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Prefácio
— Fio, fais um zóio de boi lá fora pra nóis.

O menino saiu do rancho com um baixeiro na cabeça, e no 

terreiro, debaixo da chuva miúda e continuada, enfincou 

o calcanhar na lama, rodou sobre ele o pé, riscando com 

o dedão uma circunferência no chão mole – outra e mais 

outra. Três círculos entrelaçados, cujos centros formavam 

um triângulo equilátero.

Isto era simpatia para fazer estiar. E o menino voltou:

— Pronto, vó.

[...]

O teto agora começava a desabar, estralando, arriando 

as palhas no rio, com um vagar irritante, com uma calma 

perversa de suplício. Pelo vão da parede desconjuntada 

podia‑se ver o lençol branco – que se diluía na cortina 

diáfana, leitosa do espaço repleto de chuva – e que arrastava 

as palhas, as taquaras da parede, os detritos da habitação. 

Tudo isso descia em longa fila, aos mansos boléus das ondas, 

ora valsando em torvelinhos, ora parando nos reman‑

sos enganadores. A porta do rancho também ia descendo. 

Era feita de paus de buritis amarrados por embiras.

Quelemente nadou, apanhou‑a, colocou em cima a mãe e o 

filho, tirou do teto uma ripa mais comprida para servir de 

varejão, e lá se foram derivando, nessa jangada improvisada.

Bernardo Élis – fragmentos do conto Nhola dos Anjos 

e a cheia do Corumbá

Nhola, seu filho, seu neto e o cão morrem todos naquela 

chuvarada causada por uma “tromba d’água” no conto 

do Bernardo Élis (epígrafe acima). A descrição é emocio‑

nante e muito real, fato que, além da qualidade literária do 

conto, rendeu ao autor inúmeras premiações. O fenômeno 

climático‑meteorológico descrito é, todavia, um aconte‑

cimento comum ou habitual aos climas tropicais úmidos, 

com chuvas de verão por vezes altamente concentradas no 

tempo e no espaço. Essa é uma característica dominante 

das paisagens da maior parte do território brasileiro.
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O conto desperta muita atenção tanto por revelar a rapidez e intensi‑

dade da chuva que cai, fazendo com que o nível das águas do rio suba em 

questão de minutos, quanto pela simplicidade e pobreza do casebre e dos 

personagens arrolados. Ainda que a mágica da narrativa literária nos prenda 

de chofre, e mesmo de forma impactante, o fenômeno e seus impactos não 

constituem novidade nem surpresa, pois são altamente recorrentes em dife‑

rentes localidades do país. 

A narrativa nele desenvolvida acentua, ou torna evidente, o fato de 

que grande parte da população dos países tropicais úmidos está perma‑

nentemente exposta a uma série de ameaças e perigos derivados muitas 

vezes dos eventos extremos da natureza. O autor não evoca o emprego do 

termo risco em nenhum momento, talvez mesmo pela perspectiva literária 

da narrativa; todavia, o que o fato descrito revela é uma situação do que a 

linguagem técnico‑científica, e mesmo a coloquial, convencionou chamar 

de risco natural.

Os riscos possuem diferentes origens e concepções e são de vários tipos. 

Uma apreciação contemporânea do termo evidencia que estão e sempre 

estiveram presentes nas mais diferentes sociedades, pois, toda vez que um 

grupo social aventura‑se a ultrapassar os limiares do mundo conhecido ou 

se expõe a um dado fenômeno/evento extremo, ele se coloca suscetível a 

impactos de perigos variados, daí a formação das situações de risco. Essa é a 

temática central dos textos que compõem a presente obra.

Na sociedade moderna, os riscos tornaram‑se tema de interesse geral, 

tendo adquirido considerável importância na pauta da ciência, da técnica‑

‑tecnologia, da gestão governamental e das políticas ambientais e de 

desenvolvimento em todo o mundo. Nesse contexto, o conhecimento da 

formação de situações de riscos gerais tornou‑se um imperativo a grupos 

sociais, instituições e empresas, posto que somente com o diagnóstico e 

monitoramento desses riscos podem ser implementadas medidas de preven‑

ção e controle para eles. Essa perspectiva marca com forte evidência a busca 

da sociedade e dos governantes comprometidos com a qualidade de vida da 

população pela superação de um contexto histórico de predomínio de ações 

remediativas para alcançar um futuro de ações preventivas ante os impactos 

derivados dos riscos sobre a sociedade.

