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1 – INTRODUÇÃO 

 Devido às condições vulneráveis dos elementos sociais ou ambientais ameaçados pela 

probabilidade de ocorrência de eventos adversos, o Brasil através do Sistema Integrado de 

Informações sobre Desastres (S2iD), monitora todos os tipos de riscos e desastres, dados de 

populações afetadas e danos materiais (IBGE, 2017). Assim, segundo Yoshizaki et. al (2019), a 

abordagem de redução de riscos de desastres é de muita relevância, visto que quando os desastres 

acontecem a população é a mais afetada. No que se refere ao clima, muitos desastres no Brasil 

podem estar associados aos eventos extremos do clima, e estes podem ser gerados ou agravados 

pelas mudanças climáticas. Ainda devem ser considerados os fatores como o crescimento 

populacional, a degradação ambiental e o maior alcance de doenças infectocontagiosas que 

potencializam os impactos dos desastres. 

Alvalá et. al (2019) em um estudo sobre risco de desastre no Brasil por meio de índices de 

vulnerabilidade dos locais afetados por desastres, demonstrou que a cada 100 habitantes, 9 vivem 

em áreas de risco de desastres à deslizamento de terra, inundações e enchentes, como consequência 

do aumento da frequência e intensidade de chuvas extremas que, combinado com a exposição da 

população vulnerável, resulta em um maior número de mortos. 

Considerando as evidências da relação da variabilidade extrema do clima com o 

comportamento dos riscos de desastres especificamente no Brasil e a atribuição da vulnerabilidade 

populacional e ambiental vivenciadas em nossa sociedade (IPCC, 2018), este trabalho tem como 

objetivo analisar a população afetada por desastres e as perdas econômicas, devido às secas, 

estiagens e inundações, no Nordeste e no Sudeste do Brasil, relacionando com a precipitação e 

temperatura sobre as regiões de estudo. 

2 - METODOLOGIA 

2.1 – Dados e Materiais 

 Dados de temperatura média anual pertencentes a Climatic Research Unit (CRU), versão 

HadCRUT4, disponibilizados no formato “netCDF” para o período de 1971-2019. Dados de 

precipitação anual pertencentes ao Climate Hazards Group Infrared Precipitation with 

Stations (CHIRPS), para o período de 1971 a 2019, disponibilizados no formato “netCDF”. 

 Dados de População afetada por desastres, provenientes do Sistema Integrado de 

Informações sobre Desastres (S2iD), disponíveis desde 2013 a 2019. Os eventos 

selecionados de incidentes de desastres são os relacionados a excesso de chuva (inundações, 

alagamentos, enxurradas, movimentos de massa, tempestades e ciclones) e à escassez de 

chuvas (estiagem, seca e baixa umidade do ar). 

2.2 – Metodologia 

Os dados de ocorrência de desastres foram obtidos em formato xls, e processados no excel para a 

obtenção das informações de afetados, danos materiais em reais gastos por cada Estado e  mortos 

por desastres para a região Sudeste (SD) e Nordeste (ND), na escala anual (2013 a 2019), afim de   
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analisar a relação das chuvas e das temperaturas com os tipos de desastres. 

Os dados de precipitação e temperatura foram processados pela ferramenta Grid Analysis and 

Display System (GrADS) versão 1.5 (Dotty, et al., 1995) para obter em formato “txt” o acumulado 

anual de precipitação e a média anual da temperatura, nas regiões de estudo. 

Os resultados obtidos foram apresentados em formato de gráfico para a melhor visualização e 

interpretação, facilitando as análises.  

3 - RESULTADOS 

A análise da variabilidade anual da temperatura do ar nas regiões de estudo (Figura 1) para o 

período de 1971-2019 mostram tendências de aumento, sendo que na região SD o aumento foi 

maior, de 1,42°C ao longo do período analisado. A precipitação apresenta muita variabilidade, com 

tendência de diminuição em ambas as regiões de estudo. Contrariamente à precipitação as 

tendências de aumento de temperatura são bem definidas e vão ao encontro das tendências globais 

de temperatura associadas ao aquecimento global, e com a possibilidade de tornar as chuvas mais 

concentradas em curtos períodos de tempo (IPCC, 2020), o que aumenta o risco de desastres.  

Figura 1 – Variabilidade e tendências da temperatura média anual nas regiões de estudo 

 

  Fonte: CRU; CHIRPS. 

Os resultados para a região do ND apresentam uma clara evidencia nos desastres em relação a 

escassez de chuva. A Bahia por exemplo, declarou o maior valor gasto com danos, no período de 

2013-2019, ultrapassando 23 bilhões de reais, destoando dos demais Estados onde neste mesmo 

período de análise declararam gastos de até 10 bilhões de reais, como por exemplo, a Paraíba e o 

Pernambuco. Justifica-se, pois segundo Marengo et. al. (2016), a Seca desde 2012, gerou 

deficiência hídrica em quase todo o semiárido, sendo o norte da Bahia no período de 2013 a 2015 o 

que mais sofreu com a escassez de chuvas. A Figura 2 mostra a precipitação anual do ND com o 

número de pessoas afetadas por desastres relacionados à escassez de chuva, destacando-se os 

últimos 3 anos (2017, 2018 e 2019) com o maior número de pessoas afetadas. 2018 foi o ano com 

maior declaração, chegando a 40 milhões. Segundo a Agência Nacional de Águas (ALVES. R, 

2019), os reservatórios estavam abaixo da capacidade nos anos anteriores, por esse motivo, mesmo 

2018 tendo um aumento de precipitação considerável, não foi o suficiente para o atendimento de 

toda a população, causando assim um alto número de pessoas afetadas.  

