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RESUMO 

 

O objetivo do estudo foi elaborar o Banco de Dados sobre Desastres de Natal e o Sistema 

de Informação Geográfica sobre desastres no município de Natal. Contou-se com 

digitalização dos documentos; criação de nomenclatura padronizada; capacitação teórica 

sobre produção de banco de dados de desastres; produção de planilhas no Excel; produção 

do SIG; e sistematização dos resultados e discussão dos dados do banco de dados. A 

produção desses instrumentos auxilia na gestão e ordenamento territorial, uma vez que 

apresentam dados (dados oficiais, coletados pela defesa civil da cidade) em escala local, a 

nível de domicílio no município. Desastres que acontecem estão associados com aos 

condicionantes climáticos e fisicoambientais da capital potiguar. Tanto bancos de dados 

quanto SIG sobre desastres contribuem para a proposição de políticas públicas de Redução 

de Risco de Desastres (RRD) e de medidas voltadas para o planejamento e o ordenamento 

territorial na cidade. 

 

Palavras-chave: Banco de dados; Sistema de Informação Geográfica (SIG); desastres; 

defesa civil; Natal. 

 

 

RESUMEN 

 

El objetivo del estudio fue desarrollar la Base de Datos de Desastres de Natal y el Sistema 

de Información Geográfica sobre desastres en la ciudad de Natal. Los documentos fueron 

escaneados; creación de nomenclatura estandarizada; capacitación teórica sobre producción 

de bases de datos sobre desastres; producción de hojas de cálculo en Excel; Producción de 

SIG; y sistematización de resultados y discusión de datos de la base de datos. La 

producción de estos instrumentos ayuda en la gestión y ordenamiento territorial, ya que 

http://www.revistageosig.wixsite.com/geosig
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presentan datos (datos oficiales, recolectados por la defensa civil de la ciudad) a escala 

local, a nivel de hogares del municipio. Los desastres que ocurren están asociados con las 

condiciones climáticas y físico-ambientales de la capital Potiguar. Tanto las bases de datos 

como los SIG sobre desastres contribuyen a la propuesta de políticas públicas de Reducción 

del Riesgo de Desastres (RRD) y medidas orientadas a la planificación y ordenamiento 

territorial de la ciudad. 

 

Palabras clave: Banco de datos; Sistema de Información Geográfica (SIG); desastres 

defensa Civil; Natal. 
  

 

INTRODUÇÃO 

“Compreender os riscos de desastres” é a Prioridade 1 do Marco de Sendai, publicado no 

relatório da Terceira Conferência das Nações Unidas para a Redução de Risco de Desastres, 

realizada em 2015, na cidade de Sendai, no Japão, cuja agenda norteará as ações de redução 

de risco de desastres (RRD), nos países signatários, por um período de dez anos. A 

Prioridade 1 do Marco de Sendai é uma das principais referências para a realização desta 

pesquisa, que busca compreender padrões espaciais e temporais da ocorrência de desastres. 

Trata-se de uma parceria entre o Grupo de pesquisa GEORISCO e o Núcleo de Pesquisa 

sobre Desastre (NUPED), ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), sediada na cidade de Natal, Brasil, e o Departamento de Defesa Civil e Ações 

Preventivas da cidade de Natal (DCN), com o intuito de produzir um banco de dados 

(BBDN) e um sistema de informação geográfica sobre desastres para a cidade de Natal 

(SIG-Desastre). 

 

A utilização de bancos de dados permite a realização de inferências sobre as causas, 

consequências e a proposição de medidas de ordenamento territorial. Por banco de dados 

sobre desastres compreende-se “um conjunto de registros sistemáticos de dados sobre 

perdas e danos deflagrados por eventos de origem natural, socionatural ou tecnológico” 

(Muñoz, 2017, p.311). Nesta perspectiva, por meio dos bancos de dados é possível registrar 

o número de pessoas mortas, feridas, desalojadas, localização dos desastres e outros fatores.  

Com o auxílio dos bancos de dados é possível produzir informações para compreensão dos 

desastres e elaboração de políticas de gestão a nível internacional e/ou local; produção de 

indicadores de risco; e análise da distribuição dos desastres, ou seja, uma espacialização 

dos eventos, em que se torna possível identificar as causas dos desastres (Muñoz et al., 

2017). Além de ser um conjunto sistemático de informações acerca das perdas e danos 

oriundos de um evento, pode também auxiliar na gestão humanitária em situações de 

desastre (ações de defesa civil).  

 

Os bancos de dados possuem diferentes escalas de abrangência: a mundial apresenta uma 

visão geral de eventos, isto é, o grau de detalhe é menor; em contraposição, bancos de 

dados locais que deveriam dispor de um nível maior de detalhe das informações sobre os 

desastres. É possível destacar como banco de dados mundial, o EM-DAT, Sigma e 

NatCatSERVICE, sendo o primeiro de acesso público e os dois últimos de acesso restrito, e 

são utilizados para atender demandas do segmento privado, como aponta Muñoz et al. 

