). 

A observação foi feita para o total de chuva acumulado por ano (para cada um dos 184 

municípios do Estado). Os postos pluviométricos selecionados foram aqueles que apresentavam 

informações em todos os anos da série histórica, totalizando 93 postos. Os totais anuais 

acumulados de chuva para cada posto foram agrupados em uma tabela para a obtenção da 

média anual dos postos selecionados por Região Pluviométrica Homogênea - RPH. 

Paralelamente, foram calculados os quantis de cada RPH, no intuito de definir os valores 

(em mm) para cada uma das classes utilizadas. A fórmula para a obtenção do quantil é a 

seguinte: Q(P)=yi+{[P-Pi]/[Pi+1-Pi]}*[yi+1-yi].2 

Para facilitar a observação do comportamento da chuva e das classes quantílicas, foram 

confeccionadas réguas quantílicas para as oito Regiões Pluviométricas Homogêneas (Figura 3).  

 

 

Figura 3 – Exemplo de régua quantílica, com valores anuais estabelecidos para a RPH Litoral 3. 

                                                     
2 Q(P) = Quantil (Ex: Q(0,25) é o quantil que corresponde à ordem quantílica P = 0,25), i= número de 

ordem para cada valor (ordenar de forma crescente), y= valor correspondente a cada número de ordem i (no caso, 

seria o total pluviométrico em mm), Pi= Ordem quantílica (Pi= i/(N+1)) e N= Número de elementos da série. 

 

 



 

Em seguida, foram confeccionados mapas de cores (uma cor utilizada por classe 

quantílica) para cada ano da série histórica (1980-2009), no intuito de facilitar a análise da chuva 

em cada município do Estado. Na análise, é verificada a classe quantílica que mais ocorre 

naquele respectivo ano, o que pode permitir a identificação do ano como um ano normal, ou até 

mesmo como um ano extremo (quando as classes muito chuvoso ou muito seco são as que mais 

ocorrem). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 O Estado do Ceará, localizado no setor norte da região Nordeste do Brasil, possui a 

maior parte de sua área localizada nos domínios do clima tropical semiárido, caracterizado por 

um período chuvoso curto e irregular (geralmente entre os meses de fevereiro e maio) e um 

período seco prolongado (ZANELLA, 2007).  

 As elevadas taxas de evaporação, a ocorrência de solos cristalinos (dificultando a 

infiltração da água) e o caráter temporário dos rios cearenses repercutem diretamente na 

disponibilidade de água para muitas populações do Estado, acarretando em estiagens severas 

nos anos secos e muito secos. 

Em contrapartida, há anos em que a precipitação ocorre de forma intensa no período 

chuvoso, impactando municípios com a ocorrência de inundações que afetam muitas 

comunidades cearenses. Tais eventos ocorrem geralmente associados ao sistema atmosférico 

que mais influencia na ocorrência de chuvas no Ceará, denominado Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT). 

A ZCIT atua de modo mais expressivo a partir de meados do verão e atinge sua posição 

mais meridional no outono. Seu deslocamento está relacionado aos padrões de Temperatura da 

Superfície do Mar (TSM) sobre o Oceano Atlântico Tropical. Quando as temperaturas se elevam 

no Atlântico Sul, a ZCIT se desloca para porções mais meridionais e se posiciona nas áreas 

onde as águas encontram-se mais aquecidas (FERREIRA et.al., 2005). 

Assim, o posicionamento da ZCIT, em determinados anos, pode influenciar diretamente 

no comportamento da chuva no Ceará, acarretando em estiagens severas ou fortes inundações 

em vários municípios. Geralmente, as regiões pluviométricas homogêneas localizadas em áreas 

litorâneas (Litoral 1, Litoral 2 e Litoral 3) e em áreas serranas (Maciço de Baturité e Ibiapaba), 

apresentam um acumulado anual de chuva relativamente maior, em comparação com outras 

regiões pluviométricas do Estado.  



A RPH Cariri também apresenta acumulados de chuva anual consideráveis, apesar de 

sua localização geográfica desfavorável, na porção interiorana, no sudeste do Estado. Isso se 

deve, geralmente, a ocorrência de outros sistemas atmosféricos atuantes na região que, em 

determinados anos, influenciam nas chuvas de pré-estação, que ocorrem no mês de janeiro. 

Em contrapartida, as RPHs Jaguaribana e Sertão Central/Inhamuns apresentam 

acumulados anuais de chuva geralmente com menor expressão. Tal fato foi evidenciado após a 

obtenção dos valores estimados para os quantis Q(0,15), Q(0,35), Q(0,50), Q(0,65) e Q(0,85) de 

cada Região Pluviométrica Homogênea (Figura 4). 

 

 

Figura 4 – Valores estabelecidos para os quantis das regiões pluviométricas do Estado do Ceará 

  

Através dos valores acima estabelecidos, foi identificado o acumulado de chuva anual 

para cada município cearense, em todos os anos da série histórica. Em seguida, tais valores 

foram classificados dentro de uma das cinco classes estabelecidas e mapas de cores foram 

confeccionados no intuito de visualizar, de forma geral, o comportamento da chuva em todo 

Estado (Figuras 5, 6 e 7). 



