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RESUMO 

 

 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar os impactos 

socioeconômicos decorrentes do desastre de 2008, na Região 

dos Baús, Ilhota, SC e quais medidas foram adotadas para 

auxiliar na retomada das atividades econômicas. Para atingir o 

objetivo geral, foram definidos os seguintes os objetivos 

específicos: 1) compreender a formação socioespacial e as 

combinações geográficas estabelecidas na área de estudo, bem 

como os fatores que contribuíram para a constituição do 

cenário de risco de desastres; 2) diagnosticar as ações de 

planejamento e medidas tomadas pela Gestão Pública 

Municipal e Estadual para a recuperação das atividades 

econômicas e do bem estar social; 3) apresentar o processo de 

execução e entrega das casas da COHAB do bairro Braço do 

Baú, bem como verificar as condições de vida oferecidas aos 

moradores; 4) avaliar a atual situação econômica dos 

agricultores e pequenos empresários após o desastre de 2008; e, 

5) compreender os principais problemas sociais e econômicos 

decorrentes da execução das obras de reconstrução na Região 

dos Baús.O referencial teórico utilizado para a fundamentação 

e análise dos impactos socioeconômicos na Região dos Baús 

envolve as seguintes teorias: Formação Socioespacial e 

Combinações Geográficas. Também foram abordados os 

conceitos referentes ao tema desastre: fenômenos naturais, 

desastre, risco, perigo, ameaça, vulnerabilidade e risco. Acerca 

das questões referentes ao planejamento territorial e gestão de 

risco, empregou-se os conceitos de espaço, território, 

ordenamento territorial e construção social do risco. Por se 

tratar de uma análise realizada em meio rural, foi utilizado o 

conceito de agricultura, bem como os elementos que a 
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distinguem. Quanto à metodologia, esta pesquisa caracteriza-se 

como um estudo de caso e foi adotada a abordagem de métodos 

mistos para integrar as abordagens qualitativa e quantitativa. O 

recurso de métodos mistos permitirá um maior aprofundamento 

de aspectos específicos referentes à percepção e a interpretação 

de pessoas e grupos estudados (produtores de banana, arroz, 

palmeira Real Australiana e silvicultores) sobre a retomada de 

suas atividades após o desastre, bem como a quantificação da 

produção (abordagem qualitativa) e o levantamento e a 

comparação do número de serrarias e pequenas empresas 

existentes na Região dos Baús antes e após o desastre de 2008. 

Como estratégia de coleta de dados foram efetuados os 

seguintes procedimentos: saídas de campo, análise documental, 

entrevistas semi-estruturadas com agricultores e representantes 

do comércio e indústria, além de entrevista aberta com 

representantes da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do 

município de Ilhota. Os resultados obtidos demonstram as 

deficiências encontradas nas obras de reconstrução, em virtude 

da falta de planejamento para a sua execução e, como 

consequência, a criação de novos cenários de risco, além dos 

impactos socioeconômicos. Também foram analisados os 

principais aspectos dos processos de retomada das atividades 

da indústria/comércio e agricultura. Para as atividades 

agrícolas, observou-se que nas propriedades atingidas por 

deslizamentos houve uma considerável alteração da qualidade 

do solo, com remoção da camada orgânica, fato que culminou 

na queda da produção agrícola e, cinco anos após o desastre, 

ainda não voltou às condições de normalidade. 

 

Palavras-Chave: Desastre. Análise Socioeconômica. Meio Rural. 

Reconstrução. Agricultura. 

 

 



 

Abstract 

 

 

The overall objective of this research is to analyze the 

socioeconomic impacts of the 2008 disaster, at the Baús 

Region, Ilhota, SC and what measures have been adopted to 

assist in the resumption of the economic activities. To achieve 

the general goal, the following specific objectives were 

defined:  1) to understand the socio-spatial formation and 

geographical combinations established in the study area, as 

well as factors that contributed to the establishment of the 

disaster risk scenario; 2) diagnose the planning actions and 

measures taken by the Municipal and State Public Management  

for the recovery of economic activity and social welfare; 3) 

present the process of execution and provision of the COHAB 

homes at the Braço do Baú neighborhood, as well as check the 

conditions of life offered to the residents;  4) assess the current 

economic situation of farmers and small businessmen after the 

disaster of 2008; and 5) understand the major social and 

economic problems arising from the implementation of the 

reconstruction work in the Baú Regions. The theoretical basis 

for the substantiation and analysis of socio-economic impacts 

in the Baús Region involves the following theories: Socio-

Spatial Formation and Geographic Combinations. Concepts 

related to the theme disaster were also addressed: natural 

phenomena, disaster, risk, danger, threat, vulnerability and risk. 

On issues regarding territorial planning and risk management, 

we used the concepts of space, territory, territorial planning 

and the social construction of risk. Since this is an analysis 

undertaken in rural areas, the concept of agriculture was used 

as well as the elements that distinguish it. Regarding the 

methodology, this research is characterized as a case study and 
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a mixed-methods approach was adopted to integrate the 

qualitative and quantitative approaches. The mixed-methods 

approach will allow a more in-depth analysis of specific 

aspects related to the perception and interpretation of people 

and groups studied (producers of bananas, rice, Royal 

Australian palm trees and foresters) on the resumption of its 

activities after the disaster, as well as quantification of the 

production (qualitative approach), and the survey and 

comparison of the number of sawmills and existing small 

businesses in the Baús region before and after the 2008 

disaster. As data collection strategy, the following procedures 

were performed: field trips, semi-structured interviews with 

farmers and representatives of commerce and industry, in 

addition to open interviews with representatives of the 

Coordination of Protection and Civil Defense of the 

Municipality of Ilhota. The results obtained demonstrate the 

deficiencies found in the works of reconstruction of the 

Region, due to the lack of planning for its execution and, 

consequently, the creation of new risk scenarios, as well as 

social and economic impacts. The main aspects of the 

processes of resumption of activities of industry / commerce 

and agriculture were also analyzed. For agricultural activities, 

it was observed that, at the properties affected by landslides, 

there was a considerable change in the soil quality, with 

organic layer removal, which led to a decline in agricultural 

production and, five years after the disaster, has not returned to 

its normal conditions. 

 

Keywords: Disaster. Socio-economic Analysis. Rural 

Environment. Reconstruction. Agriculture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O debate sobre desastres se tornou frequente a partir de 

1970, quando o número de populações afetadas e de perdas 

econômicas registrou um crescimento considerável. Uma das 

principais causas do aumento dos impactos dos desastres se 

deve a um acelerado processo de urbanização, associado a uma 

desordenada ocupação do solo, com ausência de adequadas 

políticas de ordenamento territorial. Em vários casos, a 

ocupação destas áreas foi realizada por populações de baixa 

renda, ou seja, mais vulneráveis, que, quando atingidas por 

desastres tem maior dificuldade de recuperação e dependem 

exclusivamente de doações e ajuda governamental para a 

retomada das condições de “normalidade” em sua vida 

cotidiana. Porém, não somente as populações de baixa renda 

urbanas são atingidas por desastres. Atualmente, as populações 

de classes sociais mais altas e comunidades que vivem em 

meio rural se defrontam com o mesmo problema. A ausência 

ou deficiência no planejamento territorial agrava os impactos 

dos desastres, ora por permitir ocupações em áreas de risco, ora 

por possibilitar, de forma desordenada, a instalação de 

atividades econômicas que aceleram e potencializam as 

ameaças do meio físico e constituem o cenário de risco de 

desastres. 

Os desastres de 2008 no estado de Santa Catarina 

ficaram tristemente célebres pela sua intensidade e impactos. O 

expressivo volume de chuva registrado neste período em todo o 

Estado, somado às condições geológicas e geomorfológicas da 

região, resultou em deslizamentos de grande porte e 

inundações bruscas. As vulnerabilidades decorrentes das 

peculiaridades da ocupação humana e suas atividades 

econômicas determinaram um considerável conjunto de 

impactos. Tais impactos estão bem expressos no total de 47 

mortes no Município de Ilhota (o maior número do estado de 

Santa Catarina no ano de 2008), sendo que, na Região dos 
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Baús, zona rural, foram computadas trinta e duas mortes, além 

da perda total na agricultura e sérios danos em outras 

atividades econômicas desenvolvidas.  

Diante do cenário de risco de desastres constituído em 

inúmeros municípios brasileiros, e culminado um período de 

promulgação de Medidas Provisórias, foi instituída a Lei de 

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) de 10 

de abril de 2012. Esta lei consagra como principais diretrizes a 

“atuação articulada entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios para redução de desastres e apoio às 

comunidades atingidas”; b) uma “abordagem sistêmica das 

ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e 

recuperação”; c) a priorização das “ações preventivas 

relacionadas à minimização de desastres”; d) a “adoção da 

bacia hidrográfica como unidade de análise das ações de 

prevenção de desastres relacionados a corpos d’água”; o 

planejamento baseado no resultado de pesquisas sobre áreas de 

risco e desastres no território nacional; e a ativa “participação 

da sociedade civil”.  

A integração de políticas, um dos eixos da 2a 

Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil, é 

absolutamente crucial. A Proteção e Defesa Civil deve 

integrar-se às políticas de ordenamento territorial, 

desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças 

climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, 

educação, ciência e tecnologia e as demais políticas setoriais, 

para estimular o desenvolvimento de comunidades resilientes e 

de processos sustentáveis de desenvolvimento. Entre outros 

aspectos, os municípios que englobam locais considerados 

como áreas de risco deverão se registrar num cadastro e 

elaborar as cartas geotécnicas (para utilizá-las durante a 

elaboração dos Planos Diretores, mapeamentos de risco e 

Planos de Contingência).  

O reconhecimento das áreas de risco deve, pois, ser 

obtido através da execução de mapeamentos de risco realizados 
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nos municípios mais susceptíveis a desastres e servir como 

ferramenta para o planejamento local. Na maioria das vezes, tal 

mapeamento assume um caráter meramente técnico e tem valor 

exclusivamente instrumental. Contudo, muitos autores 

acentuam a crucial importância da participação popular nos 

processos de planejamento. 

Ao contrário do Brasil, em vários países da América 

Latina, afetados com os mais variados tipos de desastres 

(tornados, inundações, erosões costeiras, deslizamentos, 

terremotos, entre outros), é comum encontrar planos de 

ordenamento territorial específicos para o meio rural. Nestes 

planos são realizados os levantamentos de todas as ocorrências 

de desastres, frequências e impactos socioeconômicos e, partir 

dos dados coletados, elaboram-se medidas mitigatórias para 

serem colocadas em prática, em curto, médio ou longo prazo. 

Desta forma, a abordagem do tema “desastres em meio rural” 

se justifica pela necessidade de reflexão sobre os mecanismos 

de constituição de cenários de risco de desastres específicos do 

meio rural (onde há baixa densidade demográfica, o setor 

predominante da economia é o primário, a densidade 

demográfica é baixa e o planejamento territorial é praticamente 

nulo). No caso de Ilhota, acresce que, a produção agrícola é 

uma das atividades econômicas mais representativas do 

Município. Esta pesquisa justifica-se, também, pela ausência 

do levantamento de dados referentes aos impactos do desastre 

nas atividades agrícolas realizadas no Município, o que, não só 

impede que se possa fazer um adequado balanço de impactos, 

como e sobretudo, se planejem adequadas ações de 

reconstrução, de revitalização econômica e de gestão de risco 

de desastres. 

A motivação para a elaboração desta pesquisa está 

relacionada com a minha trajetória acadêmica e pesquisas 

anteriormente realizadas na Região dos Baús em temas 

relacionados à gestão de risco de desastres. A participação 

como bolsista de iniciação científica no projeto “Promoção de 
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Competências para a Ação e na Prevenção e Atendimento de 

Desastres Naturais: estratégias educativas de participação 

pública”, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e 

Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC), 

proporcionou-me o contato com as comunidades atingidas pelo 

desastre de 2008. No ano de 2010, durante a elaboração do 

trabalho de conclusão de curso de Geografia, intitulado 

Reconstrução de Municípios Afetados por Desastres 

Ambientais: estudo de caso do município de Ilhota – SC, pude 

perceber a ausência de um plano de reconstrução Municipal 

que permitisse aos moradores o restabelecimento das condições 

adequadas de vida. Apesar de haver o repasse de verbas pelo 

Governo, as obras estruturais demoram muito tempo para 

serem executadas, dificultando a volta das condições de 

normalidade do Município. Devido às condições de relevo, a 

Região dos Baús possui uma única via de acesso principal para 

o escoamento da produção. Duas das pontes destruídas pelas 

inundações em 2008 foram reconstruídas apenas em 2010 e, 

num prazo de aproximadamente um ano, as inundações bruscas 

comprometeram, novamente, as estruturas impossibilitando a 

passagem dos caminhões utilizados para o escoamento da 

produção de madeira no local.  

Diante das deficiências encontradas nas medidas 

estruturais e não-estruturais de reconstrução realizadas no 

Município e das necessidades levantadas pela comunidade, 

desenvolvi, no ano de 2012, como tema do trabalho de 

conclusão do curso de Especialização em Gestão de Riscos de 

Desastres e Desenvolvimento Socioambiental na Universidade 

do Estado de Santa Catarina (UDESC), a monografia intitulada 

“Contribuições para a Elaboração de Planos Comunitários de 

Gestão de Risco de Desastres: estudo de caso da Região dos 

Baús, Ilhota, SC”. A pesquisa teve como base metodológica a 

proposta de Mapeamento Comunitário de Riscos, elaborado 

pelo Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE) 

(2008), onde a participação dos moradores foi fundamental 
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para o levantamento das principais ameaças, vulnerabilidades, 

recursos e necessidades imediatas de cada bairro, resultando na 

elaboração de mapas participativos de Riscos e Recursos e de 

Rotas de Fuga da Região dos Baús, além das sugestões para a 

elaboração do Plano Comunitário de Gestão de Risco de 

Desastres. 

Os dois trabalhos anteriormente realizados na Região 

despertaram-me o desejo de analisar, com maior profundidade, 

os impactos socioeconômicos do desastre no meio rural, pois, 

apesar de todas as dificuldades observadas na reconstrução e a 

quase total ausência de ações preventivas não-estruturais em 

uma área considerada de alto risco de inundações e 

deslizamentos, as atividades agrícolas parecem ter sido 

retomadas com certa rapidez, ao contrário de outras atividades 

desenvolvidas, podendo-se citar como exemplo o fechamento 

de serrarias, fábricas de conservas e facções após o desastre. 

Dentro deste contexto formulou-se o seguinte problema 

de pesquisa: Quais os reais impactos do desastre de 2008 sobre 

as atividades econômicas da Região dos Baús e que medidas 

foram implementadas pelo governo e/ou pela iniciativa privada 

para que se efetuasse a retomada das atividades econômicas? 

Mais concretamente, elaboraram-se as seguintes 

questões de pesquisa: 1) Como o processo de formação 

socioespacial e as combinações geográficas estabelecidas na 

área de estudo estão relacionadas com os impactos 

socioeconômicos do desastre? 2) Quais os principais 

fenômenos naturais e desastres ocorridos na área de estudo? 3) 

Que iniciativas públicas ou privadas foram implementadas com 

o objetivo de incentivar a recuperação da economia local? 4) 

De que maneira as obras de reconstrução do Município 

afetaram ou contribuíram para a recuperação das atividades 

econômicas? 5) Qual situação econômica dos agricultores e 

pequenos empresários da Região após o desastre de 2008? 

O objetivo geral da pesquisa é analisar os impactos 

socioeconômicos do desastre de 2008, na Região dos Baús 
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(zona rural do município de Ilhota) e avaliar as medidas 

governamentais adotadas para auxiliar na retomada das 

atividades econômicas. 

Em relação com este objetivo geral, foram definidos os 

seguintes os objetivos específicos: 1) compreender a formação 

socioespacial e as combinações geográficas estabelecidas na 

área de estudo, bem como os fatores que contribuíram para a 

constituição do cenário de risco de desastres; 2) identificar os 

principais fenômenos naturais e desastres ocorridos no 

Município de Ilhota no período de 1978 a 2008, bem como os 

principais riscos, ameaças e vulnerabilidades. 3) diagnosticar 

as ações de planejamento e medidas tomadas pela Gestão 

Pública Municipal e Estadual para a recuperação das atividades 

econômicas e do bem estar social; 4) avaliar a atual situação 

econômica dos agricultores e pequenos empresários após o 

desastre de 2008; e, 5) compreender os principais problemas 

socioeconômicos decorrentes da execução das obras de 

reconstrução na Região dos Baús. 

Assim, busca-se aprofundar a compreensão de questões 

relacionadas aos desastres, suas consequentes perdas sociais e 

econômicas e os aspectos que envolvem o planejamento para 

auxiliar as comunidades atingidas a recuperar-se durante o 

período pós-desastre, ou seja, na fase de reconstrução e trazê-lo 

as condições de normalidade. 

Na estruturação da dissertação, optou-se por interligar 

de forma mais estreita a revisão teórica-temática com a 

explanação dos resultados. Desta forma, ao invés de um 

capítulo de “Revisão Teórico-temática” e um capítulo de 

“Análise de resultados”, estruturaram-se quatro capítulos 

(capítulo 2, 3, 4 e 5) em que se interligam de forma mais 

profunda o enquadramento teórico-temático e com a 

apresentação e análise dos resultados. Uma tal opção 

condiciona, necessariamente, que os “Procedimentos 

metodológicos” se constituam como o primeiro capítulo, a 

seguir à Introdução. A estrutura da dissertação se apresenta, 
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então, organizada da seguinte maneira:1) “Introdução”, 

abrange o tema da pesquisa, motivação pessoal, justificativa, 

problema da pesquisa, questões de partida, objetivos gerais e 

específicos e estrutura dos capítulos da dissertação; 2) O 

capítulo 1, intitulado “Metodologia”, apresentará de forma 

detalhada o desenho metodológico utilizado na pesquisa para 

se atingir os objetivos propostos; 3) O capítulo 2 intitulado 

“Combinações Geográficas e Formação Socioespacial”, 

apresenta os aspectos relacionados a formação socioespacial da 

Região dos Baús e as transformações ocorridas na paisagem 

rural através das combinações geográficas estabelecidas pelo 

uso e ocupação do solo. Neste capítulo utilizo a bibliografia 

consultada objetivando a compreensão das transformações 

ocorridas na paisagem em função das relações econômicas 

regionais estabelecidas e culturas agrícolas praticadas desde o 

período de ocupação das Região dos Baús até os dias atuais; 4) 

No capítulo 3, intitulado “Fenômenos naturais, desastre, risco, 

perigo, ameaça e vulnerabilidade” são tratados os respectivos 

conceitos e apresentados os resultados sobre a identificação e 

análise dos principais fenômenos naturais e desastres ocorridos 

no Município de Ilhota no período de 1978 a 2011, bem como 

os principais riscos, ameaças e vulnerabilidades encontrados na 

área de estudo; No capítulo 4 intitulado “A Importância do 

planejamento territorial e a construção social do risco em meio 

rural”,  apresento os resultados dos dados coletados sobre o 

processo de reconstrução da Região dos Baús, bem como os 

resultados obtidos na aplicação de entrevistas aos moradores da 

Companhia Habitacional (COHAB) do bairro Braço do Baú e 

dos empresários atingidos pelo desastre de 2008; No capítulo 5, 

intitulado “Impactos do desastre de 2008 na agricultura da 

Região dos Baús”, apresento os resultados obtidos através da 

aplicação das entrevistas com os grupos de agricultores sobre 

as perdas na produção agrícola e a retomada das atividade 
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2 CAPÍTULO 1: METODOLOGIA 

 

A metodologia constitui-se pelo caminho do 

pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade, 

sendo que a metodologia e a teoria são inseparáveis. “[...] a 

metodologia deve dispor de um instrumental claro, coerente, 

elaborado, capaz de encaminhar os impasses teóricos para o 

desafio da prática.” (MINAYO, 2001, p.16). Toda a 

investigação deve se iniciar através do levantamento de um 

problema ou de uma questão e necessita ser articulada com as 

teorias anteriores, que, no entanto, podem demandar a criação 

de novos referenciais.  