(2017).  
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O International Disaster Database (EM-DAT) é um sistema de banco de dados 

desenvolvido pelo Center for Research on Epidemiology of Disasters – CRED, unidade da 

Universidade de Louvain, na Bélgica. Foi uma instituição criada em 1973, sem fins 

lucrativos (EM-DAT, C. R. E. D., 2009) e este sistema disponibiliza uma base de dados 

objetiva para avaliação da vulnerabilidade e tomada de decisão orientada em situações de 

desastre. O EM-DAT é referência para diversos estudos e relatórios, como o elaborado pela 

ONU para apontar políticas de gestão, de mitigação e prevenção, dos desastres. Neste 

banco de dados, verifica-se uma confiabilidade da utilização de seus dados pelas 

instituições de pesquisa, visto que, na plataforma de acesso há a disponibilidade dos dados 

e apresentação da metodologia utilizada para coleta dos dados e seu posterior 

armazenamento (Marcelino, Nunes, & Kobiyama, 2006).  

 

O DesInventar é um sistema de armazenamento de dados sobre desastres para países da 

América Latina. É tido como uma ferramenta conceitual e metodológica que é basilar para 

construção do sistema de informações relativo às perdas e danos. Surgiu no início da 

década de 1990, com o intuito de preencher a lacuna de informações relativa aos desastres 

de pequeno, médio e maior impacto da América Latina, a partir de grupos de pesquisadores 

vinculados a Rede de Estudos Sociais em Prevenção de Desastres na América – LA RED 

que passaram a compartilhar de uma mesma base conceitual, que “padronizou” a aquisição, 

consulta e exibição de informações referente aos desastres (Corposso & La red, 2009).  

 

A nível nacional, é possível observar no Brasil algumas iniciativas que buscam coletar e 

armazenar dados relativo aos desastres. Em 2001 foi criado o Centro de Estudos e 

Pesquisas em Desastres na Universidade Federal de Santa Catarina (CEPED/UFSC) que 

objetiva desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão voltados para a redução dos 

riscos de desastre. Nesta perspectiva, o CEPED elaborou dois importantes trabalhos: o 

primeiro é o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais1 que aglutina informações relacionados 

a desastre de todo território brasileiro em um recorte temporal de 1991 a 2012, que foram 

obtidas mediante documentos oficiais e não oficiais. Desta análise foi gerado, 27 relatórios 

(cada um relativo a um Estado brasileiro) e mapas do território nacional, os quais 

espacializam os pontos de ocorrência dos desastres (Muñoz et al, 2017 e Ceped, 2013).  

 

Além do Atlas, o CEPED contribuiu para formação do Sistema Integrado de Informações 

sobre Desastres (S2ID). Neste, é possível observar mais de 50.000 documentos referentes a 

ocorrência de desastres de todo país no período de 1970 - 2017. Com o S2ID, pode-se além 

de registrar os desastres ocorridos no Estado como no município, consultar e acompanhar 

processos de respostas e buscar informações sobre a gestão de risco de desastres (Muñoz et 

al., 2017 e CEPED, 2013). Ademais, há outras iniciativas como o Observatório dos 

Desastres Naturais desenvolvido pela Confederação Nacional dos Municípios, que, no 

entanto, abordam apenas desastres referentes a secas e chuvas (Muñoz et al., 2017), dentre 

outros. 

 

A integração de diferentes bancos de dados para elaboração de indicadores de risco de 

desastres foi um dos objetivos principais do Índice DRIB - Indicadores de risco de desastres 

no Brasil (sigla em inglês: Disaster Risk Index in Brazil), que fornece uma ferramenta para 

ajudar a avaliar, visualizar e comunicar diferentes níveis de exposição, vulnerabilidade e 

                                                                 
1 No entendimento dos autores, desastres não são naturais. Mas podem ser deflagrados por ameaças/perigos 

de origem na Natureza. 
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risco no Brasil. Nesse trabalho, o índice se propõe a sensibilizar os tomadores de decisão 

para o importante tópico de risco de desastres e adaptação à mudança climática. A 

comparação entre municípios fornece um ranking inicial de exposição e vulnerabilidade. A 

análise específica da capacidade de resposta e adaptação também indica que o risco ou 

vulnerabilidade não são condições pré-definidas, mas são construídos por sociedades 

expostas aos perigos naturais.  

 

Os resultados do Índice DRIB foram mapeados e classificados por meio de um SIG para 

mostrar diferentes padrões de exposição, vulnerabilidade e risco em escala nacional. A 

perspectiva nacional do risco mostra claramente que a vulnerabilidade de uma sociedade ou 

de um país não é o mesmo que a exposição a riscos naturais. As informações fornecidas 

pelo Índice DRIB destacam a necessidade de medidas preventivas para a Redução do Risco 

de Desastres e Adaptação às Mudanças Climáticas no país como um todo, mas também em 

escalas regionais e locais (Almeida, Welle e Birkmann, 2016; Almeida, Araujo, Welle e 

Birkmann, 2019). 