 

Figura 5 – Cartograma da década de 1980 após a aplicação da Técnica dos Quantis. 



 

Figura 6 – Cartograma da década de 1990 após a aplicação da Técnica dos Quantis. 



 

Figura 7 – Cartograma da década de 2000 após a aplicação da Técnica dos Quantis. 



 

Não cabe aqui realizar uma análise minuciosa de cada ano da série histórica, pois 

resultaria em extensa discussão e este não é o principal objetivo deste trabalho. Em um estudo 

realizado por Monteiro (2011), é possível verificar a análise mais detalhada de cada ano da série 

histórica. 

Resta então utilizar exemplos de pelo menos dois anos da série histórica: um ano muito 

seco (1993) e um ano muito chuvoso (2009), no intuito de ressaltar a importância da utilização 

da técnica dos quantis e da metodologia do banco de dados EM-DAT na análise da chuva do 

Estado e na identificação de desastres naturais. 

O ano de 1993 ficou marcado como um ano de estiagem severa para o Estado, 

apresentando índices de pluviosidade baixíssimos na grande maioria dos municípios. Tal evento 

ganhou destaque na mídia eletrônica e impressa em todo o país, devido ao número de pessoas 

atingidas no semiárido nordestino e apresentando impactos socioambientais maiores do que os 

ocorridos na seca de 1983. 

Observando o cartograma que foi confeccionado após a aplicação da técnica dos 

quantis (Figura 6), é possível identificar o incrível número de 169 municípios do Estado 

classificados na categoria muito seco, de um total de 184 municípios. 

Órgãos como o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE) e 

autores como Xavier (2001) defendem que houve a ocorrência de um El niño entre 1990-1993. 

Tal fenômeno pode ter influenciado consideravelmente no déficit de chuvas no Estado, 

ocasionando uma estiagem que teve seu clímax justamente no ano de 1993.  

Se considerados os decretos de situação de emergência no nordeste brasileiro por 

estiagem no ano de 1993 (1.155 decretos), bem como os 1.857.655 trabalhadores rurais 

atingidos pela seca (VASQUES, 2002), podemos facilmente identificar uma situação de desastre 

natural em grande parte do Nordeste, incluindo o Estado do Ceará, segundo os critérios 

estabelecidos pelo banco de dados EM-DAT (CRED CRUNCH, 2005). 

No ano de 2009, o Estado do Ceará sofreu com as intensas chuvas no primeiro 

semestre do ano, o qual apresentou valores (na maioria dos municípios) situados na cauda 

quantílica superior. As chuvas neste período deixaram quase cinco mil pessoas desabrigadas e 

mais de dezesseis mil pessoas desalojadas, além de mortos e feridos, segundo informações 

disponibilizadas pela Defesa Civil do Estado. 

O ano de 2009 apresentou neutralidade no quadrimestre fevereiro-maio quando 

observamos os fenômenos El Niño / La Niña–Southern Oscillation (ENSO). Porém o dipolo do 

atlântico com valor negativo (favorável às chuvas) pode ter sido o grande causador de uma alta 



pluviosidade na maioria dos municípios cearenses, causando fortes impactos socioambientais 

em muitas cidades.  

Segundo a Defesa Civil do Estado do Ceará, cerca de 140 municípios foram atingidos 

por chuvas intensas no primeiro semestre do ano de 2009 e em 133 destes foram decretadas 

situação de emergência. Assim, utilizando apenas um dos critérios do banco de dados EM-DAT 

(decreto de situação de emergência), podemos facilmente identificar uma situação de desastre 

natural neste período em muitos municípios cearenses. 

No ano de 2009 também é possível identificar uma situação de desastre natural 

utilizando o segundo critério do banco de dados EM-DAT (número de pessoas atingidas), pois a 

partir do ano de 2003 em diante, a Defesa Civil do Estado do Ceará passou a registrar o número 

de atingidos por município. Em todas as Regiões Pluviométricas Homogêneas foram 

identificados algum município com mais de 100 pessoas atingidas, o que acarreta em uma 

situação de desastre natural nestes municípios. No total, 125 municípios do Estado do Ceará 

apresentaram mais de 100 pessoas atingidas. Fortaleza, a capital do Estado, foi a cidade que 

registrou o maior número de atingidos, totalizando 39596 pessoas (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Número de municípios atingidos por Região Pluviométrica Homogênea 

Região Pluviométrica 
Homogênea – RPH 

Número de municípios com 
100 ou mais pessoas 

atingidas 

 
Município com maior número de atingidos 

Litoral 1 20 Santana do Acaraú (17389 pessoas) 

Litoral 2 12 Irauçuba (8015 pessoas) 

Litoral 3 8 Fortaleza (39596 pessoas) 