Um dos mais relevantes fatores a marcar a rápida e profunda ascensão 

da temática aos fóruns mundiais é aquele relacionado tanto ao incremento 

populacional no planeta quanto à transição demográfica registrada a partir 



de meados do século XX. Em havendo mais indivíduos expostos aos riscos, 

entende‑se, com certa obviedade, que os impactos desses riscos acometerão 

um número cada vez maior de pessoas, ou seja, é consensual conceber que 

existe uma certa relação entre o aumento de vitimados pelos perigos socio‑

ambientais e o aumento da população nos mais diferentes lugares. É certo, 

entrementes, que esse impacto é bastante variado e está na dependência 

de uma série de condições sociais resultantes de aspectos relacionados à 

economia, à escolaridade, à cultura etc., que formam um conjunto de carac‑

terísticas agrupadas, genericamente, na perspectiva da vulnerabilidade 

socioambiental das populações aos riscos.

No âmbito da transição demográfica, colocamos em destaque o fenô‑

meno da urbanização, fato identitário do século XX, dado seu exacerbado 

dinamismo nessa fase da história. Os impulsionadores desse fenômeno são 

variados, e não vem ao caso evocá‑los aqui; o que nos desperta a reflexão 

é a sua complexa e caótica expressão nos países não desenvolvidos, ou no 

Sul global, o que Milton Santos concebeu como “urbanização corporativa”. 

Sua magnitude é de tal dimensão que levou François Ramade a interpre‑

tar a urbanização, já nos anos 1980, como uma catástrofe ecológica, sendo 

que sua ocorrência no mundo não desenvolvido parecia a esse pensador um 

problema que não só se intensificaria como sairia totalmente do controle no 

futuro do século XXI.

A urbanização por si só não constitui um problema quando se consi‑

deram os problemas socioambientais urbanos, tampouco o crescimento 

demográfico em si. É a partir da forma como esses fenômenos se processam 

no espaço e no tempo, especialmente quando derivados da exclusão e da 

segregação socioespacial inerentes ao capitalismo e à globalização, com a 

consequente ocupação concentrada de populações em áreas de risco, que 

a urbanização se torna realmente muito mais complexa e de difícil gestão.

Nesse sentido, o conto de Bernardo Élis nos soa como uma ilustração da 

perversa realidade que paira na Modernidade: a pobreza como a principal 

vítima dos impactos derivados dos riscos, sejam eles naturais, sociais ou 

tecnológicos – ela os acentua e os torna mais difíceis de controlar! Sabendo 

que a miséria e a pobreza têm se intensificado no mundo no contexto da 

globalização, estima‑se que o número de vitimados pelos desastres natu‑

rais, pelos conflitos sociais e pelo emprego inconsequente da tecnologia, os 

quais resultam em riscos gerais, tende a aumentar no planeta doravante. 

Tal situação apela aos gestores das áreas urbanas e rurais e aos políticos 
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representantes de governos e estados que implementem ações em caráter 

de urgência na perspectiva da redução dos impactos e danos decorrentes 

dos riscos.

No final do outono de 2019, pudemos organizar uma Escola de Verão 

sobre o tema “Riscos socioambientais urbanos” junto ao Programa de 

Pós‑Graduação em Geografia da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

Para ministrar as aulas e conduzir as demais atividades dessa escola, convi‑

damos colegas do Brasil e do exterior a aportarem seus conhecimentos e 

suas experiências ao tema. Na sequência, solicitamos que organizassem o 

conteúdo de suas aulas na forma de textos, e esses documentos formam os 

capítulos da presente obra.

Advertimos aos leitores, assim, que os textos aqui apresentados não 

possuem nenhum fio condutor e nenhuma amarração entre si; o que os une 

é exatamente a temática de riscos, aqui tratada como uma revelação clara da 

polissemia que envolve esse termo e de suas várias possibilidades de aborda‑

gem. Ao evidenciarem aproximações conceituais, metodológicas e técnicas, 

especialmente a partir de estudos de casos, os autores ilustram possibilida‑

des de acercamento ao tema, jamais um esgotamento no seu tratamento.

O convite à apreciação dos textos está lançado. Nossa perspectiva é de 

que este livro possa ser útil aos envolvidos no tema dos riscos, ao qual estão 

atreladas a vulnerabilidade e a resiliência, ao mesmo tempo que os textos 

possam alimentar os debates e o avanço do conhecimento e das políticas 

públicas voltadas à prevenção dos riscos.

Francisco Mendonça

Curitiba (PR) 

Outubro de 2020
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Riscos híbridos

Francisco Mendonça

Elaiz Aparecida Mensch Buffon

Os riscos sempre estiveram presentes nas mentes 

dos homens e suscitam preocupações às socieda‑

des humanas desde os primórdios da humanidade. 