 

Em escala local, a partir dos levantamentos bibliográficos realizados, não se verificou 

nenhuma iniciativa do tipo no Brasil. Levando em conta essa lacuna científica, o presente 

trabalho toma como base de dados documentos de órgãos oficiais que lidam com os eventos 

em escala local a nível do domicílio. As propostas geralmente consideram um levantamento 

histórico de notícia publicadas em jornais (por exemplo o trabalho de Saldanha, Pena, 

Tiezzi e Almeida (2016) ou como é apresentado no Banco de Dados de Desastres Naturais 

organizado pelo Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet-UNESP) em que os dados 

são referentes a notificações de desastres também de jornais ou coletados pela Defesa Civil 

alusivos aos municípios do estado de São Paulo.  

 

Nesta perspectiva, este artigo contribui, como um modelo, para o preenchimento desta 

lacuna, uma vez que detalha a produção e as contribuições da construção de um banco de 

dados em escala local e sua síntese na forma de um Sistema de Informação Geográfica 

sobre Desastres (SIG-Desastres). Os SIG’s são de grande relevância pois permitem a 

entrada e interação de dados, consultas e análises dos mesmos, além da visualização e 

plotagem destes dados georreferenciados no espaço (Carvalho, Macedo & Ogura, 2007).  

 

Assim, este artigo tem o objetivo principal de elaborar o Banco de dados geográfico 

(BDDN) e do Sistema de Informação Geográfica (SIG-Desastre) sobre a ocorrência de 

desastres no município de Natal, com base nos dados cedidos pela Defesa Civil de Natal 

(DCN).  

 

Para este artigo, a definição de desastre que norteia conceitual e metodologicamente a 

produção do banco de dados e do SIG de Natal, conforme Almeida (2011, p.88): 

“é um evento centrado no tempo e no espaço, no qual uma comunidade experimenta severo 

perigo e destruição de seus serviços essenciais, acompanhado por dispersão humana, 

perdas materiais e ambientais, que frequentemente excedem a capacidade dessa 

comunidade em lidar com as consequências do desastre sem assistência externa.” 

(Almeida, 2011, p. 88). 

 

Com isso, verifica-se que o desastre é a materialização do risco a que uma comunidade está 

condicionada, um dado perigo e a probabilidade desse evento ocorrer; e por sua 

vulnerabilidade, que é intrínseca aos indivíduos (Almeida, 2011). 
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METODOLOGIA 
 

Para a elaboração do Banco de Dados sobre Desastre de Natal (BDDN) e Sistema de 

Informação Geográfica sobre Desastres (SIG-Desastre) foram seguidas as seguintes etapas 

metodológicas:  
 

- Digitalização dos documentos de registros dos desastres (laudos de vistoria, autos de 

interdição, autos de desinterdição) da Defesa Civil de Natal (DCN);  

- Criação de nomenclatura padronizada para identificação dos documentos e integração das 

informações na planilha de dados;  

- Capacitação teórica da equipe sobre produção de banco de dados de desastres;  

- Produção de planilhas no Excel com dados obtidos da DCN;  

- Elaboração do Sistema de Informação Geográfica de desastres em Natal (SIG-Desastres); 

e, por fim,  

- A sistematização dos resultados com produção cartográfica e discussão dos dados do 

BDDN e do SIG-Desastre. 

 

Digitalização dos dados 

A primeira etapa deste trabalho, para a produção do BDDN, foi a digitalização dos 

documentos produzidos (em papel) e cedidos pela Defesa Civil de Natal, coletados para o 

período de 2013 a 2017 das ocorrências. Esses documentos (Figura 1) podem ser de três 

tipos: laudos de vistoria, auto de interdição e auto de desinterdição. Eles representam as 

ocorrências de desastres atendidos pela DCN. A digitalização foi realizada pelo Grupo de 

Pesquisa em Dinâmicas Ambientais, Risco e Ordenamento do Território (GEORISCO)2, 

com o auxílio do aplicativo de scanner para telefones móveis CamScanner.  

 

                                                                 
2 É preciso destacar a inteira disponibilidade dos colegas da Defesa Civil de Natal em ceder espaço de 

trabalho e todos os documentos de ocorrências de desastres. Por essa parceria, agradecemos à Defesa Civil de 

Natal. 
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Figura 1. Exemplo de documento utilizado pela Defesa Civil nas visitas para avaliação do 

imóvel (Auto de interdição). 

 

 
 

Fonte: Defesa Civil de Natal. 