Maciço de Baturité 7 Aratuba (9265 pessoas) 

Ibiapaba 18 Ipueiras (19000 pessoas) 

Jaguaribana 22 Limoeiro do Norte (11000 pessoas) 

Cariri 12 Crato (11198 pessoas) 

Sertão Central/Inhamuns 26 Canindé (22330 pessoas) 

 Fonte: Defesa Civil do Estado do Ceará 

 

Assim, pode-se verificar claramente, nestes dois anos, 1993 e 2009, uma situação de 

desastre natural em vários municípios cearenses, seja por ocorrência de uma estiagem ou 

devido a chuvas intensas. A análise poderia até ser mais detalhada, verificando os municípios 

mais atingidos por inundações e/ou estiagens em cada Região Pluviométrica do Estado. Afinal, 

cidades densamente urbanizadas, como Fortaleza, a capital do Estado do Ceará, tendem a 

sofrer mais com as inundações ocasionadas em períodos de chuvas intensas. Em contrapartida, 

cidades mais interioranas, com grandes áreas rurais, localizadas nos domínios do clima 



semiárido e com muitas famílias dependentes de atividades relacionadas à agricultura são mais 

vulneráveis à ocorrência de estiagens. 

De qualquer forma, os exemplos aqui mencionados servem como subsídio para 

defender a utilização de metodologias como os Quantis e a metodologia presente no banco de 

dados EM-DAT no estudo de desastres naturais como as estiagens e inundações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Os inúmeros decretos de situação de emergência verificados na última década no Estado 

do Ceará são fortes indícios de que muitos municípios do Estado apresentam um forte grau de 

vulnerabilidade socioambiental e apresentam dificuldades para se recuperarem de um desastre 

natural.    

É bem verdade que alguns decretos podem não revelar de fato a situação do município 

frente à ocorrência de eventos extremos de inundações ou estiagens, enquanto que em outros 

municípios pode até existir uma situação de desastre natural, mas que não é identificada pela 

Defesa Civil do Estado. Tal atitude acaba interferindo no processo de tomada de medidas 

mitigatórias que poderiam minimizar os impactos provenientes de episódios pluviométricos 

concentrados ou até mesmo de estiagens severas. 

Há duas formas de tratar os desastres: prevenindo-os ou dando respostas mitigatórias. As 

respostas mitigatórias minimizam os impactos econômicos, sociais e até psicológicos de 

desastres naturais. As medidas preventivas reduzem a esperança matemática de desastre. 

Neste processo, o indivíduo, a família, a comunidade e o poder público são figuras 

importantíssimas, pois estes podem atuar diretamente na tomada de medidas mitigatórias. 

Afinal, tanto a percepção da comunidade, como a do poder público frente a uma situação de 

risco pode ser fundamental na minimização dos impactos de um desastre natural, através da 

tomada de medidas que permitam conviver com a situação de risco.  

Porém, mesmo com um risco iminente, a sociedade brasileira e o poder público não 

costumam tomar medidas preventivas, dificultando uma resposta positiva frente a um desastre 

natural de grandes proporções. Além disso, os investimentos por parte do governo são bem 

maiores para recuperar o local, o que gera um prejuízo maior aos cofres públicos, além de 

perdas onerosas às famílias e possíveis vítimas fatais.  Se os recursos do governo fossem 

aplicados anteriormente, através de medidas preventivas, implicariam um custo bem menor e 

evitariam desastres naturais de maiores proporções. 



A própria mídia (eletrônica e impressa), em alguns casos, também propagam de forma 

equivocada os desastres naturais como se estes fossem verdadeiras tragédias, eventos que 

ocorreram ao mero acaso e que nada pôde ser feito para evitá-los, como se a natureza estivesse 

furiosa e punindo o homem pelo abuso que este faz da terra. Certamente, tal atitude acaba por 

interferir na tomada de medidas mitigatórias pela própria sociedade.  

Algumas medidas preventivas básicas podem ser utilizadas para minimizar os impactos 

provenientes de desastres naturais. São elas: as medidas estruturais (obras de engenharia) que 

geralmente são complexas e caras; e as medidas não estruturais que envolvem ações de 

planejamento e gerenciamento, tais como sistemas de alerta e zoneamento ambiental.  

Além destas medidas, outras mais pontuais também podem ser realizadas pelas próprias 

comunidades antes, durante e após a ocorrência de um determinado evento extremo como, por 

exemplo, alguns ajustamentos na própria residência, atitudes que evitam a ocorrência de 

acidentes etc., interferindo na minimização dos impactos oriundos de desastres naturais. 

Assim, a ação do governo e dos ciclos gerenciadores de desastres naturais, juntamente 

com a própria organização da sociedade, a promoção de conferências e debates nas 

comunidades, dentre outros fatores, podem, a partir da divulgação do conhecimento, contribuir 

para uma criação de novas mentalidades e de uma cultura que vise a minimização dos impactos 

oriundos de desastres naturais no Brasil. 
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