O objeto das Ciências Sociais é histórico e, para sua 

compreensão, os instrumentos e teorias utilizados permitem 

uma aproximação da vida dos seres humanos em sociedade, 

mesmo que ainda se realize de forma incompleta, imperfeita e 

insatisfatória (MINAYO, 1993). 

 

2.1 TIPO DE ABORDAGEM ADOTADO 
 

De acordo com as características da presente pesquisa e 

com os objetivos propostos se adotou uma abordagem de 

métodos mistos para integrar a abordagem qualitativa com a 

quantitativa. Uma das primeiras definições, avançada por 

autores do campo da avaliação Greene, Caracelli e Graham 

(1989 citados por CRESWELL; CLARK, 2013, p. 21), 

considerava os projetos de métodos mistos como: 
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[...] aqueles que incluem pelo menos um 

método quantitativo (destinado a coletar 

números) e um método qualitativo (destinado a 

coletar palavras), em que nenhum tipo de 

método está inerentemente ligado a qualquer 

paradigma particular de investigação. 

(JOHNSON et al., 2007 citado por 

CRESWELL; CLARK, 2013, p. 21) 

Surgiram outras definições nas quais os métodos mistos 

são definidos como um tipo de pesquisa que: 

Combina elementos de abordagens de pesquisa 

qualitativa e quantitativa (por ex., o uso de 

pontos de vista qualitativos e quantitativos, 

coleta de dados, análise e técnicas de 

inferência) para o propósito de ampliar e 

aprofundar o entendimento e a corroboração. 

(JOHNSON et al., 2007 citado por 

CRESWELL; CLARK, 2013, p. 23) 

No mesmo sentido se encontra a definição avançada por 

Tashakkori e Creswell, (2007) citado por CRESWELL; 

CLARK (2013, p. 21-22), que caracteriza os métodos mistos 

como o um estudo em que o pesquisador “coleta e analisa os 

dados, integra os achados e extrai inferências usando 

abordagens ou métodos qualitativos e quantitativos em um 

único estudo [...].” 

A pesquisa qualitativa tem, neste caso, natureza 

interativa e promove a coleta de dados em situações presenciais 

ao interagir com as pessoas selecionadas em seus contextos 

reais.  
A pesquisa qualitativa descreve e analisa as 

ações individuais e coletivas, suas crenças, 

pensamentos e reflexões. O pesquisador 

interpreta os fenômenos em termos do 

significado que as pessoas lhe dão 

(MCMILLAN; SCHUMACHER, 2001, p. 

395). 
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De acordo com Goldenberg (1999) a pesquisa 

qualitativa enfoca a particularidade de um fenômeno, é mais 

intensa e aprofundada em relação à pesquisa quantitativa, 

através de entrevistas, observação e participação do 

pesquisador no objeto de estudo durante um período. Para 

Barbour (2009) algumas características comuns à pesquisa 

qualitativa abordam fenômenos de diversas maneiras, tais 

como: 

Analisando experiências de indivíduos ou 

grupos. As experiências podem estar 

relacionadas a histórias biográficas ou a 

práticas (cotidianas ou profissionais, e podem 

ser tratadas analisando-se conhecimento, relatos 

e histórias do dia-a-dia. Examinando interações 

e comunicações que estejam se desenvolvendo. 

Isso pode ser baseado na observação e no 

registro de práticas de interação e comunicação, 

bem como a análise desse material. 

Investigando (textos, imagens, filmes ou 

músicas) ou traços semelhantes de experiências 

e interações (BARBOUR, 2009, p. 12). 

A pesquisa quantitativa, para Richardson (1989), 

caracteriza-se pela utilização da quantificação, tanto na coleta 

de informações e no tratamento destas por meio de técnicas 

estatísticas, desde as mais simples até as mais complexas. 

Conforme Popper (1972) os estudos de campo quantitativos se 

guiam por um modelo de pesquisa que parte de quadros 

conceituais de referência, a partir dos quais são formuladas as 

hipóteses sobre os fenômenos e situações que o pesquisador 

está investigando. 

O recurso de métodos mistos permitirá a esta pesquisa 

um maior aprofundamento de aspectos específicos referentes à 

percepção e a interpretação de pessoas e grupos estudados 

(produtores de banana, arroz, palmeira Real Australiana e 

silvicultores) sobre a retomada de suas atividades após o 
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desastre, assim como a quantificação da produção (abordagem 

quantitativa). 

 

2.2 DESENHO METODOLÓGICO 

 

Por se tratar de uma análise social e econômica do meio 

rural do município de Ilhota, a Região dos Baús, esta pesquisa 

caracteriza-se como um estudo de caso e necessita de: 
 

Uma estratégia para realizar a pesquisa que 

envolve uma investigação empírica de um 

fenômeno contemporâneo específico no seu 

contexto real de ocorrência, utilizando variadas 

fontes de dados (ROBSON, 1994, p.146). 

 

O mesmo autor chama a atenção para a existência de múltiplos 

tipos de estudo de caso, individuais ou de grupo referentes a 

inovações, decisões tomadas, serviços prestados e programas 

implementados. O estudo de caso é caracterizado pelo 

aprofundamento do estudo de um caso individual, realizado de 

forma detalhada. Conforme com Goldenberg (1999) o estudo 

de caso se tornou uma das modalidades mais utilizadas pela 

pesquisa qualitativa, pois se trata de uma análise holística, em 

que a unidade social é estudada como um todo. 
 

O estudo de caso é próprio para a construção de 

uma investigação empírica que pesquisa 

fenômenos dentro de seu contexto real – 

pesquisa naturalística – com pouco controle do 

pesquisador sobre eventos e manifestações do 

fenômeno (MARTINS, 2008, p.10). 

 

A pesquisa deve estar embasada em uma plataforma 

teórica, reunir o maior número de informações que respondam 

aos objetivos do estudo, utilizando-se de diferentes técnicas 

para o levantamento de dados, informações e evidências. O 

trabalho de campo deverá ser precedido por um planejamento 
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detalhado, a partir dos ensinamentos do referencial teórico e 

das características próprias de cada caso. 

 

2.3 ESTRATÉGIA DE COLETA DE DADOS E 

INSTRUMENTOS 

 

Como estratégia de coleta de dados foram efetuados os 

seguintes procedimentos: saídas de campo, análise documental, 

entrevistas semi-estruturadas, além de entrevista aberta com 

representantes da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do 

município de Ilhota. 

Com o objetivo de identificar os principais fenômenos 

naturais, ameaças, vulnerabilidades e desastres, a estratégia de 

coleta de dados se constituiu no levantamento, organização e 

análise de trinta documentos disponíveis no site do Sistema 

Integrado sobre Desastres (S2ID)1 referentes ao município de 

Ilhota. O reconhecimento das principais ameaças, riscos e 

vulnerabilidades se realizou por meio de revisão bibliográfica 

dos mapeamentos já realizados na Região. Os dados sobre as 

obras de reconstrução foram coletados em documentos oficiais 

fornecidos pela Associação dos Desabrigados e atingidos da 

Região dos Baús (ADARB). 

A coleta de dados qualitativos e quantitativos assentou 

na realização de entrevistas individuais, com questões fechadas 

e abertas (semiestruturadas). Esta estratégia foi utilizada para 

permitir o entendimento dos impactos do desastre sobre a 

realidade vivenciada pelos desabrigados do desastre de 2008, 

atualmente, moradores da COHAB do bairro Braço do Baú. 

Para avaliar os impactos do desastre sobre a indústria e 

comércio da Região dos Baús, selecionou-se proprietários dos 

seguintes segmentos: donos de facções, malharias e comércio 

                                                           
1O Sistema Integrado de Informações sobre Desastres – S2ID permite a 

consulta de informações sobre ocorrências e gestão de riscos de desastres 

com base em fontes de dados oficiais. Link: http://s2id.mi.gov.br/. 
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de roupas, serrarias e madeireiras, parques aquáticos e 

panificadoras. 

Para realização das entrevistas com os agricultores 

foram selecionados os grupos mais representativos: 

rizicultores, bananicultores, silvicultores e produtores da 

palmeira Real da Austrália. Uma particularidade observada na 

agricultura é o fato dos proprietários possuírem uma ou mais 

propriedades e praticarem a policultura. Os rizicultores, em sua 

grande maioria, cultivam somente arroz, porém, em algumas 

propriedades próximas às encostas, são encontradas plantações 

de eucalipto, palmeira e/ou banana. Não foram identificadas 

propriedades rurais exclusivamente de palmeira Real da 

Austrália ou eucalipto, pois esses cultivos demoram mais do 

que cinco anos para atingirem o tamanho ideal de corte. Outra 

peculiaridade da agricultura na área de estudo é a existência de 

poucos rizicultores e bananicultores que são donos de uma ou 

duas propriedades e responsáveis por aproximadamente 60% 

da produção de banana e arroz. Desta forma, foram 

entrevistados todos os principais produtores e outros 

proprietários com menor produção e posse de terras.   

O comércio da Região dos Baús é bastante restrito e, 

em sua maioria, localiza-se no bairro Braço do Baú. Nele 

podemos encontrar farmácia (1), panificadora (1), oficina 

mecânica (2), supermercado (1) e restaurante (1). A indústria 

se caracteriza pela presença de serrarias (aproximadamente 20) 

e facções (aproximadamente 15), fábricas de conservas (2), 

podendo-se ainda encontrar fábricas de esquadrias (1) e 

carrocerias (1). Na área que envolve os seis bairros da Região 

existem 4 parques aquáticos, um deles encerrou suas atividades 

após o desastre de 2008.  

A coleta de dados qualitativos e quantitativos assentou 

na realização de entrevistas individuais, com questões fechadas 

e abertas (semiestruturadas).  

As respostas fechadas foram tratadas estatisticamente, 

ou seja, com frequências absolutas, uma vez que a amostra 
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coletada em campo é pequena e um tratamento com 

frequências relativas/porcentagens não é adequado. As 

respostas das questões abertas foram organizadas e 

apresentadas em tabelas de amostragem de respostas-tipo e 

alvo de tratamento estatístico descritivo. 

O instrumento utilizado para a coleta dos dados 

qualitativos e quantitativos foi a entrevista. 

A entrevista realizada com os moradores da COHAB 

Braço do Baú foi organizada da seguinte maneira: 1) dados 

biográficos do proprietário, 2) dados sobre os moradores da 

residência; e, 3) dados sobre qualidade de vida. 

A entrevista elaborada para a indústria/comércio possui 

três partes: a primeira contém dados biográficos, a segunda 

aborda dados referentes a produção do comércio e/ou indústria 

antes, durante e após o desastre e a última parte enfoca 

aspectos referentes aos investimentos financeiros 

(governamentais ou de iniciativa própria) para a recuperação e 

retomada da atividade após 2008. 

A entrevista dos agricultores inclui três partes: a inicial, 

com dados da biográficos e da propriedade; uma segunda parte 

sobre as questões relacionadas a produção agrícola antes, 

durante e após o desastre de 2008 e a última parte aborda os 

dados sobre os investimentos financeiros (governamentais ou 

de iniciativa própria) para a recuperação das áreas cultiváveis 

atingidas e a retomada da produção agrícola. 

 

2.4 CARACTERIZAÇÃO DO CASO DE ESTUDO 

 

O município de Ilhota, universo da pesquisa, está 

localizado no Vale do Itajaí a 111 km da capital e limita-se 

com os municípios de Luís Alves, Itajaí, Navegantes e Gaspar. 

Inserido na bacia do Rio Itajaí-Açu, tem seu território dividido 

em duas porções (ver figura 1). Na margem direita estão 

localizados os bairros Centro, Vila Nova, Ilhotinha, Bairro das 

Missões, além das localidades de São João, Barra de Luis 
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Alves, Boa Vista, Minas, Alto Minas e Laranjeiras de Minas; 

na margem esquerda estão as localidades de Pedra do Amolar, 

Lagoa, São Pedro, Laranjeiras, Caieira, Fruteira, Baú Baixo, 

Baú Central, Braço do Baú, Alto Braço do Baú, Baú Seco, Alto 

Baú e Barranco Alto (MENEZES, 2009). 

 

Figura 1 – Mapa de Localização do Município de Ilhota, SC. 

 
Fonte: ALBINO, p. 43 (2011) 
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A área de pesquisa está circunscrita aos seis bairros que 

compõem a conhecida Região dos Baús (ver figura 1) (Baú 

Baixo, Baú Central, Braço do Baú, Alto Braço do Baú, Baú 

Seco e Alto Baú). Nestes bairros são desenvolvidas atividades 

tipicamente agrícolas como o cultivo de arroz irrigado, banana, 

silvicultura, palmeira Real da Austrália, hortifrutigranjeiros, 

pecuária e atividades outras atividades econômicas como 

fábricas de conservas, facções e pequeno comércio local. De 

acordo com o censo do IBGE de 2010, possui o número total 

de 12.355 habitantes e uma área de 253 quilômetros quadrados. 

Deste total, aproximadamente 5.000 habitantes vivem na 

margem esquerda do rio Itajaí, na Região dos Baús. A zona 

rural é constituída de mais de 450 pequenas propriedades, na 

qual as áreas não ultrapassam 25 hectares. Ao todo, segundo o 

Incra, o Município possui 653 propriedades e, somente onze 

delas possuem áreas entre 200 a mil hectares.  
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Figura 2– Mapa de localização da área de estudo - Região dos 

Baús - Ilhota – SC 

 

 
Fonte: FERREIRA (2011) 

 

No dia 23 de novembro de 2008, devido aos altos 

índices pluviométricos e às inundações e deslizamentos a eles 

associados, registrou-se no Município de Ilhota 47 óbitos, 1 

desaparecimento, 3.500 desalojados, 1300 desabrigados e 406 

residências foram destruídas ou soterradas (ver figuras 3 e 4). 

Na Região dos Baús morreram 32 pessoas. A perda na 
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agricultura foi total, fábricas fecharam e o comércio local foi 

afetado diretamente.  

Alguns moradores da Região dos Baús afirmam que a 

explosão do Gasoduto Bolívia-Brasil, associada com a grande 

quantidade de chuva, foi a responsável pelos deslizamentos do 

local, porém ainda não há estudos que comprovem o fato. 

Durante o desastre as principais vias de acesso 

estiveram obstruídas, tanto por material proveniente dos 

deslizamentos como por inundações em vários trechos das 

estradas. Famílias ficaram isoladas enquanto aguardavam por 

socorro. No ano de 2008, Ilhota não possuía Proteção e Defesa 

Civil. 

Para enfrentar os problemas decorrentes do desastre foi 

fundada, no dia 03/01/2009 a Associação dos Desabrigados e 

atingidos da Região dos Baús. Seu principal objetivo foi a 

prestação de serviços assistenciais às vítimas do desastre. 

Possui 18 membros entre diretoria executiva e suplentes, com 

três representantes de cada bairro do entorno do Morro do Baú 

(Baú Baixo, Baú Central, Braço do Baú, Alto Braço do Baú, 

Baú Seco e Alto Baú). Após o desastre a Prefeitura de Ilhota 

formalizou a Proteção e Defesa Civil no Município, porém nos 

relatos dos moradores da Região dos Baús não se percebe o 

desenvolvimento de ações preventivas, nem a participação dos 

moradores através dos Núcleos Comunitários de Proteção e 

Defesa Civil (NUDEC´s). 

No ano início do ano de 2009 iniciou o processo de 

reconstrução da Região dos Baús, Ilhota, SC. Para Lavell 

(1996), os planos de reconstrução devem ser elaborados com a 

finalidade de devolver às sociedades suas condições 

preexistentes ao desastre e voltar às condições de 

“normalidade”, além de promover o restabelecimento de 

condições adequadas de vida, reabilitar ou reconstruir a área 

afetada, bens e serviços interrompidos e a reativar do 

desenvolvimento socioeconômico. 
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Conforme o relatório de Reconstrução Áreas Afetadas 

Catástrofe Novembro/2008 (IOESC, 2008), especificamente, 

no município de Ilhota, foi identificada a necessidade de 

construção de 220 unidades habitacionais em áreas urbanas e 

rurais. Uma unidade escolar foi danificada. Relatou-se a 

necessidade de reconstrução/recuperação de 12 pontes, além da 

desobstrução e regularização de vias (serviços de recomposição 

de erosões na pista e revestimento primário, além da remoção 

de barreiras).  

Parte das obras estruturais realizadas durante o processo 

de reconstrução apresentaram problemas decorrentes da falta 

de planejamento, tais como: morosidade na entrega das casas 

para os desabrigados, trechos do calçamento da principal via de 

acesso da Região com necessidade de reparos constantes, obras 

de retaludamento e contenção de encostas executados de 

maneira inadequada, assim como a reconstrução de duas pontes 

que tiveram duração de apenas um ano e comprometeram o 

escoamento da produção de madeira do bairro Alto Baú, 

principal atividade econômica do local. Apesar de haver o 

repasse de verbas pelo Governo, as obras estruturais demoram 

muito tempo para serem executadas e dificultaram a volta das 

condições de normalidade para os moradores e para a 

economia. Os órgãos estaduais responsáveis pelas obras de 

reconstrução no Município não as executaram de forma a 

promover a resiliência frente a um novo desastre.  