 

Nomenclatura 

 

Nesta segunda etapa, houve a criação de nomenclaturas para identificação dos documentos, 

com base nas informações que são preenchidas nos laudos e autos aplicados em campo 

pelos agentes da DCN. As nomenclaturas diferenciam o tipo de registro, laudos de vistoria, 

autos de interdição ou desinterdição, número da ocorrência, mês e ano da visita. Com o uso 

da nomenclatura proposta os documentos da DCN foram representados da seguinte forma: 

AI_007_0617 para Autos de Interdição; LV_086_0815 para Laudos de Vistoria; e 

LD_001_0417 para Laudos de Desinterdição. 

 

Capacitação técnica sobre a produção de banco de dados de desastres 

O terceiro momento deste trabalho contou com um workshop voltado para preparar a 

equipe técnica do grupo de GEORISCO para sistematização dos dados. A capacitação 

permitiu expor para a equipe a importância da implementação sistemática de dados da 
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ocorrência de desastres. Essa ação antecedeu a confecção do banco de dados da Defesa 

Civil de Natal e teve como referência a produção cartográfica e de banco de dados de O 

liveira (2018). 

Produção de planilhas no Excel 

Após a coleta dos dados na DCN e o workshop de preparação, foram elaboradas planilhas 

Excel com base nos dados coletados nos documentos de vistoria e autos de 

interdição/desinterdição produzidos pela DCN. Estas planilhas contêm: o código (tipo do 

registro), coordenadas UTM do local, data do incidente, CEP, motivo da visita, 

bairro/comunidade, número do imóvel, tipo do imóvel, número de habitantes, área e 

situação do imóvel, simbolizado na Figura 2, que representa um recorte de uma planilha. 

Esta etapa foi de suma importância, dado que mediante estas informações, se torna possível 

estabelecer os padrões espaciotemporais e a frequência/magnitude do desastres, em qual 

período do ano se tem o maior número de ocorrência, a que tipo de perigo estão associados 

os desastres, entre outros resultados. 

Figura 2. Planilhas criadas com os dados da Defesa Civil de Natal.  

 

Fonte: Banco de Dados sobre Desastres de Natal - BDDN (2019). 

Produção do SIG-Desastre 

A sistematização do banco de dados sobre desastre, com as respectivas coordenadas UTM 

para cada ocorrência, possibilitou a espacialização das ocorrências de desastres e a 

produção do Sistema de Informação Geográfica de Desastre de Natal (SIG-Desastre). Para 

isso, utilizou-se os softwares Google Earth, QGis e ArcGis para auxiliar na distribuição dos 

pontos de desastres na cidade de Natal e possibilitando inter-relações entre os desastres e 

outros fatores, tais como: declividade, tipo de solo, saneamento, infraestrutura, situação 

econômica, entre outros. Essas análises se fazem necessárias para que se possa entender os 

deflagradores dos desastres e assim contribuir para a redução do risco de desastres (RRD). 

Foi feito o uso do Google Earth e das informações disponibilizadas dos documentos da 

DCN (Coordenadas, CEP, Rua, Avenida, travessa, entre outros), auxiliaram a localizar os 

pontos de ocorrência e assim espacializarlas. A partir dos pontos dispostos criou-se 
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shapefiles com o auxílio dos softwares ArcGis e QGis, com os quais foi possível elaborar 

mapas, localizando quais bairros onde ocorrem os casos de desastre de maneira mais 

frequente, apresentado nas Figuras 3, 7 e 10. 

Sistematização dos resultados e discussão dos dados do BDDN 

Para esta etapa houve a elaboração de gráficos e Tabelas que relacionam a precipitação 

mensal, coletado no Banco de Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (BDMET - 

INMET, 2019) da estação de Natal (estação 82598), ao longo dos doze meses no período 

dos anos de 2013 a 2017, com os casos de desastre, possibilitando, deste modo, um 

cruzamento das informações a fim que seja possível realizar associações entre alguns 

deflagradores e a ocorrência de desastres em Natal. 

E, por fim, uma discussão dos resultados do banco de dados que podem ser extraídos 

(realizada na seção seguinte), correlacionando estas informações com os padrões das 

características naturais da cidade, como precipitação (dados obtidos no BDMET - INMET), 

declividade e tipo de sol de Natal, por meio da apresentação dos mapas, gráficos e planilhas 

produzidos nas etapas anteriores e de informações produzidas em outros trabalhos voltados 

para a temática do risco e vulnerabilidade da cidade do Natal como Medeiros (2014) e 

outros trabalhos que analisavam bairros específicos, o caso de Mãe Luíza com Macedo 

(2015) e Lima (2017) . 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O BDDN e o SIG-Desastre permitiram quantificar que, no período analisado (casos 

ocorridos entre os anos de 2013 a 2017) ocorreram 888 ações de defesa civil em Natal 

(Tabela 1), levando-se em consideração todos os laudos, de vistoria, de interdição e de 

desinterdição, sendo que foram: 18 casos em 2013; 278 casos em 2014; 133 casos em 2015; 

212 casos em 2016; e 247 casos em 2017.  