Na região SD, os Estados mais afetados por desastres relacionados à escassez de chuva foram 

Minas Gerais e Espírito Santo. Minas Gerais foi o que mais gastou durante 2013-2019, 

aproximadamente 15 bilhões de reais, seguido pelo Espírito Santo, que no acumulado chegou a 3 

bilhões em gastos. A Figura 3 mostra o número de afetados pela escassez de água na região SD em 

cada ano, e nota-se que a diminuição de chuvas em 2017 acarretou o maior aumento de afetados, 

ultrapassando 2,5 milhões de pessoas, embora o ano de 2014 tenha apresentado o menor acumulado 

anual. Marengo et. al (2011), comenta que as mudanças mais intensas estão ocorrendo desde 2010 

no norte de Minas Gerais e no sul da Bahia com reduções de precipitação que podem variar de 3mm 

dia-1, explicando assim o aumento de afetados por seca ser maior nesta região do que em todo o 

sudeste.    
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Figura 2 – Afetados por seca e estiagem no Nordeste 

brasileiro de 2013 a 2019.                                                                             

Figura 3 - Afetados por seca e estiagem no Sudeste 

brasileiro de 2013 a 2019. 

 

 Ao analisar a região ND, com desastres devido ao excesso de chuvas (incluindo, inundação 

e/ou deslizamento de terra), observa-se que o número de pessoas afetadas por este desastre ocorreu 

em sua maioria nos anos de 2017 a 2019 (Figura 4), chegando a mais de 2 milhões de pessoas 

afetadas em 2019 , com gastos superior a 1 bilhão de reais, em relação a Paraíba, que tem sofrido 

com desastres pelo excesso de chuvas desde 2014. Vale ressaltar que inundações e deslizamentos 

estão associados com chuvas extremas que ocorrem em períodos curtos de tempo, diferentemente 

das secas e estiagem associados com meses de ausência de chuva. No ano de 2018, em que ocorreu 

um alto valor anual da chuva, o pouco número de afetados por esse desastre  pode estar relacionado 

com uma menor ocorrência de eventos intensos em períodos curtos de tempo.  Segundo Marengo et 

al. (2011), o aumento de temperatura relacionado à mudança climática é suficiente para causar 

maior evaporação de reservatórios, dentre outros efeitos, ocasionando chuvas com intensidade 

capazes de afetar cidades inteiras, mesmo que não ocorram com frequência.  

Na região SD, o excesso de chuvas (Figura 5) mostra que São Paulo é o mais afetado nos 

últimos anos, principalmente nos anos de 2018 e 2019, deixando São Paulo com os maiores gastos 

com danos materiais no período estudado, acumulando 6 bilhões de reais, seguido de Minas Gerais, 

com um pouco mais de 1 bilhão de reais. O excesso de chuvas em curtos períodos de tempo no 

Sudeste tem castigado todos os Estados com deslizamentos de terra e inundações, medidas foram 

elaboradas pelo Governo Federal nos últimos anos, para minimizar a quantidade de afetados por tais 

desastres e ajudar a identificar as regiões mais vulneráveis e quando necessário removendo 

moradores das áreas de risco (ALVES. R, 2019). A figura 5 mostra que o número de pessoas 

afetadas por desastres relacionados à chuva ultrapassam 1.8 bilhões de atingidos, no ano de 2018.

 

Figura 4 - Afetados por excesso de chuvas no Nordeste 

brasileiro de 2013 a 2019.   

  Figura 5 - Afetados por excesso de chuvas no Sudeste 

brasileiro de 2013 a 2019. 

Fonte: S2iD Fonte: S2iD 

Fonte: S2iD Fonte: S2iD 
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3 - CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados da pesquisa, observou-se que os desastres relacionados com a 

seca e estiagem no ND e SD afetaram em sua maior proporção Estados como a Bahia (ND) e Minas 

Gerais (SD), ocasionando a milhares de pessoas a incapacidade de abastecimento suficiente para as 

necessidades. Mesmo em anos em que a precipitação foi maior, a capacidade de reabastecimento de 

reservatórios foi insuficiente, gerando um maior número de afetados nos últimos anos e gerando 

danos materiais dispendiosos aos Estados. Especificamente, para desastres relacionados com o 

excesso de chuva, o SD apresentou um maior número de afetados por deslizamentos de terra e 

inundações, como foi o caso do ano de 2018.  Já, no ND, após de um período de seca prolongada 

(2012 até 2016) mesmo com o aumento das chuvas nos anos 2017 e 2018, o número de afetados 

pela seca e a estiagem ainda foi muito alto. No que se refere às temperaturas, a tendência de 

aumento nas duas regiões traz uma alerta sobre a intensificação dos extremos, seja para excesso ou 

déficit de chuva. Futuros trabalhos devem analisar os desastres e as chuvas em cada Estado por 

separado, assim como utilizar outras fontes de dados de desastres que disponibilizem informação 

em um período de tempo maior que 2013 a 2019. 
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