Quanto à execução das obras estruturais por 

órgãos não municipais (como o DEINFRA e a 

COHAB/SC), deveriam ser estabelecidos 

mecanismos de articulação no planejamento e 

efetivação das obras nos níveis municipal e 

estadual, cabendo à Defesa Civil ou à Secretaria 

de Obras e Planejamento Municipal, o controle 

sobre a adequação do projeto das obras ao meio 

natural e o acompanhamento de sua execução, 

de forma que promovessem uma maior 

resiliência frente a um possível novo desastre 

(ALBINO, 2011, p. 87). 
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A participação das pessoas e comunidades não foi 

considerada nas decisões tomadas pelos órgãos públicos, fato 

que gerou conflitos entre as partes envolvidas durante todo o 

período de atuação da Defesa Civil Municipal (de janeiro de 

2009 a dezembro de 2012).  

 

Figura 3–Vista aérea do desastre de 2008 

 
Fonte: Autor ADARB (2008) 
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Figura 4– Vista aérea do desastre 2008 II 

 
Fonte: Autor ADARB (2008) 
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3 CAPÍTULO 2: COMBINAÇÕES GEOGRÁFICAS E 

FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL  

 

3.1 COMBINAÇÕES GEOGRÁFICAS 
 

No ano de 1946 a publicação de um importante trabalho 

de André Cholley, introduziu na Geografia Agrária o 

pensamento estruturalista que partiu da síntese geográfica, 

evoluiu para a noção de combinação e satisfez os princípios de 

totalidade, transformação e auto-regulação, comuns a todas as 

estruturas. A observação da paisagem foi colocada pelo autor 

em posição secundária, pois defendia ser apenas um dos 

sintomas estabelecidos nas relações das combinações 

estabelecidas, além de, em muitos casos, as paisagens agrárias 

guardarem marcas de relações passadas e não das atuais. O 

conceito de paisagem é tratado por Cholley (1964) como um 

meio para se chegar ao entendimento das estruturas, evolução, 

rendimento e ocupação humana das combinações. “Não é 

possível descrever uma paisagem sem ter compreendido a 

estrutura, a gênese e a evolução das combinações, às quais ela 

deve seus elementos essenciais.” (CHOLLEY, 1964, p. 273). 

Por se tratar de um fenômeno que se estabelece em uma 

determinada superfície, o método das combinações é dinâmico 

e seu dinamismo é regulado por fatores econômicos nos quais 

as produções de valor mais baixo tendem a ser substituídas por 

outras de maior rendimento. Seu dinamismo temporal pode ser 

medido pela capacidade de sustentar a população rural.  

O método das combinações, para a Geografia, deve 

levar a compreensão da reconstituição, sucessão e substituição 

de combinações que se estabeleceram em um determinado 

ponto da superfície da terra, interpretando-a em seu movimento 

e no espaço que ocupa (CHOLLEY, 1964). Cabe aos geógrafos 

centralizar seus estudos na análise da relação entre seus 
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elementos, ou seja, na verdadeira estrutura da produção 

agrícola (DINIZ, 1984). 

Os elementos a serem analisados são classificados em 

três tipos: 1) elementos de ordem física e biológica (clima, 

solo, relevo, vegetação e microorganismos), relacionados com 

a área onde se exerce a atividade agrícola; 2) elementos de 

ordem humana, onde são analisadas a densidade da população 

rural, a ordem jurídica da terra, os tipos de trabalho e técnicas 

de cultivo, forma de exploração da área (terroir) e povoamento 

rural (habitat); e, 3) elementos políticos e econômicos 

(condições), externos à combinação agrícola, mas que 

influenciaria em toda a combinação. Nesta estrutura estariam 

as cooperativas e todos os sistemas políticos, econômicos e até 

psicológicos relacionados ao agricultor (DINIZ, 1984). 

A tentativa de organização das combinações possui 

duas bases essenciais: uma base territorial e outra humana. A 

primeira refere-se à ação das condições naturais e a segunda 

representa o estado do grupo humano (estrutura social, técnica, 

ação política etc.), sendo que, deverão ser analisadas em 

conjunto, já que cada uma delas, por si só, não é capaz de 

explicar a realidade. No campo das combinações mistas, 

biológicas e humanas é o homem quem escolhe suas 

combinações e as coloca em ação para executar suas atividades 

fundamentais (indústria, pecuária, agricultura etc.). 

As crises desencadeadas pela ação dessas combinações 

indicarão se este sistema está mais ou menos adaptado às 

condições físicas, biológicas ou políticas naquele momento. 

Porém, somente será obtido resultado satisfatório se o homem 

for capaz de compreender as insuficiências da combinação 

estabelecida e introduzir modificações que a adaptem às 

condições do meio físico e humano.  

Segundo Cholley (1964), quando o homem coloca em 

prática uma ação para exercer suas atividades que envolvem o 

uso e ocupação do solo, torna-se responsável pelas 

combinações estabelecidas entre a sociedade e o meio natural 
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em que se encontra. A análise das combinações geográficas, 

devido a sua estrutura, não permite que se considerem fatores 

isolados, pois é mediante a relação estabelecida entre seus 

componentes que dá seu verdadeiro sentido. Os diversos 

elementos que a compõem estão altamente inter-relacionados e 

a mudança de qualquer elemento provocaria e transformação 

de toda a combinação. Esta ideia do autor corresponde ao 

princípio da auto-regulação que deve ocorrer em todas as 

estruturas. “Após algumas críticas, o autor reelaborou as ideias, 

caracterizando o que chamou de elementos retardadores, ou 

seja, elementos que permaneceriam como manifestações de 

uma combinação passada, retardando a transformação global” 

(DINIZ, 1984, p. 29). 

De acordo com a teoria das combinações, a expressão 

“condições naturais” é bastante complexa, pois dela fazem 

parte a posição geográfica, o relevo, o tipo de solo, o clima, as 

condições biológicas etc. O termo “meio” se refere ao conjunto 

dessas condições e as mesmas não são imutáveis. Seria uma 

tarefa bastante simples adaptar-se às condições naturais se estas 

se estabelecessem no espaço e não sofressem alterações ao 

longo da evolução das civilizações. No entanto, o crescimento 

populacional e a necessidade de encontrar meios de 

sobrevivência, bem como a mudança do modo de produção, fez 

com que o homem aumentasse suas combinações sem um 

conhecimento aprofundado das condições naturais em que se 

encontrava. Através do sucesso ou fracasso dessas experiências 

é que foi adquirido o conhecimento das estruturas das 

combinações e as tendências dos meios físicos e biológicos. A 

adaptação não é uma tarefa simples, salvo algumas exceções, 

pois o meio natural influencia diretamente na escolha da 

organização das combinações, modifica-se em função das 

técnicas desenvolvidas pelo homem e a interpretação das 

condições varia de um século para o outro, ou mesmo, de uma 

geração para outra (CHOLLEY,1964). 
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3.2 FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL 

 

A construção de um quadro teórico de análise da 

constituição de um cenário territorial de risco e 

vulnerabilidade, propício à ocorrência de desastres necessita 

articular uma dimensão espacial com uma dimensão histórica 

e, necessariamente, uma dimensão socioeconômica. Ao se 

considerar a construção de cenários de risco como um processo 

social e dinâmico, configurado em um determinado tempo e 

espaço, a categoria de Formação Socioespacial auxiliará na 

compreensão da construção do cenário de risco de desastre no 

meio rural do município de Ilhota, Região dos Baús. 

Para Santos (1982), a formação socioespacial refere-se 

à evolução de uma determinada sociedade, em seu quadro 

próprio e com as demais forças externas que lhes provém 

impulso econômico. A base de sua explicação é o modo de 

produção, como demonstra o trecho a seguir: 

Modo de produção, formação social, espaço – 

essas três categorias são independentes. Todos 

os processos que, juntos, formam o modo de 

produção [...] são histórica e espacialmente 

determinados num movimento de conjunto, e 

isto através de uma formação social (SANTOS, 

1982, p.14). 

A categoria de Formação Econômica e Social (FES) foi 

elaborada por Marx e Engels, retomada por Lenin, e 

posteriormente, discutida por Sereni. É com base na reanálise 

desta categoria marxista que Milton Santos introduziu o 

conceito Formação Socioespacial (FESE). De acordo com 

Santos (2008) por muitos anos a categoria de Formação 

Econômica e Social não mereceu estudos e discussões que 

levassem ao aperfeiçoamento do conceito, mantendo-o numa 

zona de penumbra sem uma significação especial. As 

discussões somente foram retomadas após a 2ª Guerra 
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Mundial, nos anos 1950, devido às contribuições de Sereni. 

Para este autor a categoria de FES expressa: 

 [...] a unidade e a totalidade das diversas 

esferas – econômica, social, política, cultural – 

da vida de uma sociedade, daí a unidade da 

continuidade e descontinuidade de seu 

desenvolvimento histórico. Para ele, é preciso 

pôr os dados estruturais sempre em relação com 

uma produção determinada, o que explica que 

todo o modelo de formação econômica e social 

é um modelo fundado sobre a totalidade 

estruturada (SERENI, 1974 citado por 

SANTOS,2008, p. 24). 

A categoria FES pode ser aplicada a qualquer 

sociedade, pois defende que não há uma sociedade geral e 

todas as sociedades estão sempre em um invólucro histórico 

determinado. Por outro lado, a FESE defende que: 
 

Nenhuma sociedade tem funções permanentes, 

nem um nível de forças produtivas fixo, 

nenhuma é marcada por formas definitivas de 

propriedade, de relações sociais (SANTOS, 

2008, p. 25). 

 

O sistema social também não é o mesmo, assim como a 

relação de produção. Como assinala Santos (2008) o modo de 

produção é o “gênero” e as formações sociais seriam as 

“espécies”. “Os modos de produção escrevem a História do 

tempo, as formações sociais escrevem-nas no espaço” 

(SANTOS, 2008, p. 29). A categoria FESE realça o caráter 

interdependente das categorias modo de produção, formação 

social e espaço. Por isso, mesmo o referido autor considera “se 

é possível falar de Formação Econômica e Social sem incluir a 

categoria espaço” (SANTOS, 2008, p. 22), pois: 
 

Levaria a aceitar o erro da interpretação 

dualista das relações Homem-Natureza. 

Natureza e Espaço são sinônimos, desde que se 
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considere a natureza como uma natureza 

transformada, uma Segunda Natureza, como 

Marx a chamou (SANTOS, 2008, p. 22). 

 

De acordo com Santos (1989), os processos históricos 

são fatores primordiais para a compreensão da formação 

socioespacial, podendo ser observadas através das 

determinações sociais estabelecidas em diferentes períodos. Os 

estudos embasados nessa categoria devem estar fundamentados 

na gênese de sua formação e definir as etapas do processo para 

que se compreenda sua forma atual, ou seja, a materialidade 

concreta expressa no espaço (PEREIRA, 2003). As 

transformações no âmbito dos processos políticos, econômicos 

e socioculturais se definem em função do Estado Nação no 

plano internacional e segundo as condições internas da 

organização socioespacial em cada período. 

A formação socioespacial brasileira, estabelecida em 

cada período pode ser identificada pelas dinâmicas urbano-

regionais, a partir de diferentes escalas de organização 

(GOMES, 2009). 

As diferenças entre lugares são o resultado do 

arranjo espacial dos modos de produção 

particulares. O “valor” de cada local depende 

de níveis qualitativos e quantitativos dos modos 

de produção e da maneira como eles se 

combinam (SANTOS, 2008, p. 28). 

Santos defende, ainda, a natureza seletiva da história 

espacial e refere que: 
Antes do atual período tecnológico, vastos 

segmentos de espaço puderam escapar ao 

domínio, direto ou indireto, do modo de 

produção dominante ou foram apenas atingidos 

por feixes de determinações limitadas 

(SANTOS, 2008, p. 29). 
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3.2.1 Evolução das combinações geográficas e 

características da agricultura da Região dos Baús, 

Ilhota, SC 

 

O município de Ilhota se enquadra no domínio 

morfoclimático tropical-atlântico, cujo protótipo é encontrado 

nos “mares de morros” florestados do Brasil do Sudeste 

(Ab´Saber, 2005). A vegetação característica da região ainda 

pode ser observada no Parque Botânico Morro do Baú, com 

710 hectares, criado pelo Pe. Raulino Reitz, em 08 de abril de 

1961 (ver figura 5). Os agrupamentos florísticos são 

identificados da base à meia altura da encosta, bem como o 

agrupamento típico do topo de morro (KLEIN, 1980).  
 

Figura 5 – Morro do Baú, Ilhota, SC 

 

 
Fonte: produção do próprio autor (2013) 

Tal vegetação é composta por árvores como o 

palmiteiro (Euterpe edulis peroba-vermelha (Andidosperma 

olivaceum), canela sassafrás (Ocoteaodorifera), maçaranduba 
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(Manilkara amazônica) e caxeta amarela (Chrysophyllum 

gonocarpum). Por essas árvores terem considerável valor 

econômico houve uma intensa exploração das madeiras de lei 

sendo que, a Floresta Ombrófila Densa foi completamente 

devastada em todo o Município. Da vegetação nativa, restaram 

apenas os exemplares do Parque que se mantiveram 

preservados devido à inclinação e altitude do relevo (819,44 

metros no topo do morro), por ser um local de difícil ocupação 

(MARTERER, 1996). Dessa forma, a vegetação original cedeu 

lugar à agricultura ou as pastagens. Um dos trechos do livro 

sobre a ocupação do Morro do Baú relata que: 

A princípio Pedro Matias construiu um grande 

rancho onde todos se alojaram provisoriamente 

enquanto trabalhavam na roça desmatando e 

preparando o terreno para o plantio da cana-de-

açúcar. Era o ciclo da cana. Quase todos os 

fazendeiros possuíam engenho para o fabrico 

do açúcar ou alambique para destilação da 

cachaça. (FONSECA, 1997, p. 51). 

Esse domínio, devido às condições físicas, ecológicas e 

paisagísticas, é o mais difícil e complexo para a ocupação 

humana, pois se trata de uma região submetida a constantes 

processos erosivos e movimentos coletivos de solo. Tais 

processos são desencadeados, entre outros fatores, pelos altos 

índices pluviométricos. O clima do Estado é subtropical úmido, 

com variações de temperatura nas regiões que o compõem. 

Santa Catarina, por sua localização geográfica, 

é um dos Estados da federação que apresenta 

melhor distribuição de precipitação 

pluviométrica durante o ano. Os principais 

sistemas meteorológicos responsáveis pelas 

chuvas no Estado são as frentes frias, os 

vórtices ciclônicos, os cavados de níveis 

médios, a convecção tropical, a ZCAS (Zona de 

Convergência do Atlântico Sul) e a circulação 

marítima (MONTEIRO, 2001, p. 2). 
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O evento de chuvas fortes, quase sempre, resulta da 

atração de mais de um sistema meteorológico. No caso do 

desastre de 2008, ocorreu a circulação marítima e houve a 

atuação de um vórtice ciclônico na intensificação das chuvas. 

O domínio dos “mares e morros” ocupa a faixa 

litorânea brasileira e Ilhota está inserida neste contexto (com 

uma extensão de 650 mil quilômetros quadrados). Possui áreas 

de vertentes policonvexas com forte decomposição de rochas 

cristalinas, planícies meândricas, frequente presença de 

coberturas coluvionais e solos superpostos.  

No Município há, basicamente, três tipos de solo: o 

Gleissolo, o Neossolo Flúvio, o Cambissolo e o Argissolo. 

Uma das características do gleissolo é a má condição de 

drenagem, devido à presença de silte e argila, caracterizando as 

planícies alagadas da região. Outro tipo de solo encontrado 

com frequência nas áreas baixas do Município é o Neossolo 

Flúvico. Este solo se desenvolve em decorrência da 

sobreposição de sedimentos depositados pelo rio e sua 

fertilidade depende da composição do material depositado. 

Para a formação do horizonte A é preciso que haja estabilidade, 

pois este solo, devido à dinâmica dos rios, encontra-se sujeito 

ao soterramento por novas deposições de sedimentos. Os 

sedimentos depositados podem ser arenosos, cascalhentos ou 

lamosos. Nas encostas dos morros, onde o relevo é mais 

íngreme, nota-se a presença do Cambissolo e do Argissolo. O 

primeiro caracteriza-se por ser um solo raso, com horizontes A 

e B incipientes que se forma sobre rochas cristalinas 

sedimentares. Mesmo em lugares onde o manto de alteração é 

espesso, o horizonte B apresenta-se também incipiente. Sua 

textura pode ser cascalhenta, argilosa ou arenosa, dependendo 

do material que o originou. O Argissolo, costuma ocorrer em 

encostas de morros e colinas e tem horizonte B textural bem 

desenvolvido. Quanto aos horizontes, o A é arenoso e o B 

argiloso, pois com a água da chuva a matéria orgânica migra do 

horizonte A para o horizonte B. Caso haja o encharcamento do 
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solo ocorrerá à remoção do horizonte A por erosão superficial 

(EMBRAPA, 2009). 

Tratando-se de um Município tipicamente agrário, suas 

principais culturas se desenvolvem de acordo com as 

características de solo, relevo e índices pluviométricos 

predominantes.  

Durante muitos anos a agricultura foi a principal fonte 

de renda dos moradores. Nos dias atuais o setor da agricultura 

compreende 55% da fonte de renda da população local (direta e 

indiretamente). Existem mais de 2000 produtores rurais que 

desenvolvem suas atividades numa área que representa 70% da 

área total do Município.  

A cultura do arroz irrigado é a mais significativa da área 

de estudo, com uma produção média de 550 mil sacas em dois 

cortes por ano, o que o torna o segundo maior produtor dos 

onze municípios que fazem parte da Associação dos 

Municípios da Foz do Rio Itajaí-Açu (AMFRI) (ver figura 6). 

O segundo cultivo de maior representatividade é o da banana, 

ocupando uma área de 586 hectares. A produção chega a 

31.000 toneladas por ano e tem como principais centros 

consumidores os municípios de Blumenau, Itajaí, 

Florianópolis, além de outros Estados e países do Mercosul. Na 

Região dos Baús existem duas comunidades com setores 

voltados à produção de hortifrutigranjeiros: Alto Braço do Baú 

e Alto Baú. Outras atividades como a piscicultura e a 

avicultura também são desenvolvidas. O cultivo da palmeira 

Real da Austrália ocupa mais de 100 hectares de área plantada. 

O rebanho bovino (gado de corte e leiteiro) está distribuído em 

450 pequenas propriedades com áreas em que não ultrapassam 

200.000 hectares.  

