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1. INTRODU~AO 

Entende-se desastre como uma ruptura no funcionamento normal 
de uma comunidade, devido a ocorrencia de eventos naturais ou nAo, 
que resultam na perda de vidas humanas, ferimentos, alterac;Oes 
ambientais e danos em estruturas construidas. Esses impactos 
negatives excedem a capacidade da comunidade de enfrenta-los 
somente com seus pr6prios recurses. 0 risco da ocorrencia de 
desastres relaciona-se com tres componentes: 

• a existencia de ameacas - eventos ou atividades que podem levar 
a um desastre; 

• a vulnerabilidade da comunidade, do meio-ambiente que ela ocupa 
e das estruturas fisicas construidas; 

• a forma de gerenciamento das ameac;as e das vulnerabilidades, 
principalmente pelas organizac;oes governamentais. 

As ameac;as de interesse internacional, que podem ocasionar 
desastres, classificam-se em cinco grupos: 

• de ocorrencia subita (geralmente de ordem geol6gica ou climatica) 
- erup96es vulcanicas, terremotos, maremotos, enchentes 
bruscas, ciclones, deslizamentos, etc; 

• de ocorrencia gradual - secas, enchentes, degradayao 
ambiental, desertificac;ao, pestes agricolas, etc; 

• tecnol6gicas - associadas com o crescimento economico, a 
industrializac;ao e a urbanizac;ao; acidentes, colis6es, falhas, 
vazamentos de produtos t6xicos ou radioativos, incendios e 
explos6es; 

• guerras e conflitos civis, com o surgimento ou deslocamento de 
popula96es refugiadas; 

• epidemias - doen9as altamente infecciosas ou contagiosas. 

A vulnerabilidade pode ser entendida coma a predisposic;:ao ou 
suscetibilidade as amea9as, ou como a incapacidade de absorc;ao e 
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auto-reajuste aos efeitos de um evento. Deve ser encarada sob diversos 
angulos: 

• vulnerabilidade fisica - a existencia de contingente populacional 
numa area de risco; 

• vulnerabilidade econOmica - a depend&ncia de uma populac;ao de 
uma atividade produtiva suscetivel; 

• vulnerabilidade tecnica - inexistencia de uma estrutura de uso e de 
manejo adequado dos recursos naturais de uma regiao; 

• outros: vulnerabilidades institucional, cultural, ideol6gica/religiosa, 
educacional, de comunicac;oes, etc. 

0 gerenciamento dos desastres engloba nao s6 a resposta ao 
evento (etapas de assistencia, reabilitac;ao e reconstruc;ao), mas 
tambem etapas de preparac;ao, mitigac;ao e previsao, para evitar o 
evento ou reduzir os danos, caso ele ocorra. Um sistema de avaliac;ao 
de risco constitui elemento fundamental para a implementac;ao dos 
processos de gerenciamento de desastres. 

2. RISCO DE DESASTRES NO PIAUi 

Ainda nao ha uma avaliac;ao do risco de desastres no Estado, mas 
considerando as orientac;oes da documentac;ao citada na bibliografia, e 
possivel obter indicac;oes preliminares sobre o tema. Admite-se esses 
riscos relacionando-se principalmente as seguintes ameac;as: 

• de ocorrencia gradual - secas, enchentes e degradac;ao ambiental; 
• epidemias - doenc;as infecto-contagiosas; 
• tecno16gicas - especialmente de atividades produtivas em areas 

urbanas. 

A porc;ao leste-sudeste do Piaui encontra-se na zona semi-arida 
do Nordeste, a qual e submetida a secas peri6dicas. Em algumas 
localidades dessa area residem populac;oes significativas, com base no 
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cultivo de produtos tradlclonais (arroz, feijao, milho e mandioca) e na 
pecuaria extensiva. 

Em anos de precipita9ao normal, essa economia funciona, ainda 
que com baixos nlveis de produ9ao e de produtividade. Os problemas 
acontecem com a irregularidade da precipitac;ao, agravada pelas 
vulnerabilidades da area: estrutura agraria, base produtiva suscetivel, 
falta de infra-estrutura, desorganizayao da comunidade, etc. As secas 
resultam em quebra da safra, redu9ao da renda (que ja e baixa), fome e 
deslocamento de popula96es. 

As enchentes ocorrem principalmente no baixo vale do rio 
Pamalba, no perlodo das precipita9oes mais etevadas, entre os meses 
de fevereiro e abril. Afetam as cidades situadas nas margens dos rios, 
atingindo principalmente popula96es de baixa renda que ocupam areas 
urbanas inundaveis. A capital do Estado e a cidade mais sujeita a esse 
tipo de desastre. 

Como fatores de degradacao ambiental, aponta-se: 

• existencia de areas ambientalmente instaveis, do ponto de vista 
geomorfol6gico e florestal, a exemplo de trechos do municipio de 
Gilbues, cujas condi9oes sao agravadas por atividades produtivas, 
como garimpo, agricultura de subsistencia e pecuaria extensiva; 

• desmatamentos para produ~o agricola, tradicionalmente 
realizados por queimadas, para o plantio de ro9as e de vazantes, e 
mais recentemente, por derrubadas com tratores e correntes, nos 
cerrados do sudoeste do Piaui; 

• uso inadequado de recurses hldricos superficiais e subterraneos, 
principalmente para fins de irriga9ao agricola. 

A degrada9ao ambiental resulta na: 

• redU<; ao de terras agricultaveis - pela forma9ao de capoeiras ralas 
e malhadas inaproveitaveis e pelo abandono de areas irrigaveis em 
perimetros de irriga9ao, margens de curses de agua e em baixios; 

• deple9ao de aqOiferos subterraneos, assoreamento de cursos 
superficiais, polui9ao com agrot6xicos; 



• altera9ao radical de ambientes em que o solo e retirado por 
processos erosivos intensos, como vo9orocas e ravinamentos. 