Com o auxílio da Tabela 1, é notável que grande quantidade dos casos se concentra em um 

período específico: quadrimestre de abril a julho. Tal fato está associado com algumas 

características, como regime pluviométrico, condições físicas da cidade e locais de 

ocupação. Com isso, as subseções seguintes apresentarão/correlacionarão as condições 

climáticas com as ocorrências e a relação com as condições físicas e, ao final, a 

espacialização desses casos no território da cidade. 

 

Tabela 1. Ocorrências de desastres ao longo dos meses entre os anos de 2013 à 2017. 

Meses 
N° de casos 

2013 2014 2015 2016 2017 

Jan 0 2 1 30 8 

Fev 0 3 2 21 21 

Mar 0 5 6 20 45 

Abr 0 3 32 16 59 
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Mai 0 2 1 17 38 

Jun 0 162 17 28 26 

Jul 3 68 26 27 39 

Ago 8 15 24 17 11 

Set 4 3 14 8 0 

Out 2 3 1 12 0 

Nov 0 5 2 5 0 

Dez 1 7 7 11 0 

Total 18 278 133 212 247 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do Banco de Dados sobre Desastres de Natal - 

BDDN (2019). 

A Figura 3 expõe a espacialização dos desastres ocorridos em Natal, com destaque para 

bairros como Mãe Luíza (com valores expressivos devido o desastre de 2014, a ser descrito 

posteriormente), Alecrim, Pajuçara, Rocas e Igapó. Vale destacar que todos são bairros em 

que preponderam muitas desigualdades sociais e apresentam muitas comunidades 

vulneráveis. 

Figura 3. Mapa com distribuição das ocorrências de desastre por bairros, durante os anos 

de 2013 a 2017. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do BDDN (2019). 
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Eventos pluviométricos registrados entre os anos 2013 a 2017 e sua correlação com a 

ocorrência de desastres 

Na análise dos padrões espaciotemporais do BDDN, se notou que há uma grande correlação 

entre inúmeros casos de desastres documentados pela Defesa Civil e a ocorrência de 

precipitação pluviométrica. A chuva, em muitos casos, atua como principal agente 

deflagrador do desastre em Natal. Na região, a precipitação ocorre de maneira regular em 

alguns meses do ano, com destaque para os meses de março a julho, quando já ocorreram 

precipitações acima de 150 mm mensais.  

 

Para eventos de chuva intensa, tomou-se um valor limiar para observação das precipitações 

diárias dentro do recorte temporal da pesquisa. O valor considerado foi proposto nos 

trabalhos de Monteiro e Zanella (2017) na região costeira do Estado do Ceará, os quais 

consideram que o valor de 50 mm, em um período de 24 horas, já pode ser suficiente para a 

deflagração de desastre (salientando as condições geográficas locais, o tempo de ocorrência 

da precipitação, impermeabilização, taxa de impermeabilização do solo, entre outros 

condicionantes) (Monteiro e Zanella, 2017). Foram identificados vinteoito (28) dias com 

precipitações iguais ou superiores a 50 mm, ao longo dos meses de maio a setembro, e 

predominantemente entre os meses de junho e julho. 
 

Tabela 2. Ocorrências de precipitação pluviométrica diária igual ou acima de 50 mm no 

período de 2013 a 2017. 

 

Estação de coleta: Natal/RN (estação 82598) 

Período dos dados: 01/01/2013 a 31/12/2017 

Data da ocorrência Mês 
Precipitação 

(mm) 

Data da 

ocorrência 
Mês 

Precipitação  

(mm) 

15/05/2013 Maio 85.1 04/08/2014 Agosto 62.2 

18/05/2013 Maio 96 09/09/2014 Setembro 73.8 

09/06/2013 Junho 64.5 06/03/2015 Março 66.2 

13/06/2013 Junho 53.4 25/06/2015 Junho 69.9 

22/06/2013 Junho 77.9 27/07/2015 Julho 66.6 

02/07/2013 Julho 120.4 20/01/2016 Janeiro 50.2 

19/07/2013 Julho 57.8 04/03/2016 Março 64 

19/08/2013 Agosto 97 11/05/2016 Maio 92.6 

04/09/2013 Setembro 125.6 03/03/2017 Março 73.7 

30/01/2014 Janeiro 64 30/04/2017 Abril 67.7 

14/03/2014 Março 111.4 08/05/2017 Maio 64.8 

14/06/2014 Junho 131 30/05/2017 Maio 62 

15/06/2014 Junho 222 01/07/2017 Julho 50.6 

23/06/2014 Junho 52.2 06/07/2017 Julho 116.1 

 

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

O ano de 2014, por exemplo, apresentou um acumulado de 1756 mm anual. Os primeiros 

meses do ano (janeiro a março) detiveram dias com precipitações acima de 50 mm, 

contudo, os desastres notificados não estão diretamente associados à precipitação. No mês 
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junho aconteceu a primeira precipitação expressiva em Natal: dia 14 acumulou 131 mm; no 

dia 15 de junho, foi registrado 222 mm, ou seja, em 48 horas houve uma precipitação de 

353 mm (que seria quase o acumulado do mês inteiro no ano anterior - 399,1 mm). Neste 

período aconteceram sete ocorrências de desastres no bairro das Rocas (mais precisamente 

na Comunidade do Jacó) em decorrência do colapso de uma encosta, dado as elevadas 

precipitações desses dois dias. 