Nas planícies alagadas, onde há a presença do 

Gleissolo, realiza-se a cultura do arroz irrigado, que, no ano de 

2007, representou 2% de toda a produção estadual com a maior 

área plantada, 3200 hectares. A tabela (1) demonstra a 
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quantidade produzida, área plantada e valor da produção das 

lavouras temporárias de Ilhota - 2003/2007. 

 

Tabela 1–Quantidade produzida, área plantada e valor da 

produção das lavouras temporárias de Ilhota - 2003/2007 
 

Principais 

Produtos  

Quantidade 

produzida 

(Toneladas)  

 

2003        2007 

Área 

plantada 

(Hectare)  

 

2003      2007 

Valor da produção 

(Em mil reais)  

 

 

2003               2007 

Partic. 

na 

produ 

ção 

estadual  

2001 

Abacaxi  - - - - - - 0,00% 

Alho  - - - - - - 0,00% 

Arroz 

(em ca 

sca)  

 

22.325 

 

20.800 

 

2.375 

 

3.200 

 

13.395,00 

 

7.488,00 

 

2,00% 

Aveia (em 

grão)  

- - - - - - 0,00% 

Batata - 

doce  

- - - - - - 0,00% 

Batata - 

inglesa  

- - - - - - 0,00% 

Cana de 

açúcar  

1.500 1.500 60 60 68,00 90,00 0,20% 

Cebola  - - - - - - 0,00% 

Feijão 

(em grão)  

3 3 3 3 7,00 3,00 0,00% 

Fumo 

(em 

folha)  

2 2 1 1 8,00 9,00 0,00% 

Mandioca  1.050 750 70 50 231,00 315,00 0,12% 

Melancia  - - - - - - 0,00% 

Melão  - - - - - - 0,00% 

Milho 

(em grão)  

8 8 2 2 2,00 2,00 0,00% 

Soja (em 

grão)  

- - - - - - 0,00% 

Tomate  - - - - - - 0,00% 

Trigo (em 

grão)  

- - - - - - 0,00% 

Total  24.888 23.063 2.511 3.316 13.711 7.907 

Fonte: (IBGE citado por SEBRAE, 2010, p.52). (Produção Agrícola 

Municipal). 
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A execução de redes de drenagem, dragagens e 

retificação dos cursos d’água, necessárias para o 

funcionamento das arrozeiras, afetam a dinâmica natural dos 

rios. Por solicitação dos produtores as prefeituras e órgão 

estaduais realizam as obras sem considerar os impactos 

ambientais causados pelas mesmas. A dinâmica natural dos 

rios é potencializada pela falta de vegetação em suas margens e 

aumenta o processo erosivo, além do acúmulo de sedimentos. 

Parte das propriedades não respeita a conservação das Áreas de 

Preservação Permanente (APP) de margem de rio 

(SEVEGNANI, 2009), como indica a legislação atual, tanto 

nos códigos ambientais, estadual e federal. 
 

Figura 6–Cultivo de Arroz em Planície Alagada. Local: Bairro 

Baú Baixo – Ilhota – SC. Data: 27/08/2011 

 

 
Fonte: produção do próprio autor (2013) 

Tanto nos solos que estão em menores altitudes como 

nos de maiores, nota-se o intenso cultivo de bananas, muitas 

vezes recobrindo por inteiro, morros de baixas, médias e altas 

altitudes. Considerando a safra 2007 de produtos da lavoura 
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permanente, a banana foi o produto de maior 

representatividade econômica para o Município (figura 7).  

Vários estudos comprovam que nem todo o tipo de 

vegetação traz estabilidade para as encostas. O cultivo de 

bananas, por exemplo, caracteriza-se por plantações em fileiras 

(onde se faz a roçada e o intenso uso de agrotóxicos e 

fertilizantes) e contribui para alteração da dinâmica do 

escoamento das águas da chuva; esta ao cair sobre o topo das 

folhas, escorre diretamente para o solo, descendo as encostas e 

causando erosão (SEVEGNANI, 2009). 

A pulverização de agrotóxicos, muitas vezes realizada 

com o uso de pequenos aviões, é responsável pela 

contaminação de nascentes, pastagens, florestas, solos, cursos 

d’água e habitações. 

Figura 7–Processo erosivo em meio ao cultivo de bananas nas 

encostas do Bairro Alto Baú, afetado por movimentos de massa 

em 2008. 

 
Fonte: produção do próprio autor (2011) 

De acordo com a tabela 2, o segundo plantio em 

destaque é o de palmito. O cultivo da palmeira Real da 

Austrália (ver figura 8) está sendo bem difundido no Município 

já que o palmiteiro nativo (Euterpe edulis) foi quase extinto da 
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região e, atualmente, sua exploração foi normatizada pelos 

órgãos ambientais. O sombreamento causado por suas folhas 

densas não permite que as espécies de sub-bosque se 

desenvolvam. Apesar de suas raízes segurarem bem o solo, o 

escoamento da água superficial contribui para o rápido 

enchimento dos ribeirões e vertentes próximas. (SEVEGNANI, 

2009). 

 

Tabela 2–Quantidade produzida, área plantada e valor da 

produção das lavouras permanentes de Ilhota - 2003/2007 
 

Principais 

Produtos  

Quantidade 

produzida 

(Toneladas)  

 

2003     2007 

Área 

plantada 

(Hectare)  

 

20032007 

Valor da produção 

(Em mil reais)  

 

 

  2003          2007 

Partic. 

na 

produção 

estadual  

Banana  7.200 8.025 180 535 936,00 2.568,00 1,22% 

Erva-

mate - 

folha 

verde  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,00% 

Figo  - - - - - - 0,00% 

Goiaba  - - - - - - 0,00% 

Laranja  - 400 - 10 - 60,00 0,32% 

Maçã  - - - - - - 0,00% 

Mamão  - - - - - - 0,00% 

Maracujá  44 - 2 - 13,00 - 0,00% 

Palmito  420 56 30 200 2.520,00 48,00 3,14% 

Pera  - - - - - - 0,00% 

Pêssego  - - - - - - 0,00% 

Tangerina  - - - - - - 0,00% 

Uva  - - - - - - 0,00% 

Total  7.664 8.481 212 745 3.469 2.676 

Fonte: (IBGE citado por SEBRAE, 2010) Produção Agrícola Municipal. 
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Figura 8–O cultivo da palmeira nas encostas. Suas folhas 

produzem o sombreamento que não permite o crescimento das 

espécies de sub-bosque e aumentando o escoamento 

superficial. 
 

Fonte: produção do próprio autor (2011) 

Segundo relatório do IBGE (2007), a silvicultura 

também é uma atividade econômica que se destaca, 

especialmente com a produção de carvão vegetal, lenha e 

madeira em tora. As áreas de plantio são extensas. Em 2007 

haviam no Município 24 empresas que empregavam 87 

funcionários. 

Uma extensa área de 1.800 ha é de propriedade 

do grupo Agroflorestal Germer Ltda, 

denominada fazenda Guanabara, cuja principal 

produção é a extração de palmito, criação de 

búfalos e reflorestamento para servir como 

lenha consumida nas indústrias de porcelanas 

Germer, clientes da Empresa de mineração 

Rubi (Paraná) que explora a mina de Caulim na 

área em estudo, desativada nos anos 70 e 

reativada no ano de 1997. (FONSECA, 1998 

citado por VIEIRA, 2003, p.129). 
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Conforme Sevegnani (2009), o plantio de pinheiro e 

eucalipto em áreas muito inclinadas altera a dinâmica da água 

no solo (ver figura 9). Como a altura das árvores é 

praticamente a mesma, suas copas amortecem a queda da água 

da chuva. Porém, como não há outras camadas de vegetação 

abaixo delas, a gotas caem a partir das folhas com grande 

velocidade sobre o solo e colaboram para a sua compactação. 

A água da chuva que escoa superficialmente pelas encostas 

chega às vertentes e aumenta os processos erosivos. O processo 

de exploração de madeira altera a estrutura da floresta e, 

inclusive, o conjunto de raízes. Depois de efetivado o corte do 

tronco, as raízes de grande diâmetro e profundidade começam a 

apodrecer e dão origem a espaços abertos por onde infiltra a 

água da chuva, diminuindo a resistência dos solos das encostas. 

Onde são executados cortes rasos da mata a coesão do solo 

desaparece entre cinco a dez anos (tempo que as raízes levam 

para serem destruídas). O solo desprotegido se compacta e a 

água da chuva que escoava sub-superficialmente passa escoar 

pela superfície ou infiltrar-se pelas fendas até regiões mais 

profundas do solo e rocha, não abastecendo as nascentes, 

provocando processos erosivos, escorregamentos de encostas e 

deposição de sedimentos nos cursos d’água e planícies 

(SEVEGNANI, 2009). 
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Figura 9 – Cultivo de eucalipto em fileiras formam corredores, 

que aceleram o escoamento superficial 

 

 
Fonte: produção do próprio autor (2013) 

O relatório sobre movimentos de massa apresentado 

pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 

Catarina (EPAGRI, 2009) que teve como objetivo realizar o 

levantamento dos movimentos de massa que destruíram 

estradas, avaliou 61 pontos de deslizamentos na região do 

Complexo do Morro do Baú o qual engloba parte território dos 

municípios de Luis Alves e Gaspar. Os deslizamentos foram 

classificados de acordo com o uso e a cobertura do solo 

predominante. Verificou-se que em quase 85% dos locais onde 

ocorreram deslizamentos havia algum tipo de ação antrópica e, 

apenas 15%, ocorreram em áreas onde a vegetação era mais 

uniforme e densa. Grande parte dos deslizamentos aconteceu 

em áreas antropizadas, com predominância de reflorestamento 

(23,44%), lavouras de banana (18,75%), capoeirinha (17,19%) 

e solo exposto (10,94%). Mesmo em locais com cobertura 

vegetal autóctone, onde houve a ocorrência de deslizamentos 

(15,53%), foram observadas algumas influências de ações 

humanas no entorno, tais como: atividades agrícolas ou 
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reflorestamento, cortes de estradas margeando rios e encostas 

ou pela faixa desmatada do traçado do gasoduto. No livro a 

Tragédia do Morro do Baú (MENEZES, 2009), uma das 

entrevistadas relata sobre a situação da agricultura após o 

desastre: 

Na semana passada foi entregue um laudo da 

EPAGRI ao Governo do Estado e também ao 

Banco do Brasil, que revela que 

particularmente em nossa área do Baú, a 

bananicultura sofreu uma perda de oitenta por 

cento. A plantação está de pé, mas soterrada 

com areia e irá morrer. O arroz teve cem por 

cento de perda. As serrarias que estão 

trabalhando estão em meio turno. Ficamos três 

ou quatro semanas completamente parados. A 

agricultura não voltou ao normal e não vai 

voltar tão cedo. Dependemos de acesso, que 

está comprometido. Pedi a Prefeitura de Ilhota 

que faça um laudo econômico da Região dos 

Baús. O nosso Município sofrerá um grande 

golpe na economia. As empresas no Alto Baú 

estão indo embora e os empregados são locais. 

Se retornarem a residir no Baú estarão 

desempregados. A situação socioeconômica 

ficará muito grave. Vamos ter que nos adaptar a 

uma nova realidade econômica, completamente 

diferente da que vivíamos. Nossa região era 

rica, nos últimos cinco anos cresceu muito. 

Reconstruir tudo isso sem as empresas será 

muito complicado (MENEZES, 2009, p.80). 

Nota-se que a paisagem natural do Município sofreu 

consideráveis alterações antrópicas em virtude das 

combinações estabelecidas entre a sociedade e às condições 

naturais oferecidas pelo meio. Para Ab'Saber (2005), as 

paisagens podem ser entendidas como heranças de processos 

fisiográficos e biológicos e patrimônio dos povos que as 

herdaram como território onde atuam suas comunidades. 

Assim, as transformações paisagísticas das florestas brasileiras 
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ocorreram através da devastação para que se efetuasse o cultivo 

da cana-de-açúcar e do café, além da exploração madeireira. 

Dessa maneira, houve contribuição da ação antrópica para a 

descaracterização de vastas áreas do Brasil. Ab’Saber (2005) 

ressalta a dificuldade do brasileiro em manter a cobertura 

vegetal e em conviver com uma paisagem onde sobre-existiam 

florestas. Assim, na Região dos Baús, restaram apenas reservas 

de ecossistemas naturais em espaços topograficamente mais 

difíceis de serem atingidos (como o caso do Parque Botânico 

do Morro do Baú), ou em áreas que por algum tempo foi 

necessário preservar a floresta, devido a importância que ela 

apresentava para as atividades relacionadas ao extrativismo. 

As combinações provenientes da substituição da 

cobertura vegetal original pelas atividades agrícolas 

desenvolvidas no Município, apesar de terem representativo 

valor econômico para região, apresentam “crises” frente à 

dinâmica natural da paisagem e problemas de infraestrutura da 

Região. Cabe-se salientar que, apesar destas crises estarem 

presentes entre elementos de ordem física e biológica e 

elementos políticos e econômicos, elas não são, isoladamente, 

responsáveis pelo desastre ocorrido em 2008, pois para que 

haja uma situação de desastre é necessário que existam outros 

elementos, tais como: elementos políticos e econômicos 

(externos à combinação agrícola) que influenciam diretamente 

em toda a combinação. 

 

 

3.2.2 Formação Socioespacial - o povoamento do vale do 

Itajaí 

 

Os vales fluviais e as florestas situadas na porção 

ocidental catarinense permaneciam praticamente intocados até 

a chegada de várias levas de colonizadores europeus que 

ocuparam estas áreas e modificaram drasticamente a paisagem. 
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Os primeiros colonizadores a chegar no Vale do Itajaí 

foram os alemães e fundaram a cidade de Blumenau em 1850. 

Posteriormente, em 1851, perto de São Francisco, imigrantes 

alemães criaram a cidade de Joinville. Esta colonização 

fundamentou-se na pequena propriedade (20 a 30 ha) e utilizou 

a mão-de-obra familiar. De acordo com Seyferte (1990), 

através do trabalho realizado exclusivamente pelos integrantes 

da família, mantiveram um modo de produção específico, um 

estilo de vida próprio, mesmo frente às transformações trazidas 

pelo sistema capitalista. Ainda assim, as relações comerciais 

mantinham-se de forma constante, através da venda da 

produção agrária.  
Os alemães, em sua maioria, eram agricultores-

artesãos, com nível de vida mais elevado que os 

trabalhadores das fazendas de exportação ou 

dos açorianos da economia de subsistência” 

(SILVA, 1978, p. 59). 

 

Nas duas últimas décadas do século XIX constituiu-se 

no Brasil a industrialização pré-capitalista de base familiar, 

voltada para um mercado interno nacional emergente com 

centro dinamizador em São Paulo.  

O rápido crescimento da colônia alemã ocorreu devido 

ao grau de especialização técnica trazida de seu país de origem, 

pós-revolução industrial. Pereira (2003) relata que as atividades 

desenvolvidas pelos colonos alemães projetaram em sua 

primeira fase o dinamismo econômico e transformaram 

Blumenau, rapidamente, em polo industrial do Vale do Itajaí.  

Como realça Silva (1978), a industrialização de 

Blumenau explica-se pela ação combinada de dois fatores: a já 

citada integração da indústria no mercado nacional e a “divisão 

de trabalho entre cidade e campo” (SINGER, 1974 citado por 

SILVA, 1978, p. 21). A industrialização engendrava a 

urbanização e fornecia a mão de obra para diversificação do 

trabalho artesanal. A primeira fase da industrialização coloca 

Blumenau numa posição de centro de expansão do processo de 
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colonização, influenciando cidades como Indaial (1860), 

Pomerode (1860), Brusque (1860), Timbó (1868) e Itajaí. Na 

segunda fase econômica de Blumenau houve o estabelecimento 

de verdadeiras indústrias como a Hering (1880), e duas 

tecelagens de algodão: Karsten (1882) e Garcia (1885). Havia 

também a presença de estabelecimentos menores como: 

alambiques, moinhos, cervejarias e tipografias. Neste período 

Blumenau passou a exportar produtos alimentares, madeira e 

fumo, enquanto a indústria têxtil ganhou destaque no Vale do 

Itajaí e em todo o Estado (SILVA, 1978, p. 62). Blumenau, 

durante a primeira Guerra Mundial, consolidou seu parque 

industrial, a especialização do ramo têxtil e sua integração com 

o mercado nacional.  

O vale do Itajaí e, em especial Blumenau, acabaram por 

desempenhar um importante papel no desenvolvimento 

econômico catarinense. Tal matéria está, contudo, fora dos 

objetivos deste trabalho, pelo que não será alvo de maior 

referência.  

 

3.2.3 Formação socioespacial e colonização do município 

de Ilhota 

 

Apesar de Ilhota estar localizada no Vale do Itajaí, 

muito próxima a Blumenau, sua formação socioeconômica 

ocorreu de forma diferenciada. Assim como Joinville, a 

colonização ficou sob a responsabilidade de uma companhia 

colonizadora (a Companhia Belga – Brasileira de 

Colonização). O intuito desta Companhia era a exploração de 

jazidas de minérios na bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-Açu e 

fundar uma colônia agrícola. “A intenção era, mais uma vez, 

conciliar os interesses do capitalismo mercantil interno ligado 

ao capitalismo industrial centrado na mineração, com uma 

agricultura de suporte e subsistência de impacto local/regional” 

(ALBINO, 2011, p.28). 
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Em 1844, partiram da cidade de Ostende 104 

trabalhadores. Do total, apenas 90 chegaram ao município de 

Ilhota, juntamente com Joseph Phillip Fontaine (diretor interino 

da colônia), Van Led (fundador) e sua esposa (FICKER, 1972). 

Os primeiros imigrantes se estabeleceram onde hoje está 

localizado o bairro Centro, na margem direita do rio Itajaí-Açu. 

O processo de desflorestamento da região iniciou-se em 

1844 e contabilizou, no ano seguinte, o total de 20 hectares 

desmatados. Van Lede retornou em setembro de 1845 para a 

Bélgica e encerrou as atividades da Companhia Belga-

Brasileira de Colonização. A partir desse momento instauram-

se conflitos entre os colonizadores e Joseph Philip Fontaine, 

em razão da contratação e dos pagamentos realizados aos 

caboclos que trabalhavam com o desflorestamento e passaram 

a ter uma situação financeira mais favorável que a dos colonos. 

Em meados de 1846, chegaram à colônia mais 16 

trabalhadores, porém, esta já se encontrava em estado precário. 