Toda vez que um indivíduo ou um dado grupo 

social se sentiu ou percebeu estar em situação de 

perigo ou sob alguma ameaça à sua segurança 

física, psíquica ou cultural, ele se encontrou numa 

dada condição de risco, mesmo que não o tenha 

assim concebido.

A ideia de risco tomou vulto e impregnou‑se na 

civilização ocidental desde a Grécia Clássica, momento 

no qual os registros dos sentidos humanos atribuídos 

à realidade, visando construir uma compreensão do 

universo, resultaram no nascimento de uma nova forma 

de relação entre os homens, e entre estes e o ambiente 

circundante. Ao tentar avançar em todas as dimensões 

têmporo‑espaciais desconhecidas ou não codificadas, 

as sociedades sempre se colocaram em situações de 

insegurança, condição que, por si só, desestabiliza a 

fase anterior, mas serve de impulso para testar o novo. 

Numa dada condição, entende‑se que o avanço do conhe‑

cimento e da expansão territorial humana sempre se fez 

num paradoxo processo entre a segurança do vivido e 

a incerteza do desconhecido, ou seja, os avanços gerais 
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gram o mapeamento do risco e podem ser qualitativas, através de julgamento 

de um especialista por meio de dados obtidos em observações em campo, e 

quantitativas, por meio de análises estatísticas. 

Uma ferramenta auxiliar nesse processo de construção de mapas de riscos 

é o sistema de informação geográfica (SIG). Os dados trabalhados em ambiente 

SIG podem resultar de análises empíricas, probabilísticas e determinísticas. 

Na análise empírica, é possível indicar as áreas que podem apresentar futuras 

instabilizações, enquanto na análise probabilística definem‑se os fatores que 

causam instabilidades nos sistemas. Por fim, a análise determinística fornece 

informações quantitativas do perigo.

Os mapas de risco natural, social e tecnológico se apresentam como 

bases operacionais e também bases de dados para análise do risco híbrido. 

A cartografia de síntese é fundamental para mapear o risco híbrido, uma 

vez que permite sintetizar um grande número de dados de forma integrada. 

Nesse sentido, conhecer as áreas de risco híbrido significa compreender que 

a gestão de riscos no ambiente é sistêmica. Para tanto, faz‑se necessário 

apresentar alguns indicadores da abordagem dos riscos híbridos, bem como 

ilustrar algumas possibilidades de aplicações. 

1.2 Riscos híbridos: indicadores e gestão integral de desastres 
Promover a gestão dos riscos significa compreender o desenvolvimento e a 

configuração das ameaças e dos perigos como meio produtor (Porto, 2012). 

Assim, é de extrema importância que a sociedade contemporânea tenha a 

consciência do risco, a percepção do perigo e a gestão da crise (Rebelo, 2010), 

e identificar indicadores dos riscos é o primeiro passo para uma gestão inte‑

gral de riscos. 

Mendonça (2011, p. 114) frisa que a complexidade de análise dos riscos 

consiste em evidenciar sua expressão geográfica, de modo a considerar “a 

imbricação direta dos diferentes elementos componentes do espaço geográfico”. 

Para Marandola Jr. e Hogan (2006), os riscos e perigos também são entendidos 

como produtos do sistema social, modernizado tardiamente e por processos de 

segregação e desigualdade sociais. 

Cada tipo de risco é composto por variáveis que possibilitam a mensuração 

dos elementos e fatores produtores do risco. A gênese de cada um deles, assim 

como os elementos e fatores que propiciam sua manifestação, possui particu‑

lares que se expressam diferentemente no tempo e no espaço. Nesse sentido, 

torna‑se fundamental compreender os diferentes riscos segundo distintos 
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de processos naturais agravados pela atividade humana e pelo uso e ocupação do 

solo (Mendonça, 2014; Veyret; Richemond, 2007). É dessa associação, por exemplo, 

que se formam os riscos híbridos. Buffon e Mendonça (2018) e Buffon et al. (2018) 

ressaltam que determinados eventos se revestem de tamanha complexidade 

que se torna muito difícil inseri‑los em apenas uma categoria de risco; portanto, 

eles se tornam riscos híbridos, que resultam de um produto combinado de uma 

eventualidade com uma vulnerabilidade (Veyret; Richemond, 2007). Para melhor 

ilustrar a formação dos riscos híbridos, a seguir apresenta‑se um estudo de caso 

sobre as inundações na cidade Pinhais, município pertencente à Região Metropo‑

litana de Curitiba, no Estado do Paraná. 