 

Na Figura 4, o perfil de casos ao longo do ano de 2014 associado com as precipitações 

mensais. Nisso, observa-se que junho foi o mês com os maiores valores e o número de 

casos está vinculado a esse elevado volume precipitado. 
 

Figura 4. Número de casos de desastres x precipitação, no ano de 2014. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do BDDN3 e BDMEP – INMET (2019). 

No entanto, destaca-se o desastre mais emblemático na cidade do Natal: o movimento de 

massa (corrida de lama e detritos) que ocorreu no Bairro de Mãe Luíza, atingindo total ou 

parcialmente mais de 36 residências e deixou mais de 100 famílias desabrigadas. O 

movimento de massa, caracterizado por Macedo (2015) como corrida de lama, ocorreu 

entre os dias 13 e 15 de junho de 2014, durante a realização da Copa do Mundo (Figura 5), 

onde Natal foi uma das sedes de jogos. Nesses três dias foi registrado uma precipitação de 

340 mm em um período de 36 horas (Tabela 2). Macedo (2015) e Lima (2017) apontam 

que o acontecimento foi um dos maiores em relação a precipitações concentradas nos 

últimos 50 anos na cidade e atingiu a cidade em um período em que todo aparato de 

segurança humana da cidade estava voltado para a organização dos jogos da Copa do 

Mundo em Natal (Figura 6).  

 

 

 

                                                                 
3 O número de casos foi baseado em análises realizadas no Banco de Dados de Desastre de Natal (BDDN) 
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Figura 5. Repercussão internacional do desastre ocorrido em Natal durante a Copa do 

Mundo, em junho de 2014. 

Fonte: https://www.nbcnews.com/storyline/world-cup/landslide-wipes-out-homes-world-

cup-host-city-n134201 

Figura 6. Aspecto da área atingida pela corrida de lama e detritos no bairro Mãe Luíza, na 

cidade de Natal, em junho de 2014. 

 
Fonte: Grupo de pesquisa GEORISCO, 14 de junho de 2014. 
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No ano de 2017 verificou-se seis precipitações acima do valor limiar ao longo dos meses de 

março, abril, maio e julho. Casos de maior intensidade das chuvas se deu no mês de julho 

com acontecimentos de 50,6 (01 de julho) e 116,1 mm (06 de julho). De acordo com os 

dados do BDDN, ocorreu comprometimento da estrutura dos imóveis (com presença de 

rachaduras e umidade nas paredes) nos bairros de Mãe Luíza, Praia do Meio, Alecrim e 

Bom Pastor (além de Ponta Negra, bairro localizado na zona sul da cidade). 
 

Outro mês que se observa considerável ocorrência de desastres, foi no mês de abril, 

principalmente após o dia 22 até o dia 30, nos bairros de Igapó, com casos de alagamentos; 

e Mãe Luíza, Pajuçara, Nossa Senhora da Apresentação, Felipe Camarão e Planalto, com 

comprometimento da estrutura dos imóveis e risco de colapso de muros de arrimo. Algo 

interessante sobre este mês, é que a precipitação com valor superior ao limiar estabelecido 

aconteceu somente no dia 30 e as ocorrências se deram no período de tempo anterior. 

Contudo, alguns desastres que foram deflagrados, se deram no momento em que ocorreram 

chuvas com baixa intensidade, porém frequentes e espaçadas no tempo, ao final do mês 

verificando-se o acumulado de 254,1 mm. 

 

Condicionantes físicoambientais e desastres na cidade de Natal 

A cidade de Natal apresenta algumas características geoambientais que condicionam a 

ocorrência de desastres deflagrados por processos naturais: regime pluviométrico, 

geomorfologia e tipos de solo. Tais características impõem limitações ao ordenamento do 

território. A modificação das características ambientais da cidade potencializa a ocorrência 

de desastres, na medida em que os mecanismos de ordenamento territorial não são 

atendidos.  A cidade do Natal detém riscos, predominantemente, a desastres deflagrados 

por inundações, alagamentos e movimentos de massa. Isso se deve as feições 

geoambientais e a maneira com que ocorreu o processo de uso e ocupação de áreas 

ambientalmente frágeis, o que tem potencializado a frequência e magnitudes dos desastres.  