Muitos colonos haviam partido para São Pedro de Alcântara e 

Desterro e os que permaneceram encontravam-se em situação 

de miséria. A revolta dos agricultores resultou no retorno de 

Fontaine para a Bélgica e na transferência da direção da 

colônia para Gustavo Lebon. Os colonos necessitavam de 

terras para a agricultura, já que seus lotes, perpendiculares ao 

rio Itajaí-Açu estavam sujeitos a constantes inundações e 

dificultavam o desenvolvimento das atividades agrícolas 

(FONSECA, 1997). 

Segundo Fonseca (1997), o município recebeu o nome 

de Ilhota em referência a uma ilha fluvial do Rio Itajaí-Açu que 

desapareceu entre os anos de 1880 e 1910 devido às duas 

grandes enchentes ocorridas neste período. Assim, como nas 

comunidades do bairro Centro, os moradores do Braço do Baú 

sofriam, desde a ocupação do território, com as constantes 

enchentes, como nos esclarece o seguinte trecho do livro sobre 

sua ocupação:  
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Nas terras dos Zimmermann cortadas por 

muitas cachoeiras eram frequentes as enchentes 

que levavam do pasto, galinhas, patos 

marrecos, gansos e até ovelhas, em suas 

violentas águas (FONSECA, 1997, p. 69). 

A caça era exercida frequentemente pela comunidade e 

colaborou, posteriormente, para a extinção de algumas espécies 

nativas da região. A partir de 1847, a colônia, sem direção, não 

recebeu mais trabalhadores da Bélgica, apenas ocorreu o 

povoamento da região. Por volta de 1875, viviam em Ilhota 

cerca de 400 famílias vindas de outras localidades do Brasil. 

A ocupação do Braço do Baú, na margem esquerda, 

iniciou-se em 1886 (FONSECA, 1997). De acordo com 

informações coletadas em entrevistas com moradores mais 

antigos da comunidade, os primeiros ocupantes desta 

localidade foram os descendentes de alemães, vindos do 

município de Biguaçu que, atraídos pelo baixo custo das terras 

e vantagens econômicas oferecidas, se estabeleceram na 

Região dos Baús. 

Engenhos de açúcar, farinha e cachaça foram instalados 

na Região dos Baús e o cultivo da cana-de-açúcar se tornou a 

principal atividade econômica durante muitos anos. Os 

principais tipos de cana cultivadas eram: caiana, ligeira, 

argentina e a cana sal (plantada exclusivamente para a 

alimentação dos animais).   

A cana era colocada em argolas de aço, muito 

bem ajustadas para que o “molho” como era 

denominado, não se soltasse. Esses molhos 

colocados nos carros de bois ou nas zorras, 

dependendo do lugar onde havia sido plantada, 

eram conduzidos para os engenhos, muitas 

vezes à longa distância (FONSECA, 1997, 

p.69). 

Para o consumo e manutenção das comunidades eram 

cultivados o feijão e o café, além do milho, mandioca e arroz. 
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Em 1956 entrou em funcionamento a Usina Adelaide 

(Refinadora Catarinense), no bairro Pedra Amolar, margem 

esquerda do Rio Itajaí-Açu. “A Usina cultivava 8.000 ha em 

cana de açúcar, numa área total de 19.000 ha, dividida em 

diversas fazendas” (VIEIRA, 1996, p.53). O cultivo da cana-

de-açúcar teve grande importância econômica no Município até 

o fechamento da Refinaria de Açúcar Usati (inicialmente 

administrada pelo Grupo Portobello e, posteriormente, até seu 

fechamento no ano de 2005, pelo Grupo Cosan).  

A criação do distrito de Ilhota ocorreu no dia 26 de 

agosto de 1930 e pertenceu a Itajaí até 1958, quando foi 

elevado à categoria de Município. 

As primeiras áreas ocupadas pelos colonos foram às 

margens dos rios que cortam o Município, as planícies sujeitas 

a alagamentos e, posteriormente, as partes baixas das encostas. 

O relevo se caracteriza por extensas áreas de várzeas e 

planícies sedimentares entremeadas de morros, com altitudes 

de 6 a 819 metros acima do nível do mar, com solos propícios à 

deslizamentos e fortes enxurradas potencializadas pela 

inclinação das encostas onde o relevo é mais acidentado. A 

ocupação da região dos Baús ocorreu impulsionada pelas 

atividades agrícolas, primeiramente, pelo cultivo da cana-de-

açúcar que, com o fechamento da Usina Adelaide, foi 

substituído pelas culturas praticadas atualmente. A falta de 

conhecimento sobre a dinâmica natural do relevo e de 

planejamento durante a fase de ocupação, permitiu a instalação 

de moradias vulneráveis em áreas de risco. Apesar de ser um 

Município tipicamente rural, com baixa densidade 

populacional, o território de Ilhota se configurou, ao longo de 

sua história, em um dos maiores cenários de risco de desastres 

do estado de Santa Catarina.  
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4 CAPÍTULO 3: FENÔMENOS NATURAIS, 

DESASTRE, RISCO, PERIGO, AMEAÇA E 

VULNERABILIDADE 

 

Os conteúdos e conceitos são utilizados ao longo da 

história de formas diferentes e estão impregnados da influência 

das sociedades em que se originaram. Os conceitos integram 

modelos teóricos, e estes, por sua vez, são abstrações da 

realidade que visam explicá-la de forma simplificada e 

tipificada, mas não podem ser confundidos com a realidade 

como ela é. Assim, não podemos dizer que há conceitos ou 

métodos isolados, pois são, necessariamente, uma forma de 

explicar a realidade (ACOSTA, 2005). Para compreender o 

conceito de desastre é necessário, pois, apresentar os demais 

conceitos que o norteiam devido à complexidade de seus 

mecanismos físicos, históricos, sociais e econômicos geradores 

de risco de desastres. 

 

4.1 FENÔMENOS NATURAIS, DESASTRE, AMEAÇA, 

VULNERABILIDADE, PERIGO E RISCO 

A dinâmica da Terra, desde os mais remotos tempos, 

ocasionou fenômenos naturais que, em inúmeros casos, 

afetaram sociedades e sua economia.  Fenômenos naturais são 

definidos por Romero e Masrkey (1993) como toda a 

manifestação da natureza resultante de seu funcionamento 

interno e do clima. Sua previsibilidade depende do grau de 

conhecimento dos homens sobre os mecanismos responsáveis 

pela dinâmica natural do ambiente que habitam. Os efeitos dos 

fenômenos naturais só são considerados desastrosos quando 

afetam a organização social. 

            Segundo as classificações tradicionais, os desastres 

podem ser originados de três formas: 1) por um fenômeno 



69 

 

natural: ocorrem devido a ameaças que não podem ser 

neutralizadas por ações do homem, tais como, terremotos, 

tsunamis, erupções vulcânicas e furacões, ao contrário de 

fenômenos como inundações e deslizamentos que podem ser 

atenuados por obras infra-estruturais de estabilização do solo e 

canalizações; 2) provocados pela ação humana (socionaturais): 

“criados” pela intervenção do homem no meio natural; e, 3) 

antrópicos: quando surgem em consequência de uma falha 

técnica em sistemas industriais ou bélicos, relacionados com 

falhas na atividade humana de produção, manejo e transporte 

de materiais perigosos (ROMERO; MASRKEY, 1993). 

              Durante os últimos quarenta anos o conceito de 

desastre sofreu transformações paradigmáticas. Segundo Lavell 

(1996), a primeira transformação originou-se a partir das 

críticas realizadas por Hewitt no início de 1980, pois 

condenava o fato de o conceito estar unicamente relacionado 

com a ocorrência, severidade e magnitude de fenômenos 

naturais, como se fossem inevitáveis e a sociedade ocupasse 

um papel secundário, de tal forma que as atividades realizadas 

pela mesma não pudessem minimizar suas causas e 

consequências. De acordo com este posicionamento, a 

investigação do desastre ficaria, exclusivamente, a cargo das 

áreas de engenharia, hidrológicas e climatológicas. A 

participação das pessoas e comunidades não era incluída nas 

fases de prevenção e preparação, já que os eventos físicos eram 

concebidos como responsáveis pelo desastre e a prevenção 

restringia-se ao estudo das ameaças numa tentativa de prever a 

ocorrência do evento a tempo de permitir a evacuação das áreas 

de risco. Tal posicionamento se fortaleceu em instituições 

científicas e perpetuou a visão “fisicalista” do desastre. O 

evento natural era confundido com o próprio desastre.  

A consolidação da corrente quantitativa resultou na 

segunda transformação do conceito e veio a aceitar a existência 

de um desastre em função do número de perdas humanas e 

econômicas.  Assim, ocorreu a transição da visão “fisicalista” 
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do desastre para uma corrente de cunho mais social, ou seja, o 

desastre passou a ser visto como o resultado de produtos e 

processos. Os produtos referem-se às ameaças (o natural) e os 

processos à vulnerabilidade (o sociocultural). As condições 

sociais da existência de uma população passaram também a ser 

vistas como determinantes, em grande medida, do nível de 

destruição, da deslocação ou da interrupção das funções 

sociais. Desta forma, “as ameaças físicas são um fator 

necessário na fórmula do desastre, mas não são condições 

suficientes nem predominantes em sua existência”. (LAVELL, 

1996, p.11). 

Por fim, o problema deixou de ser quantitativo, na 

medida em que a análise dos desastres reconheceu a 

necessidade de identificação de suas causalidades. A visão 

social superou as limitações do modelo quantitativo ao 

desmistificar que os desastres são somente de grande 

magnitude em termos sociais, econômicos, espaciais ou 

territoriais de modo que as condições sociais passaram a 

determinar o grau de destruição ou interrupção das funções 

sociais. 

Lavell (1996) define desastre como uma situação de 

crise ou estresse social observável no tempo e no espaço em 

que sociedades e seus componentes (comunidades, cidades ou 

regiões), sofrem danos ou perdas físicas e alterações em sua 

rotina de funcionamento que exigem a participação de agentes, 

instituições ou organizações externas para sua atenção e 

resolução. Embora o gatilho dos chamados desastres seja uma 

causa natural, ou se preferirmos, um evento não diretamente 

dependente da vontade humana, seus impactos são fruto de 

processos que se desenvolvem no interior da sociedade 

(ALBINO; FREITAS, 2011). 

O conceito de desastre é definido por Cardona (1991) 

como um evento que ocorre, na maioria dos casos, de forma 

repentina ou inesperada e causa alterações significativas sobre 

os elementos a que estão submetidos. Estas alterações podem 
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ser observadas na saúde da população, na destruição e bens da 

sociedade e/ou danos severos sobre o meio ambiente.  A 

situação gerada pelo desastre representa a desorganização dos 

padrões de normalidade da vida cotidiana, onde estão presentes 

o sofrimento e o desamparo de pessoas, assim como os efeitos 

negativos sobre a estrutura socioeconômica de uma região ou 

país e a modificação do meio ambiente, com necessidade de 

intervenção imediata. Para Davis (1980) desastre é definido 

como um evento identificável no tempo e no espaço no qual 

uma comunidade tem seu funcionamento normal afetado, com 

perdas de vidas e danos de magnitude em suas propriedades e 

serviços e acaba por impossibilitar o cumprimento das 

atividades essenciais e normais da sociedade.  

De acordo com a Política Nacional de Defesa Civil 

(2008), o conceito de desastre é definido como “o resultado de 

eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre 

um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, 

materiais e ambientais e consequentes prejuízos econômicos e 

sociais” (PNDC, 2008, p.11).  A nova Lei de Política Nacional 

de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC de 10 de abril de 2012 

não define o conceito de desastre, havendo debate se esta 

substitui a todos os propósitos da Política Nacional de Defesa 

Civil (2008). 

Desta forma, a compreensão do conceito de 

vulnerabilidade social se tornou elemento chave para a 

compreensão do grau do impacto que determinada sociedade 

sofrerá frente a um evento físico, e deve auxiliar na análise de 

suas especificidades para propiciar mecanismos mais eficientes 

de resposta aos desastres e mitigação dos riscos com a inclusão 

da participação das comunidades.  

Uma sociedade é vulnerável a um fenômeno natural 

quando se encontra susceptível a sofrer danos e a se recuperar. 

Segundo Romero e Maskrey (1993), a vulnerabilidade dos 

povos se dá por três motivos: 1) devido a ocupações de 

terrenos que não são adequados para estabelecer moradias 
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(áreas sujeitas a deslizamentos, inundações, avalanches, entre 

outros); 2) construção de casas precárias, com material 

inapropriado para o local e sem resistência adequada e, 3) 

quando as condições econômicas não permitem satisfazer as 

necessidades humanas, dentre elas a criação de um habitat 

adequado. Conforme Lavell (1994), o conceito de 

vulnerabilidade se refere às condições da sociedade que a deixa 

propensa a sofrer os impactos de um evento físico determinado, 

de pequena, média ou grande amplitude. Para definir as 

condições de ocorrência de um desastre devem ser utilizadas 

ferramentas para a análise dos processos sociais que 

historicamente fizeram com que determinada sociedade se 

tornasse propensa a sofrer tais danos (a pobreza, a 

desorganização social, a ausência de sistemas 

institucionalizados de seguridade e cidadania, a falta de 

controle sobre o uso do solo, as deficiências no planejamento, a 

irresponsabilidade política, entre outros). Por ser resultado de 

processos históricos e de mudanças da sociedade, a 

vulnerabilidade está em constante transformação.  

A vulnerabilidade pode ser classificada como: 1) física: 

relacionada com a localização das habitações em áreas de risco 

e as deficiências das estruturas para absorver os efeitos dos 

riscos; 2) social: refere-se ao nível de coesão interna que uma 

comunidade possui, seu sentimento de pertencimento e a 

capacidade de transformar este pertencimento em formas de 

organização da sociedade civil e ações concretas de redução de 

risco de desastre; 3) política: corresponde ao nível de 

autonomia que uma determinada comunidade possui para a 

tomada de decisões e está diretamente relacionada a 

vulnerabilidade social; 4) técnica: representa a falta de 

tecnologia no desenvolvimento de obras de engenharia mais 

resistentes ao impacto dos desastre; 5) ideológica: relacionada 

com a capacidade de resposta da comunidade frente a uma 

ameaça ou possível desastre. O grau de envolvimento de uma 

comunidade para a mitigação de desastres depende, em grande 
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parte, de sua concepção de mundo e de suas funções no 

mesmo.  Se na ideologia predominar concepções fatalistas de 

que os desastres “naturais” são vontade de deus, contra as quais 

nada pode ser feito, a única resposta que se terá será a dor, a 

espera passiva e a resignação. No entanto, se predominarem 

concepções em que haja o reconhecimento de que as ações 

humanas podem transformar o mundo, tanto para o bem quanto 

para o mal, as comunidades poderão agir mais ativamente 

contra o que parece inevitável; e,6) cultural: diz respeito a 

resiliência das comunidades ou a falta dela. A resiliência 

constitui-se na capacidade de uma comunidade ou indivíduo se 

restabelecer após a ocorrência de um evento com sérias 

consequências de perdas e danos materiais ou humanos 

(WILCHES-CHAUX, 1993). 

Sob a óptica da teoria dos sistemas, Wilches-Chaux 

(1993) discute algumas das características que, em interação 

dinâmica, geram uma condição de vulnerabilidade global e 

impede que as comunidades desenvolvam mecanismos para 

responder adequadamente aos desafios do ambiente. Conforme 

o autor acima citado a vulnerabilidade é definida da seguinte 

forma: 

Por vulnerabilidade podemos denominar a 

incapacidade de uma comunidade para 

“absorver”, mediante o auto ajuste, os efeitos 

de uma determinada mudança em seu meio 

ambiente, ou seja, “inflexibilidade” ou 

incapacidade para se adaptar a esta mudança, 

que para a comunidade se constitui, por razões 

expostas, em risco. A vulnerabilidade 

determina a intensidade dos danos que produz a 

ocorrência efetiva do risco sobre a comunidade 

(WILCHES-CHAUX, 1993, p.18). 
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No Brasil, o conceito de vulnerabilidade é tratado pela 

Política Nacional de Defesa Civil (PNDC) (2008) como: 

 
A condição intrínseca ao corpo ou sistema 

receptor que, em interação com a magnitude do 

evento ou acidente, caracteriza os efeitos 

adversos, medidos em intensidade dos danos 

prováveis (PNDC, 2008, p.12). 

 

Outras definições de vulnerabilidade podem ser 

observadas na tabela 3. 

Tabela 3– Definições de vulnerabilidade sugerida por diversos 

autores 

Autor  Definição  

Timmerman (1981)  Vulnerabilidade é o grau em que o sistema age 

adversamente em virtude da ocorrência de um 

evento perigoso.  

Dow (1992)  São as diferentes capacidades de grupos e 

indivíduos para lidar com perigos naturais, com 

base em suas posições dentro da sociedade e no 

espaço.  

Alexander (1993)  Vulnerabilidade humana são os custos e 

benefícios de habitar áreas de risco a um 

desastre natural.  

Cutter (1993)  Probabilidade de um grupo ou um indivíduo de 

estar exposto a um efeito adverso provocado 

por um perigo natural.  

Warmington (1995)  Uma condição que, adversamente, afeta a 

habilidade das pessoas de se preparar para 

enfrentar ou responder a um perigo.  

Lewis (1999)  É o produto de um conjunto de condições 

prevalecentes no qual os desastres podem 

ocorrer.  

Comfortet al. (1999)  São as circunstâncias que colocam as pessoas 

em risco enquanto reduzem sua capacidade de 

resposta ou negam-lhe a proteção disponível.  

Sarewitz e Pielke 2000  Refere-se à susceptibilidade de mudança de um 

sistema perante a ocorrência de um evento 

extremo  
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UNDP (2004)  Uma condição ou processo resultante de fatores 

físicos, sociais, econômicos e ambientais, os 

quais determinam a probabilidade e escala dos 

danos causados pelo impacto de um 

determinado perigo.  

NOAA (2009)  O nível de exposição da vida, propriedade, e 

recursos ao impacto de um perigo natural.  

Fonte: GOERL et al. (2012, p.85) 

 

Além da vulnerabilidade, outro fator precisa ser 

considerado na análise de risco de desastre: a ameaça.  O risco 

de desastre está condicionado a existência de condições físicas 

e sociais que se diferenciam entre si, se constituem em fatores 

de risco e resultam em sequencias de causa e efeito 

diferenciados. (NARVAEZ et al, 2009). 