1.2.1 Inundações urbanas em Pinhais (PR)
Em áreas suscetíveis a inundações na cidade de Pinhais, o risco é diferen‑

ciado, em função da vulnerabilidade intrínseca a determinados grupos 

sociais, que é alterada pelas medidas de adaptação às inundações, diferen‑

ciadas pelo tipo e ordem de intervenção. Ao examinar as vulnerabilidades 

sociais de modo conjugado às áreas historicamente afetadas por inundações 

(Fig. 1.6), evidenciam‑se sobreposições entre as áreas de maiores vulnera‑

bilidades e as planícies inundáveis. Esse fato é enfatizado por Deschamps 

(2004), ao reiterar que a demanda por solo para a expansão da cidade provoca 

o aproveitamento de áreas expostas a riscos naturais (impróprias). 

Desastres
naturais

Geofísicos

Meteorológicos

Categorias
de riscos

Riscos
hidrometeorológicos

Risco
híbrido

Climatológicos

Biológicos Sociais

Naturais

Alagamento

Enxurrada

Enchente Tecnológicos

Inundação

Fig. 1.5 Delimitação, caracterização e contextualização dos riscos híbridos no âmbito dos riscos  
 hidrometeorológicos
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Índice DRIB – indicadores de risco de 

desastres e mudanças climáticas no Brasil

Lutiane Queiroz de Almeida 

O presente texto visa servir como uma ferramenta 

para ajudar a avaliar, visualizar e comunicar dife‑

rentes níveis de exposição, vulnerabilidade e risco 

no Brasil. Além disso, o índice aqui exposto 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) objetiva explorar a viabilidade e a utilidade 

de tal índice de risco nacional, que considera tanto 

os fenômenos de risco naturais quanto a vulnera‑

bilidade social.

A comparação do município fornece uma classifi‑

cação inicial de exposição e vulnerabilidade. Ademais, 

análises específicas das capacidades de enfrenta‑

mento e adaptação também indicam que o risco ou a 

vulnerabilidade não são condições predefinidas, mas 

construídas por sociedades expostas a riscos naturais. 

A informação fornecida pelo índice destaca a necessi‑

dade 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.
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Cálculo do índice DRIB 
Foi demonstrado anteriormente que cada componente do índice – expo‑

sição, suscetibilidade, falta de capacidade de enfrentamento e falta de 

capacidade adaptativa – foi calculado separadamente. Com o objetivo de 

se obter uma visão geral da vulnerabilidade, a suscetibilidade dos compo‑

nentes, a falta de capacidade de enfrentamento e a falta de capacidade 

adaptativa foram agregadas em um índice de vulnerabilidade que carac‑

teriza as condições e os 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 

caso haja um risco natural. Em última análise, o índice de vulnerabilidade 

é multiplicado pela exposição, compreendendo a magnitude e a frequência 

dos perigos, para se obter o risco. A hipótese fundamental para a multipli‑

cação 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 Fig. 2.3 

exibe a fórmula que descreve como o índice foi calculado, incluindo suas 

ponderações para os componentes.

2.2.2 Resultados
Exposição

O mapa da Fig. 2.4 mostra a exposição potencial de municípios individuais 

a riscos naturais, como deslizamentos de terra, inundações e secas, bem 

Vulnerabilidade

Exposição

Exposição aos
perigos naturais

Índice DRIB

Probabilidade
de sofrer dano

X

Falta de capacidades
para reduzir

consequências
negativas

durante um 
desastre

Falta de capacidades
para mudanças

sociais estratégicas
de longo prazo

Suscetibilidade

0,33 0,33 0,33

Capacidade de
adaptação

Capacidade
de lidar

Fig. 2.3  Cálculo do índice DRIB
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dessa categoria, é possível destacar novamente os Estados do Maranhão 

(quatro municípios) e do Piauí (quatro municípios).

Vulnerabilidade
Os hotspots de vulnerabilidade no Brasil (Fig. 2.8) estão claramente localiza‑

dos nos municípios das regiões Norte e Nordeste. Outros estados possuem 

municípios com vulnerabilidade muito alta, mas são mais isolados espacial‑

mente (como o norte de Minas Gerais e o Vale do Ribeira, no sul de São Paulo). 