 

Esse é o caso do bairro Mãe Luíza em Natal. Ao mesmo tempo em que a ocupação histórica 

do bairro se deu em um sítio urbano extremamente instável do ponto de vista geoambiental, 

Macedo (2015) explica que a área está inserida em um campo de dunas, feição 

geomorfológica com alto grau de exposição e instabilidade, com declividade acentuada nas 

vertentes das dunas e solos formados por sedimentos arenosos e inconsolidados. Associado 

a este fator, deve também ser levado em consideração a vulnerabilidade social, que de 

acordo com Medeiros (2014) e Macedo (2015), é função da a capacidade de lidar, 

recuperar-se e adaptar-se ao desastre. Com isso, observa-se nessas áreas, comunidades com 

uma vulnerabilidade alta e muito alta, que podem ser visualizados em campo, a priori, pela 

ocupação das áreas com residências de baixo padrão construtivo (Macedo, 2015).  

 

Na Figura 7 (mapa de declividade, a esquerda, e pontos de ocorrência de desastres 

reportados pela DCN, a direita) é visível a concentração de pontos a leste da cidade, 

predominantemente no bairro de Mãe Luíza, situado em uma área de declividade 

acentuada. Além disso, Macedo (2015) destaca outro fator que potencializa, a 

vulnerabilidade socioambiental do bairro Mãe Luíza. As zonas de maior vulnerabilidade 

ocorrem justamente nas áreas onde foi encontrado a maior frequência as ocorrências de 

desastres, no ano de 2014. Estas encontram-se nas encostas de dunas, densamente 

habitadas, as quais apresentam os maiores valores de declividade (Figura 8) e que em 

Macedo (2015) é apresentado com os índices de vulnerabilidade social entre alto e muito 

alto. 
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Figura 7. Mapa de declividade com pontos das ocorrências de desastre em Natal.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do BDDN (2019), com base nos dados cedidos pela 

DCN. 

 

Figura 8. Modelo digital do terreno (MDT) e Mapa de Declividade do bairro Mãe Luiza. 

 

Fonte: Extraído de Macedo (2015). 
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O SIG-Desastre e a espacialização dos desastres em Natal 

A produção do Sistema de Informação Geográfica sobre Desastres de Natal foi viabilizada 

pela integração do BDDN na interface GoogleEarth Propor meio da atribuição do 

posicionamento geográfico de cada ocorrência de desastre reportada pela DCN. Na Figura 

9, tem-se a tela do SIG-Desastre, que proporciona a distribuição dos desastres (pontos) e a 

visualização das características da ocorrência realizada pela DCN. Em vermelho consta os 

Autos de Interdição (AI), em amarelo os Laudos de Vistoria (LV) e em verde os Laudos de 

Desinterdição (LD). A cada ponto é possível obter informações mais precisas do registro, 

como o CEP (código de endereçamento postal), Rua, Avenida, Coordenada e Motivo da 

interdição, vistoria ou desinterdição.  

Figura 9. Interface do SIG-Desastre na interface GoogleEarth Pro. 

Fonte: SIG-Desastre (2019) com base no BDDN, dados cedidos pela DCN. 

Na Figura 10, há o mapa de calor (mapa de Kernell) que representa a concentração 

geográfica de desastres relatados pela DCN, proporcionando a visualização de onde há 

maior concentração de ocorrências entre os bairros de Natal. Verifica-se então que Mãe 

Luíza, Alecrim, Pajuçara, Rocas e Igapó apresentaram as maiores concentrações de 

desastres, dado que são áreas que apresentam múltiplas residências com padrões 

construtivos inadequados; sistema de saneamento e drenagem de águas pluviais deficitário; 

escassez de serviços públicos; altíssima vulnerabilidade social. A coincidência desses 

aspectos com as características ambientais específicas desses locais, tornam essas áreas 

mais propensas aos eventos danosos. 

A ocupação dessas áreas com maior concentração se deu, de forma rápida e desordenada, 

em função do êxodo rural de muitas famílias do interior do estado que acabaram por povoar 

áreas com potencial risco, que hoje são denominadas por: Passo da Pátria, no bairro do 

Alecrim; e demais formação de vilas de pescadores em alguns bairros, como nas Rocas, 

Areia Preta, Ponta Negra e Redinha (Medeiros, 2014). Essas áreas de vertentes íngremes, 

mangues e dunas são locais que potencializam os riscos de desastres por suas limitações 

naturais, ao mesmo tempo em que são locações alternativas para a população que não 

possui capacidade econômica para adquirir uma parcela formal da cidade.    
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Figura 10. Mapa de calor a partir dos pontos das ocorrências. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do SIG-Desastre (2019). 