Devi do as vulnerabilidades ti picas de uma regiao subdesenvolvida, 
alastram-se no Piauf doen~s infecto-contagiosas como tuberculose, 
hansenfase, c61era, dengue, calazar e doen93s sexualmente 
transmissiveis, dentre as quais a AIDS. Teresina sedia uma ampla rede 
de servi9os publicos e privados de saude, cuja atua9ao estende-se a 
estados vizinhos. 

Ainda que pouco percebidos pela comunidade, as ameacas 
tecnol6gicas com riscos de desastres ja do significativas no Estado, 
especlalmente nos maloree centres urbanos. Relaclonam-se com 
atividades industriais e com a disposicao de seus efluentes e dejetos. 
Teresina concentra o parque industrial; no semi-arido destaca-se a 
cidade de Picos, entroncamento rodoviario de cunho regional. 

3. 0 PROJETO 

3.1 . Objetivo e metas 

Objetivo: implantar um sistema de avalia9ao do risco de 
desastres no Estado do Piaui , como contribui9ao ao esfor90 de 
gerenciamento de calamidades por parte da sociedade, e em articula9ao 
com uma rede de pesquisa cientifica internacional dedicada ao assunto. 

• 

• 

Metas: 
levantar dados ambientais e s6cio-economicos que permitam 
uma caracteriza9ao basica do Piaui, em especial dos 
munici pios de Teresina e de Picos; 
montar um sistema georrefenciado de informa96es (SIG) 
como suporte aos sistema de avalia9ao do risco de 
desastres. 

---------~------~ 
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3. 2. Participa90es/metodologia 

A execu9ao do projeto cabe ao TROPEN/UFPI, com a 
cooperac;ao tecnica e financeira do Disaster Research Institute (ORI) 
da Universidade de Manitoba, no Canada, e da International 
Development Research Centre (IDRC). 

Buscar-se-a tambem integra9ao com a Unidade de Estudos 
e Pesquisas sabre Calamidades (UNCAL) da Universidade Federal da 
Paraiba (UFPB), com vistas ao teste e desenvolvimento de metodos e 
tecnicas de pesquisa e ao intercambio de experiencias. 

3.3. Cronograma e custos 

0 projeto sera implementado no periodo de agosto/96 a 
julho/97, ao custo direto estimado em U$ 10.000,00 (dez mil d61ares 
canadenses), contemplando os seguintes itens: 

• aquisi9ao de equipamentos para montagem de uma esta9ao 
de trabalho para o SIG; 

• aquisi9ao de um aparelho de fax; 
• assinatura de um BBS para acesso a LA RED; 
• servi9os de consultoria para implanta9ao do SIG e 

treinamento de pessoal; 
• bolsistas para apoiar os pesquisadores no levantamento de 

dados e na montagem do sistema de avalia9ao de risco; 
• diarias e combustive! para deslocamentos ao interior do 

Estado. 

Componentes de custos indiretos: remunera9ao dos 
pesquisadores e dos funcionarios, materiais de consume e manuten9ao 
do TROPEN/UFPI. 

3.4. Produtos esperados 

• banco de dados ambientais e s6cio-economicos sabre o 
Estado do Piaui e as municipios de Teresina e de Picas; 

... 
- -------



• levantamento da base cartografica para o sistema de 
avalia9ao do risco de desastres; 

• relat6rio de atividades a ser apresentado em seminario 
regional. 

3.5. Equipe do TROPEN/UFPI 

• Coordenador: 
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Prof. Dr. Antonio Alberto Jorge Farias Castro - biol6go, 
Doutor em Ciencias/Ecologia Vegetal (UNICAMP, Sao Paulo, 
1994); 

• Pesquisadores: 
Prof. Dr. Luiz Botelho Albuquerque - educador, 
Ph.D./Sociologia da Educa930 (University of Iowa, USA, 
1990); 
Prof. Ms. Francisco de Assis Veloso Filho - ge6grafo e 
economista, doutorando em Economia (UNICAMP, Sao 
Paulo); 
Prof.a. Esp. Marta Celina Linhares Sales - ge6grafa, 
mestranda em Geografia (USP, Sao Paulo). 
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5. CRONOGRAMA DE EXECUc;AO 

1 Seleyao de bolsistas 

2 Aquisic;ao de material 

3 Treinamento de bolsistas 

4 Levantamento 
bibliografico/carto rafico 
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6 Analise integrada dos dados 

7 Mapeamento das areas de risco 

8 Reda ao do relat6rio final 



6. OR<;AMENTO - CUSTOS DIRETOS 

1. CUSTOS DE PESSOAL 

3 BO LS I ST AS/6 Meses 
154,60 

2.784,50 

2. CUSTOS DE TRABALHO DE CAMPO 

2.1. DIARIAS (5 Dias) 
PESQUISADOR (2) 

161.36 
1.613,67 

BOLSIST AS (2) 
134,50 

1.345,50 

MOTORISTA (1) 
134,50 

652,50 

2.2. COMBUSTiVEL E LUBRIFICANTES 
929,28 

3. MATERIAIS E SUPRIMENTOS 

FAX 
606,35 

606,35 
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MONITOR SVGA, 15" 
MODEM EXTERNO 

4. OUTROS 

ASSINATURA INTERNET-BBS LOCAL 

Valores em U$ ( d61ares canadenses) 

--------------------

1.on,00 
480,66 

----~--~ 

·~~-----

1.on,00 
480,66 
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