No grupo de municípios com maior vulnerabilidade (1.113 municípios), oito 

Estados continham 778 municípios (69,9% desse grupo) nessa condição, 

quase todos nas regiões Norte e Nordeste. Além disso, ainda nesse grupo, 

Regiões

Estados

Cap. resposta máxima = 100%
Classificação: método quantil

Muito baixo 

Baixo 

Médio 

Alto 

Muito alto 

0,183638 - 0,403306

0,403307 - 0,459789

0,459790 - 0,509986

0,509987 - 0,562463

0,562464 - 0,849024

Falta de capacidade de resposta N
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Fig. 2.6  Mapa de falta de capacidade de resposta aos desastres no Brasil
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Guillaume Fortin

Diversos processos associados a riscos naturais estão 

relacionados a forças terrestres internas, como terre‑

motos que são desencadeados por atividade tectônica 

e erupções vulcânicas. Nesses casos, geralmente nos 

referimos a riscos geográficos. Em contrapartida, 

forças externas que agem perto da superfície da 

Terra (componentes atmosféricos e hidrológicos do 

sistema terrestre) também causam riscos naturais, 

os quais são chamados de riscos hidroclimáticos ou 

hidrometeorológicos. Ademais, certos tipos de riscos, 

como movimentos de massa, dependem tanto de 

forças internas quanto de forças externas.

Nas seções que se seguem, focaremos nos riscos 

hidrometeorológicos e hidroclimáticos. Nossa tarefa 

é complicada, tendo em vista que, com base na litera‑

tura mais recente a respeito do tema, não há consenso 

sobre a definição de riscos hidrometeorológicos e hidro‑

climáticos. Alguns autores usam os dois termos como 

sinônimos, muitas vezes sem defini‑los, enquanto outros 

procuram fornecer critérios mais ou menos precisos com 

o objetivo de distinguir os dois tipos de riscos e evitar 

possíveis confusões entre eles. 

Riscos hidrometeorológicos: exemplos do 
leste do Canadá
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Os limites de princípios nas condições hidrometeorológicas (incluindo, por exem‑

plo, temperaturas mínimas e máximas, precipitação líquida e sólida, acúmulo de 

neve no solo) para um determinado período de tempo representam bons predi‑

tores de risco de avalanches. No entanto, o método requer séries climáticas 

históricas suficientemente longas e completas, além de avalanches documentadas 

suficientes para correlacionar os dois tipos de dados. Ademais, o contexto local é 

fundamental, incluindo geomorfologia e vegetação do solo, e deve ser levado em 

consideração para explicar as condições de desencadeamento de avalanches.

Na climatologia, o uso de índices é comum, pois permite a caracterização 

de mudanças espaçotemporais de diferentes variáveis e eventos extremos que 

têm grande impacto nos ecossistemas e na sociedade. Por exemplo, a Equipe 

de Especialistas em Detecção de Mudanças Climáticas e Índices (ETCCDI) tem 

um mandato para atender à necessidade da medição e caracterização objetiva 

da variação e mudança climática, e desenvolveu uma série de índices climáti‑

cos que permitem calcular vários extremos com base em variáveis climáticas 

(Ely; Fortin, 2020; Karl; Nicholls; Ghazi, 1999; Meehl et al., 2000a, 2000b; Peter‑

son, 2005; Smith; Lawson, 2012). No caso de avalanches na Península de Gaspé, 

vários índices foram utilizados (Tab. 3.2; ver Fortin et al., 2015) para caracteri‑

zar o clima de inverno, incluindo as condições favoráveis às avalanches, bem 

como para calcular as tendências desses índices ao longo do tempo (Tab. 3.3). 

Um dos principais desafios referentes à produção de tais índices é a disponi‑

bilidade de dados, uma vez que em muitos casos existem dados ausentes ou 

estranhos, e a homogeneidade da série temporal deve ser obrigatoriamente 

verificada antes do uso dos dados que serão utilizados para calcular os índices 

(Acquaotta et al., 2019; Alexandersson, 1986; Baronetti et al., 2019).

3.1.2 Inundações na bacia do rio Kennebecasis – um risco onipresente
Milly et al. (2002) descobriram que a frequência de grandes inundações 

aumentou substancialmente ao longo do século XX, uma tendência que o 

modelo climático sugere que continuará. A situação é particularmente preo‑

cupante no Canadá, onde as inundações são o risco natural mais difundido, 

frequente (Public Safety Canada, 2015) e oneroso (Story, 2016), e que reivindica 

cerca de 100 vidas anualmente (Keller; Blodgett; Clague, 2008). Na província 

de New Brunswick (NB), localizada no leste do Canadá (Fig. 3.2), diversas 

bacias hidrográficas estão sujeitas a inundações, inclusive muitos afluen‑

tes do rio Saint John, que é o maior rio da província, sendo fronteira entre 

NB, o Estado do Maine, nos Estados Unidos, e a província vizinha de Quebec. 
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Raquel Melo

José Luís Zêzere

Os movimentos de massa em vertentes são movi‑

mentos de descida, numa vertente, de uma massa 

de rocha ou solo, onde o centro de gravidade do 

material afetado progride para jusante e para o 

exterior (Terzaghi, 1952; Cruden; Varnes, 1996). 