De acordo com Lavell (2005) as ameaças são definidas 

da seguinte maneira: 

As ameaças (a diferença dos eventos ou 

fenômenos físicos naturais) não existem de 

forma objetiva, analisável e sem referência na 

sociedade. Sua consideração somente assume 

valor na medida em que são relativizadas e 

vistas em função de sua relevância para a 

sociedade e para os sub componentes da 

mesma. A ameaça somente assume tal 

característica (ou seja, de ameaça) quando 

estabelece uma relação com um conjunto 

humano vulnerável. Em outras circunstâncias é 

considerada somente como a característica de 

um fenômeno físico que poderia assumir a 

condição de ser uma ameaça, no momento em 

que adquire a relação de dano potencial sobre 

um segmento da sociedade. Em consequência, 

as ameaças devem ser consideradas no quadro 

da análise do risco e não da sociedade. São 

realidades construídas socialmente, apesar de 

seu claro substrato físico (LAVELL, 2005, p. 

5). 
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No Brasil, o conceito de ameaça é definido pela PNDC 

(2008) como a: 
“Estimativa de ocorrência e magnitude de um 

evento adverso, expressa em termos de 

probabilidade estatística de concretização do 

evento e da provável magnitude de sua 

manifestação” (PNDC, 2008, p.12). 

 

Apesar da definição apresentada, é importante salientar 

que as ameaças não podem ser analisadas, compreendidas e 

medidas de uma maneira objetiva, sem ter como referência as 

vulnerabilidades de uma determinada sociedade.  

Wilches-Chaux (1993) clarifica a relação da existência 

da ameaça frente às vulnerabilidades sociais da seguinte 

maneira: “como ameaça (para uma comunidade) consideramos 

a probabilidade de que ocorra um desastre frente ao qual essa 

comunidade particular é vulnerável” (WILCHES-CHAUX, 

1993, p.18). 

É de suma importância que se faça a diferenciação entre 

a ameaça e o evento que a caracteriza, pois a ameaça significa 

a probabilidade da ocorrência de um evento, com certo grau de 

severidade, enquanto o evento representa o fenômeno por suas 

características, sua dimensão e localização geográfica. A 

ameaça está relacionada com o perigo e significa a possível 

ocorrência de um fenômeno físico de origem natural, de origem 

tecnológica ou provocado pelas ações humanas (CARDONA, 

2001). 

O termo “perigos naturais” (natural hazards) é definido 

como “processos ou fenômenos naturais que ocorrem na 

biosfera, podem constituir um evento danoso e serem 

modificados pela atividade humana, tais como a degradação do 

ambiente e a urbanização” (KOBYAMA et al., 2006, p.17). 

Algumas definições de perigo e perigos naturais são 

apresentadas na tabela 4. 
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Tabela 4– Definições utilizadas para o termo perigo/perigo 

natural 

 
Autor  Termo  Definição  
Schumm (1994)  Perigo  Refere-se ao risco ou perigo potencial, 

o qual geralmente é assumido como 

sendo uma catástrofe ou desastre em 

potencial, que envolve grandes danos e 

perda de vidas.  
Smith (1996)  Perigo  Pode ser definido como uma ameaça 

potencial para o ser humano e seu bem-

estar  
Tobin e Montz 

(1997)  
Perigo 

Natural  
Representa uma interação potencial 

entre a sociedade e eventos naturais 

extremos.  
Alcântara-Ayala 

(2002)  
Perigo 

Natural  
São eventos capazes de produzir danos 

ao espaço físico e social, não apenas 

durante a sua ocorrência, mas também 

posteriores a sua ocorrência, pelas 

associações de duas consequências.  
Benson e Clay 

(2003)  
Perigo 

Natural  
Um evento geofísico, atmosférico ou 

hidrológico que tem o potencial de 

causar prejuízos e danos.  
ISDR (2004)  Perigo  Evento físico, fenômeno ou atividade 

humana potencialmente danosa, que 

pode causar mortes, danos às 

propriedades, distúrbios sociais e 

econômicos ou degradação ambiental.  
Dwyeret al. 

(2004)  
Perigo 

Natural  
Pode ser considerado como sendo um 

específico evento natural caracterizado 

por certa magnitude e probabilidade de 

ocorrência.  
Koeleret al. 

(2004)  
Perigo  É um fenômeno físico natural que pode 

ocasionar perda de vidas e danos aos 

objetos, construções e ao ambiente.  
UNDP (2004)  Perigo 

Natural  
Processos ou fenômenos naturais que 

ocorrem na biosfera e que podem 

constituir um evento danoso.  
Twigg (2004)  Perigo  Uma ameaça potencial para o ser 

humano e seu bem-estar.  
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Schmidt-Thomé 

et al. (2006)  
Perigo 

Natural  
São definidos como eventos naturais 

extremos que podem causar danos.  
Telesca (2007)  Perigo 

Natural  
É um elemento físico que é 

intrinsecamente nocivo ao ser humano 

e é causado por forças alheias a ele. 

Mais especificamente, este termo 

refere-se a todos os eventos 

atmosféricos, hidrológicos, geológicos 

e de queimadas que tem o potencial de 

afetar adversamente a sociedade. 
Fonte: GOERL et al. (2012, p.87) 

 

4.1.1 O conceito de risco e o risco de desastre 

Conforme Lavell (2005), o conceito de risco deve ser 

utilizado na análise dos desastres, pois se constitui em um 

processo dinâmico, enquanto o desastre é um produto que não 

impede a construção de novos riscos. A redução da ocorrência 

dos desastres necessita de um conhecimento profundo de como 

os riscos se constroem a partir da interação existente entre os 

atores, instituições e a sociedade.  

De acordo com a UNDP (2004) o risco é a 

probabilidade de perda inesperada para uma aérea habitada em 

um determinado tempo, devido à presença eminente de um 

perigo. Para a PNDC (2008) risco é classificado como a 

“relação existente entre a probabilidade de que uma ameaça de 

evento adverso ou acidente determinado se concretize, com 

grau de vulnerabilidade do sistema receptor a seus efeitos”. 

Assim como o conceito de ameaça, o risco também deve 

considerar as subjetividades “científicas” para encontrar 

soluções eficazes e deve ser observado de forma objetiva 

quando se consideram opções para a sua redução:  
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El riesgo no puede considerarse solamente de 

forma objetiva cuando se consideran las 

opciones para su reducción. Es sujeto de 

múltiples interpretaciones, visto desde la 

perspectiva de actores sociales distintos. Estas 

subjetividades “científicas” tienen que ser 

tomadas en cuenta en la medida en que se 

quieren encontrar soluciones factibles y 

eficaces para los problemas reales o aparentes 

que se enfrentan (LAVELL, 2005, p.06). 

As últimas vertentes sociais de estudos sobre desastres 

analisam o risco como uma construção social onde os fatores 

de ameaças, perigos e vulnerabilidades são dinâmicos e 

interdependentes. As relações homem/natureza expressas no 

uso e ocupação do solo, assim como as transformações sofridas 

pelo ambiente natural que envolvem e sustentam o sistema 

social, são geradoras do risco.  Desta forma, os eventos físicos 

adquirem um papel de desencadeadores das crises, mas não 

oferecem uma explicação unilateral dos impactos sofridos, 

perdas e danos decorrentes dos desastres (NARVAEZ et al., 

2009). 

Considerando o risco como um processo social e 

dinâmico, o mesmo pode ser definido de duas formas: o risco 

atual e o risco futuro. O risco atual se refere ao risco 

estabelecido e criado por elementos socioeconômicos em uma 

situação de vulnerabilidade frente a fenômenos físicos 

potencialmente perigosos que foram identificados e cujos os 

efeitos são percebidos pela sociedade com antecedência. O 

risco futuro remete a uma situação latente do risco e de sua 

possível consolidação no futuro e não, necessariamente, na 

provável ocorrência de um desastre (LAVELL, 1996). 

Segundo Narvaez et al (2009) o risco futuro, por existir 

em função da evolução dos fatores de risco, pode se expressar 

das seguintes formas: 1) nas áreas onde se verificam condições 

de degradação ambiental e social, mas que ainda não se sabe o 
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potencial dos fenômenos físicos perigosos que possam ocorrer. 

O risco torna-se capaz de se materializar devido a área estar 

propícia a construção de cenários de risco futuro, onde a 

mesma condição de degradação ambiental pode transformar 

elementos naturais em ameaças ou perigos do tipo sócio 

natural; 2) nas áreas onde não existem, no momento atual, 

elementos socioecômicos expostos em condições de 

vulnerabilidade e não se identifica a presença ou a provável 

ocorrência de fenômenos físicos potencialmente perigosos. 

Neste caso, considera-se o risco futuro e se refere a provável 

exposição ou ocupação indevida de áreas perigosas; e, 3) nas 

áreas onde não existem, no momento atual, elementos 

socioecômicos expostos em condições de vulnerabilidade e não 

se identifica a presença ou a provável ocorrência de fenômenos 

físicos potencialmente perigosos. Porém, neste caso, o risco 

futuro está mais distante do que o anteriormente citado e as 

ações a serem tomadas buscam manter as condições de 

sustentabilidade no desenvolvimento do território enquanto se 

avança no conhecimento sobre os fenômenos físicos. 

A figura 10 apresenta o processo da dinâmica social do 

risco atual e do risco futuro. 
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Figura 10–Dinâmica social do risco atual e do risco futuro 
 

Fonte: NARVAEZ et al. (2009, p.27). 

 

A geração, criação e recriação dos riscos são 

considerados como fatores que produzem e incrementam a 

incidência e a intensidade dos efeitos causados pelos 

fenômenos naturais. “Seu aumento no tempo pode se explicar 

pela incidência de eventos físicos construídos ou amplificados 

socialmente e pela crescente construção social do risco.” 

(LAVELL, 1996, p.169). 
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4.1.2 Análise dos principais fenômenos naturais e danos 

decorrentes de desastres no período de 1978 à 2011 

no Município de Ilhota. 

 

Os resultados obtidos durante a análise dos documentos 

oficiais do período compreendido de 1978 à 2011 possibilitou a 

identificação de 17 ocorrências de desastres no Município de 

Ilhota, em sua maioria, desencadeados por fenômenos naturais 

relacionados a altos índices pluviométricos. Os principais 

fenômenos identificados foram: 1) enxurradas, fortes chuvas, 

inundações e enchentes; 2) vendaval, 3) granizo, 4) estiagem e 

5) deslizamento e/ou erosão. Os fenômenos naturais granizo e 

estiagem ocorrem com menor frequência na área de estudo e 

representam danos mais significativos na agricultura.  Cabe-se 

ressaltar que, dentre os documentos levantados, somente a 

partir do ano de 2001 existem registros do documento de 

Avaliação de Danos (AVADAN)2 no Município de Ilhota. 

Neste documento são registradas as características intrínsecas 

do desastre, da área afetada, dos danos humanos, materiais e 

ambientais e dos prejuízos e econômicos e sociais provocados 

pelo desastre. Os critérios de preenchimento deste documento 

permitem um maior detalhamento dos fenômenos e dos danos 

decorrentes de desastre.  

A tabela 5 apresenta as datas de ocorrência dos 

desastres em Ilhota, o documento no qual foi registrado, o tipo 

de fenômeno ocorrido e os principais danos sociais e 

econômicos. 

 

 

 

 

 

                                                           
2No ano de 2014 o documento de Avaliação de Danos (AVADAN) foi 

substituído pelo registro no Sistema Integrado de Informações sobre 

Desastres (S2ID). 
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Tabela 5–Principais fenômenos naturais e danos 

socieconômicos ocorridos no município de Ilhota, SC 

Data Documento Fenômeno Danos 

25-

27/12/1978 

Fenômenos 

anormais ou 

adversos 

ocorridos no mês 

de dezembro de 

1978. Estado de 

SC – 

Coordenadoria 

Estadual de 

Defesa Civil. 

Enchente lenta “Danos generalizados 

nas rodovias, 

habitações tomadas 

pelas águas, prejuízos 

em indústrias e 2 

mortes. O 

levantamento está 

sendo realizado e 

estima-se que seja de 

grande monte.” *O 

documento refere-se 

aos seguintes 

municípios: 

Blumenau, Gaspar, 

Ilhota, Benedito 

Novo, Brusque e 

Nova Trento. 

07/08/1984 Diário Oficial Altos índices 

pluviométricos 

Decretado estado de 

calamidade pública. 

16/10/1987 Levantamento 

dos prejuízos 

causados a 

municípios em 

decorrência de 

eventos adversos 

no período de 

(ilegível). SC 

 

 

 

Vendaval Residências atingidas 

ou danificadas: 66. 
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10-14-

15/11/1991 

Decreto 043/91 Fortes chuvas “Considerando os 

terríveis e 

incalculáveis danos 

causados nas 

estradas, pontes e 

bueiros, assim como 

os prejuízos e 

destruições verificado 

pela fúria das águas 

na agricultura e em 

propriedades 

particulares, com 

mais intensidade na 

região do Baú, 

margem esquerda do 

rio Itajaí-Açu, fica 

declarado Estado de 

Emergência em todo 

o território 

Municipal.” 

05-06/1992 Relatório de 

avaliação de 

Danos 

(Enchentes/Vend

avais) 

Maio/Junho 

1992. 

Enchentes 

Vendavais 

150 casas Danificadas 

15/01/1993 Eventos adversos 

1993 – SSP – 

SC. Diretoria 

Estadual de 

Defesa Civil 

Vendaval Não consta 

14-15-

16/02/1994 

Quadro síntese 

eventos adversos 

1994 – SSP 

Enxurrada Não consta 
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15/01/1995 Doc. legal 

referente à 

eventos adversos 

ocorridos em SC 

Vendaval Danos Humanos: 

10.574 afetados 

30/09/2001 AVADAN Enxurrada Pessoas desalojadas e 

danos no sistema 

pluvial, viário e 

esgoto dos bairros, 

bem como na 

agricultura. 

18/09/2002 AVADAN – 

Decreto 

Municipal 

033/02 

Enxurrada Danos nas estradas 

dos bairros Alto Baú, 

Alto Braço do Baú e 

Baú Seco, 

comprometendo o 

escoamento da 

produção agrícola e 

de pequenas 

indústrias locais. 

19/11/2002 Relatório de 

Municípios 

afetados por 

eventos adversos 

de janeiro ao 

mês de 

dezembro de 

2002. 

Decreto 

Municipal 

0066/02 

 

 

 

Vendaval ou 

tempestade 

Não consta 
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23/05/2006 AVADAN Estiagem Danos na zona urbana 

e rural. Danos 

econômicos (zona 

rural): agricultura: 

4.322,74 toneladas 

(grãos, cereais, 

leguminosas, 

fruticultura); pecuária 

 

31/01/2008 AVADAN Enxurrada Danos na zona urbana 

e rural. Danos 

econômicos (zona 

rural): agricultura: 

4.322,74 toneladas 

(grãos, cereais, 

fruticultura); número 

total de pessoas 

afetadas: 2.800; 

danos em estradas, 

edificações públicas 

de saúde, 

infraestrutura pública 

e residências. 
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24/11/2008 AVADAN Enxurradas/In

undações 

bruscas e 

deslizamentos 

“Precipitação 

pluviométrica de alta 

intensidade, 

principalmente no dia 

23/11/2008, 

ocasionando 

inundação brusca em 

toda a extensão da 

cidade. Também 

houve uma sucessão 

de deslizamentos no 

Complexo do Baú 

que provocou a 

danificação e 

destruição de 

habitações, bem 

como de pontes. 

Chuvas intensas no 

período de 21 à 

25/2008.” Total de 

3500 desalojados, 

1300 desabrigados, 

3500 afetados e 26 

mortos; 406 

residências 

danificadas e perda 

de 12 obras de arte. 

“Toda a malha 

asfáltica rural e 

urbana do Município 

foi destruída. Perdas 

na agricultura: 16.100 

toneladas (grãos), 

17.676 toneladas 

(fruticultura) e 50 

toneladas 

(horticultura). Perdas 

na pecuária: 411 

unidades (gado), 
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60.000 unidades 

(avicultura), 300 

unidades (psicultura) 

e 600.000 litros 

(leite). Indústria: 17 

unidades 

(transformação) e 9 

unidades (conservas). 

Serviços: 51 unidades 

(comércio) e 12 

unidades (turismo) 

 

26/02/2010 AVADAN Enxurrada, 

Inundação 

brusca, 

granizo, 

temporal, 

vendaval, 

deslizamento e 

erosão 

Danos na zona urbana 

e rural. Danos sociais: 

1822 pessoas afetadas 

(desalojadas e 

desabrigadas), 2911 

estudantes ficaram 

sem aulas durante 3 

dias devido às ruas 

alagadas ou 

danificadas que 

dificultaram o acesso; 

Danos estruturais: 19 

residências, 04 

instituições de ensino; 

estradas; obras de 

arte. 

01/10/2011 AVADAN Enchente Residências atingidas 

e danos em todo o 

sistema viário do 

Município. 
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30/08/2011 AVADAN Enxurrada, 

inundação 

brusca, 

deslizamento e 

erosão 

Danos na zona urbana 

e rural. Danos 

econômicos (zona 

rural): agricultura: 

2.625 toneladas 

(fruticultura); Danos 

Sociais: 4.132 

pessoas afetadas 

(desalojadas, 

deslocadas e 

levemente feridas); 

Danos estruturais: 2 

residências; 01 

instituição de ensino; 

01 instituição de 

saúde; 03 obras de 

arte e estradas. 

Fonte: produção do próprio autor (2013) com dados levantados no Sistema 

Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID).  

 

A análise dos documentos oficiais do período 

compreendido de 1978 à 2011 possibilitou a identificação de 

17 ocorrências de desastres no Município de Ilhota, em sua 

maioria, desencadeados por fenômenos naturais relacionados a 

altos índices pluviométricos. Os principais fenômenos 

identificados foram: 1) altos índices pluviométricos 

(enxurradas, fortes chuvas, inundações e enchentes); 2) 

vendaval, 3) granizo, 4) estiagem e 5) deslizamento e/ou 

erosão. 

As perdas socioeconômicas decorrentes dos desastres 

desencadeados por altos índices pluviométricos se referem a 

danos em rodovias, estradas, pontes, sistema pluvial, esgoto, 

residências atingidas, perdas na agricultura, comércio, serviços, 

indústria e mortes.  

O segundo fenômeno de maior incidência registrado são 

os vendavais e/ou tempestades com danos em residências.  
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No período analisado, a ocorrência de deslizamentos 

aparece somente a partir do ano de 2008. Apesar dos poucos 

registros, os danos causados foram graves, envolvendo a 

destruição de casas, agricultura, comprometimento no 

abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica, 

obstrução de estradas e um grande número de mortos, 

especialmente na Região dos Baús. Os fenômenos naturais 

granizo e estiagem ocorrem com menor frequência na área de 

estudo e representam danos na agricultura. A figura 9 apresenta 

a os principais fenômenos ocorridos no Munícipio de Ilhota e 

suas respectivas frequências. 
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Figura 11 – Gráfico Principais fenômenos naturais ocorridos no 

município de Ilhota no período de 1978 a 2011 

Fonte: produção do próprio autor (2013) 
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4.1.3 Ameaças, vulnerabilidades e riscos na Região dos Baús, 

Ilhota, SC 

 

O Política Nacional de Defesa Civil (PNDC, 2008) 

propõe a elaboração e difusão de metodologias para o 

mapeamento de áreas de risco com o objetivo de manter um 

banco de dados que forneça subsídios para os Planos Diretores 

de Defesa Civil. Os mapeamentos devem ser temáticos, 

relacionados com ameaças, vulnerabilidades e riscos de 

desastres.  