Com o BDDN, além do reconhecimento da localização e a quantificação, destacando as 

áreas que são mais recorrentes, o BDDN também permite extrair uma síntese das causas 

dos desastres (Figura 11). Nos laudos da DCN, há uma seção destinada a razão ou causa do 

desastre, porém, foi necessária uma padronização das classes, já que haviam ocorrências 

similares, porém com nomenclaturas distintas. Os resultados são destacados na Figura 11. 

Em suma, dos 888 casos registrados, 869 são casos de interdições e vistorias de imóveis.  

A Figura 11 destaca que o maior número de casos está associado com o risco de 

desmoronamento, seja por sua localização (área de encostas, dunas, planície), seja por 

condições de estrutura que oferecia riscos ao (s) indivíduo (s) residentes, cujo percentual 

desse grupo representa 26,01% dos casos. 
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Figura 11. Razão das interdições de imóveis no Banco de Dados de Desastres de Natal. 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do BDDN (2019), com dados cedidos pela DCN 

(2013 a 2017). 

O segundo grupo de maior expressividade, com 14,15%, foram as ocorrências em vias 

públicas. Estes casos são representados por abertura de cratera, tanto em momentos de 

chuva como também abertura para reparos nas avenidas e com a precipitação acarreta 

erosão da área. Além desses, há também registros relacionados a queda de árvores ou riscos 

que as mesmas oferecem a alguma residência. 

 

Rachaduras, fissuras ou trincas representam 12,31% dos casos, muitos desses casos são de 

residências que se encontram em áreas de instabilidade (geomofológica e/ou de solo). 

Outros dois grupos de expressividade são de casos de rachaduras acompanhados com 

infiltrações e outros efeitos colaterais (11,85%), como alagamentos, problemas de 

instalações elétricas, entre outros. O outro grupo foi o caracterizado por falhas estruturais, 

11,16% dos casos.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao iniciar a elaboração do BDDN e do SIG-Desastres, as principais contribuições do grupo 

de pesquisa GEORISCO e do Núcleo de Pesquisa sobre Desastres – NUPED para reduzir 

as vulnerabilidades institucionais da DCN, foram transformar dados analógicos (papel) em 

dados digitais, e posteriormente, elaborando uma planilha de dados, possibilitando a 

integração e elaboração de diferentes produtos estatísticos e cartográficos, tanto pelos 

grupos de pesquisa, quanto pela própria DCN. 

 

Uma segunda contribuição, foi a produção de um relatório técnico (ainda não publicado), 

ao qual serviu de referência para a produção deste artigo, trazendo sugestões para o 

aprimoramento técnico da DCN no que concerne à aplicação dos laudos de vistoria e autos 
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de interdição (entre as sugestões fornecidas pelo relatório se destaca a proposição de 

documentos de autuação mais organizados e robustos, que não cabem a publicação neste 

artigo).   

 

Uma terceira contribuição deste trabalho é que tanto o BDDN quanto o SIG-Desastres 

serão cedidos à DCN, e uma capacitação também será fornecida pelo GEORISCO ao 

técnicos da DCN para que eles próprios prossigam com a atualização dos dados e do SIG. 

A construção do BDDN a partir de dados da DCN, ao final permitiu a visualização das 

ocorrências de desastres e os locais com maior frequência: bairros Mãe Luíza, Alecrim, 

Igapó, Nossa Senhora da Apresentação, Pajuçara e Rocas. Muitas das ocorrências já se 

verificam por uma tendência natural, em função das feições geomorfológicas em que os 

bairros se estabeleceram, nos quais pode se observar eventos de desastres e/ou problemas 

estruturais em função de movimento de massa ou ocorrência de inundações. Contudo, não 

apenas pelas condições físicoambientais, mas um dos principais fatores é ausência ou 

deficiência de infraestruturas urbanas.  

 

Embora a exposição aos fenômenos naturais seja um fator importante para a compreensão 

dos riscos, a vulnerabilidade social dos grupos de indivíduos residentes em moradias de 

baixo padrão construtivo se conFigura como aspecto preponderante para a ocorrência de 

desastres em Natal.  

 

Diante das análises inferidas, percebe-se que tanto o BDDN quanto o SIG-Desastre, são 

instrumentos que podem contribuir para a tomada de decisão no planejamento e 

ordenamento do território, que possibilitem o aprimoramento do gerenciamento de 

situações de desastre, bem como para a promoção de medidas de Redução de Risco de 

Desastres (RRD).  

 

Por fim, os resultados da pesquisa podem servir de base para a elaboração de  propostas de 

um Plano de Contingência (PC) do município de Natal e atualização do Plano municipal de 

Redução de Riscos (PMRR), os quais atuam como norteadores para proteção da sociedade 

e, com o fortalecimento técnico e operacional da DCN, mantendo atualizações para gestão 

da prevenção através da geração de mapas e gráficos da distribuição, dos tipos de riscos e 

vulnerabilidades a que os indivíduos, comunidades e bairros estão sujeitos.   
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