De acordo com a classificação da Unesco Working 

Party on World Landslide Inventory (WP/WLI, 1993; 

Cruden; Varnes, 1996), existem cinco tipos de movi‑

mentos de massa em vertentes, distintos quanto 

aos mecanismos envolvidos: desabamento ou queda 

( fall), balançamento ou tombamento (topple), desli‑

zamento ou escorregamento (slide), expansão lateral 

(lateral spread) e escoada ou fluxo (flow).

Os movimentos de massa em vertentes ocorrem em 

todas as regiões do mundo e são responsáveis anual‑

mente por elevadas perdas humanas e econômicas. 

O esforço técnico‑científico para minorar as consequên‑

cias nefastas das instabilidades nas vertentes traduz‑se 

frequentemente na análise do risco geomorfológico, que 

implica encontrar respostas para as sete questões expli‑

citadas na Fig. 4.1.

Deslizamentos superficiais e escoadas de 
detritos: caracterização dos processos 
e avaliação da suscetibilidade à ruptura 

e à propagação
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com declive acentuado, e a uma velocidade que varia entre muito rápida a 

extremamente rápida, de acordo com a escala de velocidades associada a movi‑

mentos de vertentes proposta por Cruden e Varnes (1996). Ao longo do trajeto, a 

escoada de detritos pode incorporar uma carga adicional de sedimentos e água, 

resultando num aumento do seu volume.

No trajeto percorrido pelas escoadas de detritos, geralmente são identificadas 

três zonas distintas, onde se manifestam diferentes processos: zona de iniciação, 

zona de transporte e zona de deposição (Fig. 4.4). 

O processo de iniciação das escoadas de detritos pode ser subdividido em 

dois principais tipos de mecanismo (Hungr, 2005; Takahashi, 2007b; Van Asch 

et al., 2014): (i) erosão dos canais de drenagem, provocada por um escoamento 

superficial concentrado, e (ii) ocorrência de deslizamentos, que evoluem para 

escoadas de detritos. Em ambos os casos, o movimento inicia‑se quando, em 

determinada profundidade, a tensão tangencial é superior à resistência ao 

cisalhamento (Iverson, 2014). 

O primeiro tipo de mecanismo ocorre quando a disponibilidade de água é 

suficiente para produzir um escoamento superficial capaz de erodir os detritos 

que preenchem o leito do canal de drenagem, assim como as respectivas margens. 

O aumento da pressão intersticial na massa de detritos, induzido pela presença 

de água, muito possivelmente atua como precursor da escoada (Van Asch; Buma; 

Van Beek, 1999). No terreno, esse mecanismo traduz‑se na ausência de superfícies 

de ruptura e na existência de sulcos, que evidenciam a erosão (Ancey, 2010). 

1

2

3

Fig. 4.4 Identificação da zona de iniciação (1), zona de transporte (2) e zona de deposição (3) numa  
 escoada de detritos
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interno, são as principais responsáveis pela interrupção do movimento e conse‑

quente deposição dos detritos.

4.2 Causas dos movimentos de vertente: fatores 
condicionantes (de predisposição e preparatórios) e 
fatores desencadeantes
As vertentes naturais são sistemas nos quais as forças que tendem a produ‑

zir a instabilidade (tensão tangencial) estão continuamente em oposição às 

forças que tendem a promover a estabilidade (resistência ao corte). Nesse 

contexto, Bogaard (2001) sistematizou os processos que, de acordo com a 

escala temporal, poderão levar à instabilidade de uma vertente natural 

(Quadro 4.1). As causas internas, que reduzem a resistência ao corte, são 

subdivididas em fatores hidrológicos (aumento da pressão da água nos 

poros) e fatores de resistência (redução das propriedades de resistência 

dos materiais). As causas externas, que originam um aumento da tensão 

tangencial, são chamadas de gravitacionais.