Para Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT, 2007) há 

três tipos de mapeamento que, conjuntamente, resultarão no 

mapa de risco de uma determinada área. O primeiro mapa é o 

de inventário, utilizado para a elaboração da carta de 

suscetibilidade e do mapa de risco. Neste, consideram-se três 

elementos: 1) distribuição espacial dos eventos; 2) conteúdo: 

tipo, tamanho, forma e estado; 3) informações de campo, fotos 

e imagens. Coletados estes dados, inicia-se a elaboração do 

mapa de suscetibilidade que tem por objetivo apresentar a 

potencialidade de ocorrência de desastres no local, fornecendo 

informações que auxiliem no planejamento do uso e ocupação 

do solo. Suas principais características são: é baseado no mapa 

de inventário, apresenta os fatores que influenciam a 

ocorrência dos eventos, correlaciona fatores e eventos e 

classifica as unidades de paisagem em graus de suscetibilidade. 

O mapa de risco começa a ser elaborado com base nos dois 

citados anteriormente e apresentará a probabilidade de 

ocorrência de processos geológicos naturais ou induzidos e as 

consequências sociais e econômicas decorrentes, tendo por 

principais características: probabilidade temporal e espacial, 

tipologia e comportamento do fenômeno; vulnerabilidade dos 

elementos sob risco; custos dos danos e aplicabilidade temporal 

limitada (IPT, 2007). 

Nas metodologias para mapeamento de áreas de risco, 

mais amplamente divulgadas no Brasil, não há inclusão da 
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participação comunitária em sua elaboração. Tal fato 

demonstra a dificuldade de interação entre o conhecimento 

técnico-científico e a percepção dos moradores e resultam em 

mapas que apenas cumprem a exigência governamental e, na 

maioria dos casos, acabam por não servir como base para o 

planejamento de ações mitigatórias e preventivas eficazes 

(elaboração de rotas de fuga, Plano de Contingência, Plano de 

Prevenção nas escolas, entre outros). Uma das principais 

contribuições do mapeamento de risco comunitário é aumentar 

a percepção dos moradores sobre as características geográficas 

de onde habitam e integrar sua percepção de risco ao 

conhecimento técnico. O mapeamento de risco comunitário 

aumenta a capacidade dos moradores em reconhecer as 

características do local que habitam ao identificar os fatores de 

risco, os recursos existentes e fornecem ferramentas para 

desenvolver ações de redução de risco tanto para o Governo 

como para as populações locais (FOPAE, 2008). 

Após o desastre de 2008 foram elaborados três 

mapeamentos de risco na Região dos Baús: Mapeamento das 

áreas de risco do Município de Ilhota, pelo Serviço Geológico 

do Brasil CPRM (2012), Mapeamento Participativo da Região 

dos Baús, por Ferreira (2012) e o Mapa Comparativo das Áreas 

de Risco levantadas pela CPRM e pela comunidade da Região 

dos Baús, por Albino (2013). A análise dos três mapeamentos 

proporcionou a identificação das principais ameaças e áreas de 

risco da área de estudo. 

Em cumprimento com suas atribuições institucionais a 

CPRM, no ano de 2011, em parceria com o Ministério da 

Integração Nacional, Ministério das Cidades, Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação, Ministério da Defesa, sob a 

coordenação da Casa Civil da presidência da República, 

efetuou uma ação emergencial de mapeamento das áreas de 

susceptibilidade, que se iniciou no ano de 2011, em municípios 

previamente selecionados, onde há grande probabilidade de 
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movimentos de massa e inundações. O Município de Ilhota foi 

um dos selecionados. Os trabalhos de campo foram efetuados 

por duplas de geólogos que percorreram as áreas de risco dos 

municípios com o apoio da Defesa Civil e de técnicos para a 

identificação de processos de ruptura das encostas. 

Ferreira (2012) elaborou o mapeamento de risco com a 

participação de membros da comunidade da Região dos Baús. 

As ameaças identificadas pelos moradores foram inundações, 

deslizamentos e inundações/deslizamentos, caracterizando 74 

pontos de risco na área da pesquisa que abrange uma extensão 

territorial de aproximadamente 127.738.191 metros quadrados. 
 

Destaca-se que todos os pontos apresentados, 

foram coletados durante o trabalho de campo 

participativo a partir da percepção de risco dos 

moradores, não houve intervenção da equipe 

técnica do projeto sugerindo locais que 

pudessem ser considerados de risco 

(FERREIRA, 2012, p. 94). 

 

Albino (2013) em trabalho realizado com membros da 

comunidade e Associação de Desabrigados e Atingidos da 

Região dos Baús, elaborou a comparação do número de áreas 

de risco levantadas pelo trabalho de Ferreira (2012) pelos 

moradores da Região com o mapeamento técnico da CPRM. 

Os resultados obtidos na comparação das áreas de riscos dos 

mapeamentos participativo e técnico demonstram que o 

mapeamento da CPRM abordou apenas as áreas de risco de 

alto e muito alto. A tabela 6 apresenta o comparativo do 

número de áreas de risco por bairro da área de estudo: 
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Tabela 6–Comparativo das áreas de risco da CPRM e do 

Mapeamento Participativo da Região dos Baús 

 
Comparação do Número de Áreas de Risco do Mapeamento da CPRM e do 

Mapeamento Comunitário 

Bairro Quantidade de Áreas 

de Risco – CPRM 

Quantidade de Áreas de 

Risco – Mapeamento 

Comunitário 

Baú Baixo 03 04 

Baú Central 03 08 

Braço do Baú 08 21 

Alto Braço do 

Baú 

01 09 

Alto Baú 09 25 

Baú Seco Nenhuma 07 

Total 24 74 

Fonte: produção do próprio autor (2012) 

 

Os pontos de deslizamento, inundação, 

deslizamento/inundação observados pela equipe técnica e pelos 

moradores são coincidentes, porém há uma considerável 

discrepância entre número de áreas de risco levantadas por 

ambos, sendo que o número observado pelos moradores foi 

bem maior do que os mapeados pelos técnicos. 

Observou-se que no bairro Baú Seco, onde ocorreram 

seis mortes devido a deslizamentos, não foi marcado nenhum 

ponto de risco pela equipe técnica do CPRM. No bairro Alto 

Baú, onde houve a maior ocorrência de mortes da Região (12), 

a CPRM levantou 9 pontos de risco, 16 a menos que o 

mapeamento da comunidade. 

Os trabalhos de campo e entrevistas realizadas com os 

moradores e Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil 

Municipal possibilitaram a identificação das principais 

vulnerabilidades. Em relação às vulnerabilidades encontradas 

na Região, podemos citar a localização de várias casas em 

áreas de risco de deslizamentos, inundação ou 

deslizamento/inundação e a falta de estrutura das casas para 
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absorver o impacto do desastre. O difícil acesso para sair do 

local em uma situação de emergência, pois devido ao relevo 

acidentado existe apenas uma única estrada que liga os seis 

bairros que compõem a Região dos Baús.  No caso de 

obstrução da estrada por deslizamentos e ou inundações 

bruscas as comunidades ficam isoladas, como aconteceu 

durante o desastre de 2008. Além da possibilidade de 

isolamento das pessoas, os sistemas de telefonia fixo e móvel 

são precários.  

Apesar de existir a Associação dos Desabrigados e 

Atingidos da Região dos Baús (ADARB), não se nota formas 

de organização da sociedade civil que resultem em ações 

concretas de prevenção e redução de risco de desastres. Alguns 

dos entrevistados, durante os campos realizados na pesquisa, 

negaram a possibilidade de ocorrência de um novo desastre 

como o ocorrido em 2008 e uma pequena parcela dos 

moradores se recusou a conceder entrevista, pois não querem 

mais falar sobre o assunto. 

Não foram feitos simulados de situação de risco na 

comunidade, comprometendo a capacidade de resposta frente a 

possibilidade de ocorrência de um novo desastre. 
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5 CAPÍTULO 4: A IMPORTÂNCIA DO 

PLANEJAMENTO TERRITORIAL E A 

CONSTRUÇÃO SOCIAL DO RISCO EM MEIO 

RURAL 

 

5.1 ESPAÇO, TERRITÓRIO E ORDENAMENTO 

TERRITORIAL 

 

Para Narváez et al. (2009), o ordenamento territorial 

deve estar centrado na formulação de objetivos que 

proporcionem a formação de um território e seu 

desenvolvimento, ao integrar os espaços, a população e os 

potenciais de produção.  Este processo deve ir além de uma 

simples indicação da possível localização das infraestruturas 

voltadas para o planejamento econômico e financeiro, pois 

necessita internalizar a dimensão do bem-estar social. O bem-

estar social deve ser objeto de desenvolvimento e não somente 

de crescimento econômico. 

Para compreender os objetivos, a importância e as 

funções do ordenamento territorial é importante apresentar as 

diferenças entre os conceitos de espaço e território. 

O conceito de espaço apresentado por Santos (1997) o 

define como um conjunto indissociável, solidário e também 

contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não 

considerados isoladamente, mas como um quadro único na 

qual a história se dá.  

As diferenças entre lugares são o resultado do 

arranjo espacial dos modos de produção 

particulares. O “valor” de cada local depende 

de níveis qualitativos e quantitativos dos modos 

de produção e da maneira como eles se 

combinam (SANTOS, 2008, p. 28). 

Quanto ao conceito de território, Santos (2001) 

considera-o como designação política para o espaço de um 
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país. O mesmo autor propõe que espaço geográfico e território 

usados são sinônimos, pois esta categoria realiza um esforço de 

análise sistemática da constituição do território através da 

periodização histórica de seus usos. Os usos do território 

ocasionam constantes mudanças na paisagem.  

O ordenamento territorial constitui um dos principais 

campos da Geografia aplicada, pois corresponde, em grande 

parte, na correção de desequilíbrios de um espaço nacional ou 

regional, pressupondo, por um lado, a percepção e a concepção 

de conjunto de um território, e por outro, uma análise 

prospectiva (BAUD; BOURGEAT; BRAS, 1999). A definição 

de ordenamento territorial é abordada de forma mais específica 

por Merlin e Choay (1998) como uma ação e prática de dispor 

com ordem, através do espaço de um país e com uma visão 

prospectiva, os homens e as suas atividades, os equipamentos e 

os meios de comunicação que eles podem utilizar, tendo em 

conta os constrangimentos naturais, humanos e econômicos, ou 

mesmo estratégicos.  

A Carta Europeia do Ordenamento do Território o 

define da seguinte forma: 

É a tradução espacial das políticas econômica, 

social, cultural e ecológica da sociedade. [...] é, 

simultaneamente, uma disciplina científica, 

uma técnica administrativa e uma política que 

se desenvolve numa perspectiva interdisciplinar 

e integrada tendente ao desenvolvimento 

equilibrado das regiões e à organização física 

do espaço segundo uma estratégia de conjunto. 

[...] O ordenamento do território deve ter em 

consideração a existência de múltiplos poderes 

de decisão, individuais e institucionais que 

influenciam a organização do território 

(CONSELHO DA EUROPA, 1998, p.09-10). 

Conforme Narváez et al. (2009), partindo-se do ponto 

de vista do planejamento regional e urbano, a análise de fatores 

geográficos, geológicos, ecológicos e de infraestrutura e, por 

conseguinte, de ameaças, vulnerabilidades e risco, precisa ser a 
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mais completa possível para orientar e determinar as áreas e os 

usos e ocupação do solo, assim como, para realizar as 

intervenções necessárias no meio ambiente e na construção de 

habitações. O planejamento administrativo, social e econômico 

precisa definir as responsabilidades para que se cumpram 

certas medidas gerais (administrativas, legais, financeiras e 

fiscais), que resultem no bom aproveitamento das 

potencialidades do solo e na execução correta das intervenções 

do meio ambiente.  

O conhecimento sobre os eventos presentes em uma 

determinada região, mesmo que não se saiba com exatidão 

quando podem ocorrer, é uma atividade fundamental para o 

desenvolvimento regional, pois há a necessidade de minimizar 

os impactos dos mesmos, objetivando menores transtornos para 

o desenvolvimento social e econômico. O conhecimento sobre 

os efeitos ou perdas permite que os planos de desenvolvimento 

sejam capazes de definir medidas que evitem ou atenuem as 

consequências dos futuros desastres. Algumas medidas podem 

estar relacionadas com a intervenção da ameaça, ou seja, 

voltadas para o controle da evolução do evento físico. O 

planejamento do meio, a regulamentação dos usos do solo, a 

preparação para casos de emergência e educação, são medidas 

de prevenção e mitigação que, incorporadas aos planos de 

desenvolvimento, são capazes de diminuir a vulnerabilidade 

física, funcional e social. Existem dois tipos de medidas que 

podem ser incorporadas aos planos de desenvolvimento: as 

medidas estruturais e as medidas não estruturais. A primeira 

refere-se a obras de engenharia, com alto custo para sua 

execução, tais como: diques, alargamento de rios, obras de 

contenção entre outros, e a segunda, envolve ações de 

planejamento e gerenciamento, com sistemas de alerta e 

zoneamento ambiental. A segunda diz respeito às medidas não-

estruturais, podendo citar como exemplos a capacitação de 

pessoas e comunidades para o enfrentamento de desastres, a 
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implantação de sistema de alerta e alarme, delimitação de rotas 

de fuga, simulados, entre outros (KOBYAMA et al, 2006). 

Somente a incorporação nos processos de 

desenvolvimento de atividades integradas com a Gestão de 

Risco de Desastres é capaz de mitigar ou prevenir os efeitos 

dos desastres, assim como reduzir o risco a que estão sujeitas 

as sociedades, bens e serviços (NARVAEZ et al., 2009). 

A União Internacional de Estratégias para a Redução de 

Riscos de Desastres (2011), define a Gestão de Riscos de 

Desastres como um processo sistemático de acordo com as 

diretrizes, organizações administrativas, habilidades 

operacionais e capacidade para enfrentar e reduzir os impactos 

negativos provenientes das ameaças e minimizar a 

possibilidade de ocorrência de um novo desastre. 

De forma genérica, o conceito de Gestão de Risco de 

Desastre é definido por Narváez et al (2009) de seguinte forma: 

[...] se refere a um processo social cuja a 

finalidade é a previsão, a redução e o controle 

permanente dos fatores de risco de desastre na 

sociedade, em consonância com, e integrada em 

pautas de desenvolvimento humano, econômico 

e territorial sustentáveis (NARVAEZ et al., 

2009, p.33). 

Nos últimos anos foram assinadas convenções para a 

proteção da biodiversidade e dos componentes ambientais que 

dependem da autoregulação da biosfera com objetivo de 

diminuir os impactos dos desastres sobre a sociedade e a 

economia. Os mais importantes instrumentos aprovados e 

ratificados pelos Estados membros da Organização das Nações 

Unidas foram: Agenda 21, Convenção sobre mudanças 

climáticas, Protocolo de Kyoto, Declaração de Joanesburgo, 

Convocação de Combate à Desertificação e Secas e A 

Declaração do Milênio e os Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio (VALDÉS, 2006, p.5). 

Em 1990, por meio da Assembleia Geral das Nações 

Unidas foi proposto o Decênio Internacional para a Redução de 
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Desastres (1990-1999) que recomendou a cooperação 

internacional para e redução dos desastres e, em primeiro de 

janeiro de 1990, aprovou o Marco Internacional de Ação do 

Decênio Internacional para a Redução dos Desastres através da 

resolução 44/236, de 22 de dezembro (EIRD, 2008, p.30). 

Dentre os principais objetivos do Decênio Internacional para a 

Redução de Desastres pode-se destacar: a) melhorar a 

capacidade dos países para mitigar os efeitos dos desastres; b) 

incentivar o desenvolvimento técnico e científico para reduzir 

as perdas humanas e econômicas; e, c) criar medidas para 

avaliar, prognosticar, prevenir e mitigar os desastres, mediante 

assistência técnica, tecnológica, elaboração de projetos, 

educação e capacitação (EIRD, 2008). Outro importante 

instrumento para aumentar a resiliência das nações e 

comunidades frente aos desastres de foi o Marco de Ação de 

Hyogo, plano que tem por finalidade a diminuição dos 

impactos dos desastres, através de medidas preventivas, num 

prazo estipulado de 10 anos (2005 – 2015). Os cinco 

indicadores propostos são: a) prioridade na redução dos riscos; 

b) conhecer o risco e adotar medidas preventivas; c) 

desenvolver uma maior compreensão e conscientização; d) 

reduzir o risco; e) fortalecer a preparação em desastres para 

uma resposta eficaz em todos os níveis (EIRD, 2008). 

No Brasil, a Gestão de Riscos foi implementada pela 

Política Nacional de Defesa Civil (2008) através de Planos 

Diretores de Defesa Civil, dentro de programas específicos, 

onde são considerados os seguintes aspectos globais: 

Prevenção de Desastres, Preparação para Emergências de 

Desastres; Resposta aos Desastres e Reconstrução. A fase de 

Prevenção de desastres compõe atividades de avaliação de 

riscos de desastres; a Preparação orienta ações preventivas de 

resposta e de reconstrução, incluindo a mudança cultural; 

mobilização; compra de aparelhos logísticos; implantação de 

sistemas de monitoramento, alerta e alarme, entre outros; a fase 

de Resposta compreende atividades de socorro, assistência às 
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populações vitimadas e reabilitação do cenário de desastres, e, 

finalmente, a fase de Reconstrução tem por objetivo 

restabelecer, em sua plenitude, os serviços públicos, a 

economia, o moral social e o bem-estar da população (PNDC, 

2008). No ano de 2012 a Lei 12.608 instituiu a Política de 

Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) que dispõe sobre o Sistema 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) e o Conselho 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC), autorizando 

a criação de sistemas de informações e monitoramento de 

desastres (PNDC, 2008). 

Em linhas gerais, a missão da Gestão de Risco de 

Desastres consiste na articulação, organização e coordenação 

de todos os atores envolvidos para reduzir e prevenir o risco na 

sociedade e garantir a resposta, a recuperação e a reconstrução 

após o desastre. Também é responsável pela proteção e 

segurança da população e seus meios de vida atuando, 

juntamente, com o desenvolvimento sustentável no âmbito de 

sua ação (NARVAEZ et al., 2009). 