Os fatores hidrológicos instantâneos constituem a causa mais comum da 

instabilidade geomorfológica (Sidle; Bogaard, 2016). Nos solos superficiais, o 

balanço da água é essencialmente controlado pela infiltração, pela percolação da 

Quadro 4.1 Processos geradores de instabilidade em vertentes naturais, 
de acordo com a escala temporal

Escala de
tempo

Processo
Escala temporal curta Escala temporal longa

Redução da 
resistência ao 
corte (causa 

interna)

Aumento 
da pressão 

da água nos 
poros

Fatores hidrológicos 
instantâneos (infiltração e 

percolação)

Fatores hidrológicos a longo prazo 
(alterações do clima e do uso do solo, 

fluxo de água subterrânea à escala 
regional)

Redução da 
resistência 

dos materiais

Fatores de resistência 
instantâneos (congelação-

-degelo artificial, 
tratamento químico)

Fatores de resistência a longo prazo 
(meteorização física e química, 

aumento da resistência dos 
materiais devido ao crescimento de 

raízes de plantas)

Aumento da tensão 
tangencial (causa externa)

Fatores gravitacionais 
instantâneos (sismos, 

cortes em taludes)

Fatores gravitacionais a longo prazo 
(erosão ou acumulação)

Fonte: adaptado de Bogaard (2001).
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Norma Valencio

No campo da sociologia, ao qual nos filiamos, há 

vários caminhos para a compreensão dos modos de 

funcionamento das estruturas sociais. Um deles é 

pelo exame do campo subjacente à dinamização das 

instituições, isto é, dá‑se por meio da identificação dos 

atores e dos processos que configuram os seus emba‑

tes para delinear as estruturas sociais e também, se 

considerada uma perspectiva bidirecional, por meio 

dos ditames institucionais que enquadram as estra‑

tégias de agência (Bourdieu, 2004). 

Riscos de desastres são noções entrelaçadas que 

apontam não apenas para potenciais circunstâncias‑

‑limite na relação entre o cidadão e as instituições 

públicas (Valencio; Valencio, 2017), mas também para a 

existência de um campo de embates acerca do que essas 

noções significam e a que se prestam. Assim, são noções 

que indicam um compósito de arenas que imprime as 

condições institucionais para o desenrolar de políti‑

cas públicas no tema e para as tensões entre os atores 

implicados. O campo traz à tona diferentes modos de 

organização social, lugares de experiência e repertórios 

de sentidos de seus participantes. No tema de riscos de 

desastres, é o espaço político que mostra dinamicamente 

Dos riscos emergentes aos desastres 
recorrentes: os desafios de segurança 
ontológica ante uma gestão pública obtusa
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sujeito, da potência de construção e participação em uma comunidade polí‑

tica, porque resulta do ímpeto de pensar, ou seja, experimentar o uso de certos 

referentes para provocar uma reflexão sobre o mundo, ou porque o discurso 

proferido está em busca de interlocutores para compartilhar significados, que 

buscam ambientes heterogêneos para testar mutuamente quão convincentes 

são os seus argumentos para persuadirem uns aos outros sobre os melhores 

caminhos do pensamento, ou, ainda, porque as vocalizações plurais praticam a 

curiosidade intelectual sobre as diferenças de expressão, ao mesmo tempo que 

buscam pontos de intersecção para propor que as instituições se atualizem. 

Assim, constranger a palavra implica constranger o pensamento, o que, por seu 

turno, implica restringir o reconhecimento à diferença, o sentido de agência, 

e, por fim, estagna as instituições no universo estreito dos preceitos anacrôni‑

cos dos mandatários, os quais, desse modo, julgam poder utilizá‑las como um 

escudo para escapar das contradições do mundo.   

O fio condutor acima, sinteticamente explicitado, será disciplinar e 

metodologicamente ajustado para considerações sociológicas acerca de um 

considerável desafio de nossos dias no contexto brasileiro, a saber: o tema de 

redução de riscos de desastres através de entrechoques de sentidos e de atores 

com o aparato institucional. 

5.2 Proteção civil: sem as balizas de uma comunidade política 
ampliada, não há proteção 
No ano de 2012, o Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC) acrescentou 

a palavra proteção à sua denominação, passando a ser Sistema Nacional de 

Proteção e Defesa Civil (SINPDEC). Rótulo apenas, tanto porque a concepção 

sistêmica se manteve frágil na interlocução interinstitucional – sustentada, 

sobretudo, pelo aspecto de suporte financeiro federal à resposta estadual e 

municipal a emergências – quanto porque houve relutância em absorver as 

demandas de arenas mais inclusivas, cujos atores aspiravam a uma política 

pública mais consistente no tema.

Nas décadas de 2000 e 2010, o nível federal engavetou, sem explicações, 

os resultados de duas conferências nacionais sobre o assunto, as quais tinham 

sido precedidas por outras realizadas nas escalas municipais e estaduais por 

todo o país, deslegitimando‑as em bloco como arenas de distribuição de poder. 

Numa típica condução top-down, o nível federal frustrou os diferentes seto‑

res da sociedade, os quais ineditamente tomavam o tema da proteção civil 

como algo que lhes dizia respeito. Ainda que parecesse ambíguo que o topo do 
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1. Resistência à reflexividade, quando o caráter conservador dos atores frente 

aos efeitos de suas ações persiste, e eles relutam em admitir mudanças 

na orientação institucional, devido ao valor atribuído à constância de sua 

lógica de operação, ainda que haja evidências de que o contexto social se 

alterou e que exige reação a contento.

2. Reflexividade tempestiva, na qual o curso dos acontecimentos revela ines‑

peradas configurações e os atores institucionais se dão conta de que suas 

visões e ações devam mudar em velocidade semelhante, embora estejam 

incertos quanto aos efeitos de longa duração de tais mudanças.

3. Reflexividade inconvincente, na qual o reposicionamento dos atores é apenas 

retórico, para mitigar certas pressões circunstanciais, sem intenção de 

mudar substancialmente o rumo de suas ações.

4. Reflexividade tardia, quando as circunstâncias passadas não podem ser 

revertidas, porém podem ser trazidas à luz para suscitar discussões 

sobre parâmetros renovados a serem aplicados em circunstâncias simi‑

lares futuras.

5. Reflexividade às avessas, isto é, um movimento reacionário, quando as 

circunstâncias apontam para a razoabilidade de uma direção para a ação 

coletiva, mas se utiliza de uma posição de poder para apontar na direção 

contrária, a fim de alimentar seu capital político através de controvérsias 

que possam tornar a ordem democrática caótica. Colocam‑se deliberada‑

mente as coisas fora do lugar para tornar os mecanismos institucionais 

disfuncionais e, assim, estabelecer condições para anunciar a necessi‑

dade de uma nova ordem.

5.6 O que o panorama contemporâneo revela sobre riscos de 
desastres
As considerações anteriores servem para anteparar a compreensão dos 

riscos de desastres não como algo externo à sociedade, mas decorrente de 

seu modo próprio de funcionamento, aí colocado o componente político‑ins‑

titucional e físico‑material, conforme ponderou Douglas (1992), reiterado por 

Beck (1999). É fato que a realidade concreta, a da vida vivida no terreno, pode 

mostrar formas nuançadas de compreensão dos riscos e que contradizem as 

grandes teorias (Lindell; Perry, 2004; Mythen; Walklate, 2006). No entanto, 

quando os cientistas sociais mantiveram‑se preocupados em identificar os 

processos estruturantes (as novas instituições, os seus sistemas de valo‑

res e de crenças, suas regras de organização e funcionamento) e dinâmicos 



Risco híbrido

Riscos híbridos: têm origem na associação entre dois ou mais riscos específicos (naturais, sociais, 
tecnológicos etc.), sendo intensificados pela imbricação de elementos e fatores diversos.
Exemplos: inundações, secas, tremores de terra etc. (têm origem natural e são intensificados pelos 
riscos sociais e/ou tecnológicos); transporte de combustíveis, redes de transmissão de energia etc. 
(têm origem tecnológica e são intensificados pelos riscos sociais e/ou naturais); fome, violência etc. 
(têm origem social e são intensificados pelos riscos naturais e/ou tecnológicos).

Riscos naturais: tem origem em eventos 
extremos da natureza (climáticos, geológicos, 
pedológicos, hídricos, etc., isolados ou 
combinados) e se apresentam como ameaças 
e/ou perigos aos grupos humanos a eles 
expostos.
Exemplos: inundações, movimentos de solo, 
secas, tremores de terra, etc.

Riscos tecnológicos: têm origem em acidentes
tecnológicos derivados do mau funcionamento
de processos produtivos gerais (indústria, 
agricultura, telecomunicação, produção de 
energia, transporte etc., isolados ou combinados) 
e se apresentam como ameaças e/ou perigos aos 
grupos humanos a eles expostos.
Exemplos: transporte de produtos químicos,
redes de distribuição de energia, aviação etc.

Riscos sociais: têm origem em eventos 
derivados de conflitos ou crises sociais 
(socioeconômicos, políticos, culturais, 
esportivos, etc., isolados ou combinados) e se 
apresentam como ameaças e/ou perigos aos 
grupos humanos a eles expostos. 
Exemplos: fome, violência, guerra etc.

Fig. 1.2 Risco híbrido no contexto dos demais tipos de riscos
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Fig. 2.6  Mapa de falta de capacidade de resposta aos desastres



Fig. 4.8 Avaliação da suscetibilidade à ocorrência de áreas de deslizamentos superficiais por meio  
 de método estatístico multivariado (regressão logística)
Fonte: Melo et al. (2019).
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