 

5.2  O RISCO COMO CONSTRUÇÃO SOCIAL 

Conforme Acosta (2005), a utilização do conceito de 

construção social associado com os riscos tem demonstrado 

importante utilidade analítica entre os pesquisadores de 

desastres e os efeitos que provocam sobre determinada 

sociedade. Existem duas vertentes relacionadas com a 

construção do risco, uma associada à percepção e outra 

relacionada com a vulnerabilidade e a desigualdade social. 

O uso do conceito de construção social associado a 

percepção de risco surgiu na França em meados da década de 

1980. As ciências humanas começaram a abordar o tema a 

partir dos estudos do sociólogo Duclos. Sua pesquisa 

demonstrou que a percepção racional dos riscos está marcada 

pela falta de informação e na omissão dos contextos sociais 

para a definição dos símbolos que permitam identificá-los. 
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Uma das obras de maior destaque no estudo de risco foi escrita 

por Mary Douglas em 1990, considerada por vários 

especialistas como a única relacionada com a antropologia dos 

riscos e que se diferenciava das interpretações da sociologia 

estadunidense, associada com o estruturalismo funcional. 

Porém, em sua obra não trata diretamente do conceito de 

construção social do risco, mas pode ser identificado a partir de 

sua análise sobre a interpretação social do risco (ACOSTA, 

2005). Com o passar dos anos a cultura também começou a ser 

considerada como uma condicionante para a construção social 

do risco já que a percepção que temos do risco se define de 

acordo com o horizonte temporal e este se encontra 

culturalmente determinado. 

Para Cardona (2001), a construção social do risco está 

relacionada com a geração e recriação de condições de 

vulnerabilidade e de desigualdades sociais e econômicas, com 

a produção de novas ameaças associada com a crescente e 

acumulativa construção material de riscos de desastres. Estes, 

por sua vez, definem-se como a probabilidade de sofrer danos e 

perdas futuras, construindo-se a partir de outras manifestações 

do risco e constituindo uma condição latente, ou seja, 

previsível. A previsibilidade é determinada pela presença de 

ameaças e pela exposição a eles em espaços definidos e 

vinculada com as condições de vulnerabilidade. Para Acosta 

(2005) a percepção do risco é uma construção social, 

culturalmente determinada, não sendo o mesmo do que 

construir o risco. Não são os riscos que se constroem 

culturalmente, mas sim, a sua percepção. A construção social 

do risco remete a produção e reprodução das condições de 

vulnerabilidade que definem e determinam a magnitude dos 

eventos diante da presença de uma ameaça natural que é, por 

conseguinte, o principal responsável pelos processos de 

desastre. 

Desta forma, conclui-se que a compreensão da evolução 

de uma ameaça é o ponto de partida no ordenamento territorial, 
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especialmente para determinar as zonas de expansão urbana ou 

a instalação de novas estruturas. 

 

5.2.1 A construção social do risco: estudo de caso das 

unidades habitacionais construídas e entregues aos 

atingidos do desastre de 2008, no Bairro Braço do 

Baú, Ilhota, SC 

 

Os resultados obtidos nessa pesquisa demonstram como 

a falta de planejamento territorial em meio rural pode resultar 

na construção social de novos riscos, comprometendo a 

qualidade de vida da população e das atividades econômicas 

desenvolvidas no local. 

A destinação de recursos para auxiliar na reconstrução 

do Estado de Santa Catarina, após as fortes chuvas que 

ocasionaram consideráveis perdas econômicas e sociais em 

diversos municípios, foi garantida pela medida provisória 448, 

de 26 de novembro de 2008, promulgada pelo governo do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a qual destinava recursos 

extraordinários para ações em áreas de Calamidade Pública. No 

entanto, apenas a medida provisória não garante o aporte de 

recursos às áreas afetadas, pois se trata de um instrumento legal 

que apenas autoriza a liberação dos recursos e depende da 

elaboração de projetos pelas prefeituras municipais para que as 

obras de reconstrução sejam executadas (SEVEGNANI, 2009). 

O município de Ilhota não possui uma Secretaria de 

Planejamento até o presente ano. A escolha do terreno para a 

construção das casas dos desabrigados do desastre de 2008 

ocorreu sob a responsabilidade da Companhia de Habitação do 

Estado de Santa Catarina (COHAB/SC). A COHAB realizou, 

com o auxílio da assistência social do Município, o cadastro 

das famílias desabrigadas e, em conjunto com um grupo de 

engenheiros, avaliou cinco terrenos para que, em momento 

posterior, a Prefeitura Municipal efetuasse sua compra. Dos 

terrenos avaliados, selecionaram-se dois. O primeiro está 
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localizado no bairro Braço do Baú, com área de 27.500,00 

metros quadrados, avaliado em R$ 157.000,00, apresentando 

condições adequadas conforme indicado em laudo técnico. O 

segundo foi adquirido no bairro Ilhotinha, com área de 

30.000,00 metros quadrados e valor estipulado em R$ 

500.000,00. Recursos advindos da “Campanha da Rede 

RECORD de Televisão e do Instituto Ressoar” possibilitaram a 

construção de 46 moradias de madeira, no valor total de R$ 

990.000,00.  

Diante das necessidades do Município, o Instituto 

Ressoar atribuiu mais 20 casas, num total de 66 unidades 

habitacionais. Recursos mobilizados pelo Ministério da 

Integração Nacional/Secretaria Nacional de Defesa Civil 

(SEDEC) permitiram a edificação de outras 65 casas de 

madeira, com custo total de R$ 869.000,00. A COHAB 

também se encarregou da elaboração dos projetos 

hidrossanitário, elétrico e estrutural (ALBINO; FREITAS, 

2011). 

A tabela 7 apresenta a origem, valor e destinação das 

verbas para a execução das obras de habitação para os 

desabrigados: 

 

Tabela 6– Utilização, valor e origem da verba destinada para as 

obras de habitação 

 
Utilização Valor (R$) Origem 

Aquisição de 

terrenos 

783.000,00 Gov. do Estado/Defesa 

Civil/Doações 

Construção de 

Moradias (65) 

869.586,90 Governo Federal 

Construção de 

Moradias (64) 

960.000,00 Instituto Ressoar 

Total  2.612.586,90 

Fonte: DIOT/DEINFRA 
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No ano de 2011, das moradias a serem entregues para 

os desabrigados da Região dos Baús, no bairro Braço do Baú, 

apenas 10 unidades estavam concluídas e entregues (ver figura 

12). A realização dessa obra encontra-se sob a responsabilidade 

do Programa COHAB/SC, com repasse de R$ 14.000,00 por 

unidade habitacional, via Ministério da Integração Nacional 

(ALBINO; FREITAS, 2011). 

Figura 12–Construção das casas destinadas aos moradores da 

Região dos Baús.  Local: bairro Braço do Baú – Ilhota – SC. 
 

 
Fonte: produção do próprio autor (2011) 

Em 14/11/2011, teve início a construção de mais onze 

unidades habitacionais, sendo que destas, sete bases estruturais 

estão em local onde há a presença de nascente e, a uma 

distância inferior a 20 metros do curso d’água, configurando 

uma nova área de risco de inundação. 

De acordo com o memorial descritivo, disponibilizado 

pela COHAB, o Sistema de Esgoto deveria facilitar a 

ampliação da casa, a possível conexão ao coletor público em 
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momento posterior, ou rede pública de esgoto, o acesso para a 

remoção do lodo digerido e não afetar manancial ou a 

estabilidade de edificações próximas. Entretanto, o sistema de 

esgoto das residências do bairro Braço do Baú não foi 

executado, sendo que o mesmo corre a céu aberto para as 

partes mais baixas do terreno, colaborando para a 

contaminação dos solos e das águas, além da possível 

contaminação dos moradores do local (ver figura 13). 
 

Figura 13–Esgoto das casas dos moradores da COHAB Braço 

do Baú, quando ainda não haviam sido construídas casas nos 

patamares do terreno. 
 

 
Fonte: produção do próprio autor (2011) 

O terreno adquirido para a construção das casas para os 

desabrigados do desastre de 2008, localizado no bairro Braço 

do Baú, possui declive e foi cortado em vários patamares para 

construção das moradias. Até o ano de 2011 haviam casas 

construídas apenas no topo do terreno e o esgoto corria a céu 

aberto dos patamares mais altos até a base mais baixa, onde as 
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casas, até então, não haviam sido construídas. No final do ano 

de 2013 algumas das construções foram concluídas nos 

patamares e na parte mais baixa do terreno, totalizando 28 

construções, das moradias que deveriam ser entregues aos 

desabrigados de 2008 (figura 14).  

Figura 14–Vista Geral da COHAB Braço do Baú (2013) 
 

 

 
Fonte: Autora Lisangela Albino (2013) 

 

A moradia localizada na base, mais próxima dos 

patamares, recebe o esgoto das casas acima dela (ver figuras 15 

e 16). Nesta casa reside um casal de idosos que, antes do 

desastre, praticava a agricultura de subsistência. Apesar do 

terreno que receberam ser pequeno e o esgoto correr na frente 

da porta da cozinha, eles ainda mantêm um pequeno cultivo de 

hortaliças para consumo. Umas das principais reclamações do 

casal é a falta de terra para plantar, além do solo estar 

contaminado pelo esgoto.  
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Figura 15–Casa localizada abaixo dos patamares que recebe o 

esgoto das casas acima 

 

 
Fonte: produção do próprio autor (2013) 

Figura 16–Esgoto das casas dos patamares superiores que passa 

na porta da cozinha da casa dos moradores idosos 
 

 
Fonte: produção do próprio autor (2013) 
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Aos fundos dessa casa facilmente observa-se a presença 

de nascente e, a sua frente, um pouco mais adiante, um vasto 

cultivo de bananas. 

O problema de pequenas plantações de subsistência em 

solo contaminado pela falta de saneamento básico também se 

repete em algumas casas localizadas na parte superior do 

terreno, como mostram as seguintes figuras 17 e 18: 

 

Figura 17–Esgoto das casas do patamar superior que corre para 

a plantação de bananas no limite com o terreno das casas da 

COHAB 

 

 
Fonte: produção do próprio autor (2013) 
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Figura 18–Esgoto dos casas do patamar superior passando 

pelos cultivos de subsistência praticados pelos moradores da 

COHAB. 

 

 
Fonte: produção do próprio autor (2013) 

Das 28 casas construídas, apenas 22 estão ocupadas. 

Duas das casas concluídas não foram entregues aos 

desabrigados, pois se encontram interditadas pela Proteção e 

Defesa Civil Municipal devido ao risco de desabamento, uma 

das casas é apresentada na figura 19: 
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Figura 19–Nova casa da COHAB Braço do Baú interditada 

pela Proteção e Defesa Civil Municipal antes de ser entregue 

para os desabrigados de 2008 por risco de desabamento 

 

 
Fonte: produção do próprio autor (2013) 

 

5.2.2 Análise dos dados sobre as condições sociais dos 

moradores da COHAB do Bairro Braço do Baú, 

Ilhota, SC 

 

O questionário aplicado aos moradores da COHAB 

Braço do Baú objetiva caracterizar os proprietários, 

compreender o processo e o tempo estimado para o 

recebimento da casa a partir do desastre de 2008, avaliar as 

condições sociais dos moradores, identificar os grupos 

vulneráveis (idosos, gestantes, crianças e portadores de 

necessidades especiais), assim como compreender a percepção 

de risco dos moradores sobre a localização e a segurança da 

nova casa doada para os desabrigados. 
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Os resultados obtidos demonstram que faixa etária dos 

proprietários entrevistados na COHAB do bairro Braço do Baú, 

é a idade acima de 37 anos, como demonstra a figura 20: 

 

Figura 20– Gráfico: Idade dos proprietários das casas da 

COHAB Braço do Baú 

 
Fonte: produção do próprio autor (2014) 

Dos 5 moradores entrevistados, percebe-se que a 

maioria dos proprietários das casas da COHAB são do sexo 

feminino (4) e a profissão mais representativa é “do lar” (4), 

como demonstra a tabela (9). 

 

 

 

 

 

 

Idade

1

1

1

1

1 Menos de 37

De 37 a 43

De 43 a 49

De 49 a 54

De 54 a 60

60 e mais
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Tabela 7 – Profissão dos proprietários de casas da COHAB 

Braço do Baú 

Profissão dos moradores da COHAB – Braço do Baú  

Profissão Frequência 

Do lar 4 

Funcionário público 1 

TOTAL 5 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

Quanto ao bairro de origem dos proprietários (onde 

residiam antes do desastre), apenas um entrevistado não residia 

em nenhum dos seis bairros que compõem a Região dos Baús, 

a mais afetada durante o desastre de 2008 (ver tabela 9). 
 

Tabela 8 – Bairro de origem dos proprietários de casas da 

COHAB Braço do Baú 

Bairro de Origem Freq. 

Braço do Baú 2 

Alto Baú 1 

Baú Baixo 1 

Pocinho 1 

Total 5 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

 

Após o desastre de 2008 um representativo número de 

desabrigados foi registrado no Município. No mês de abril de 

2009 o único abrigo que estava em funcionamento em Ilhota 

foi desativado. Apesar da vinda de recursos para a construção 

de casas, a morosidade na entrega (aproximadamente 3 anos), 

fez com que os atingidos vivessem por um longo período em 

abrigos, casas de parentes ou amigos ou pagando aluguel. Um 

dos moradores retornou para a antiga casa, em área de risco, 

até receber a nova moradia, pois não tinha condições 

financeiras de pagar para viver em um local mais seguro. Dois 
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entrevistados ressaltaram que ganharam auxílio moradia no 

valor de 400,00 reais durante 1 ano após o desastre. A tabela 10 

apresenta os dados referentes ao local onde os desabrigados 

viveram até receber a nova casa. 

 

Tabela 9 – Local onde os moradores viveram até receber a 

doação das casas da COHAB 

Local onde viveu até receber a casa Freq. 

Abrigo 2 

Abrigo e casa de amigos 0 

Abrigo e aluguel 2 

Casa de amigos e parentes 1 

Aluguel 2 

Voltou para a casa antiga (área de risco) 1 

Total 5 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

 

Para receber a casa da COHAB foi necessário fazer o 

cadastramento. Quatro dos entrevistados realizaram o 

cadastramento durante o período em que permaneceram no 

abrigo, junto à assistência social. Apenas um dos entrevistados 

fez o cadastro na Proteção e Defesa Civil do Município.  O 

cadastro dos desabrigados foi efetuado no ínicio do ano de 

2009 e a média predominante do tempo de espera para a 

entrega das casas foi de 3 a 4 anos, como demonstra a figura 

21: 
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Figura 21– Gráfico: Tempo que os moradores aguardaram para 

receber a doação das casas da COHAB para os desabrigados do 

desastre de 2008 

 
Fonte: produção do próprio autor (2014) 

 

A metragem das casas entegues pela COHAB é de 42 

metros quadrados. Em duas casas visitadas, o número máximo 

de moradores que vivem na mesma residência foi 7. Nas casas 

com maior quantidade de moradores é comum a presença de 

muitas crianças, enquanto nas casas com menos moradores há 

casais de idosos. 

As tabelas 11, 12, 13 e 14 apresentam os número de 

moradores considerados como de maior vulnerabilidade, ou 

seja, crianças, idosos, pessoas com necessidades especiais e 

gestantes. Das 5 residências verificadas foram identificadas 10 

crianças, 2 idosos e nenhum portador de necessidade especial 

ou gestante.  

 

 

tempo pra receber a casa

1

2

2

val = 2

val = 3

val = 4
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Tabela 11–Número de crianças nas residências 

Nº de crianças na residência Freq. 

Nenhuma criança 1 

De 1 a 3 2 

De 3 a 6 1 

6 ou mais 1 

Total observado 5 

Fonte: produção do próprio autor (2014)  
 

Tabela 12–Número de idosos nas residências 

Nº de idosos na residência Freq. 

Nenhum 4 

1 0 

2 1 

Mais de 2 0 

Total observado 5 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

Tabela 13–Número de gestantes nas residências  

Nº de gestantes nas redidências Freq . 

Nenhuma 5 

Total observado 5 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

Tabela 14–Número de pessoas com necessidades especiais nas 

residências  

Nª de pessoas com necessidades especiais ou acamadas Freq. 

Nenhuma 5 

Total observado 5 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 
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Quando questionados sobre a segurança da casa frente a 

possibilidade de ser atingida por um novo desastre, 100% dos 

entrevistados afirmam que a residência atual não está sujeita à 

desastres e é mais segura do que antiga residência. 

As justificativas dos moradores quanto à segurança do 

local variam entre respostas que se referem às condições físicas 

do local, análise técnica do terreno e proteção divina, tabela 15. 

Apenas um dos entrevistados citou que o local é seguro, porém, 

não a casa, pois esta casa balança quando venta. 

 

Tabela 15– Amostragem de respostas dos moradores sobre a 

segurança do local frente a um possível novo desastre 

 
Porque aqui é um lugar aberto.  1 

Fizeram análise do terreno para a segurança. 1 

Essa casa é mais segura do que a outra. Deus não deixa 

acontecer nada. 

1 

Lugar bom não tem perigo. 1 

O lugar não é perigoso, mas a casa não é segura. Quando 

venta balança. 

1 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

Além da segurança do local frente a um possível novo 

desastre, a qualidade de vida foi avaliada através da observação 

da disponibilidade dos seguintes recursos: 1) água potável, 2) 

esgoto; 3) energia elétrica; 5) saúde; 6) lazer; 7) transporte; 8) 

educação;e , 9) meios de comunicação. Os resultados são 

apresentados na figura 22 : 
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Figura 22–Gráfico: Infraestrutura disponível na COHAB Braço 

do Baú 

 
Fonte: produção do próprio autor (2014) 

Os resultados obtidos demonstram que o sistema de 

esgoto e os meios de comunicação não foram citados pelos 

entrevistados, caracterizando os principais problemas do local. 

Quanto à falta de comunicação, referem-se a inexistência de 

telefones públicos e de sinal de telefones móveis. O deficiente 

sistema de comunicação é uma reclamação constante de todos 

os moradores da Região dos Baús, não apenas da COHAB.  

A ausência do sistema de esgoto é um fator de grande 

preocupação para todos os entrevistados, em suas falas se pode 

identificar a consciência da possível contaminação dos 

moradores, especialmente das crianças e idosos, do solo, das 

plantações próximas e das nascentes. 

Apesar da falta de comunicação e do esgoto passando 

à céu aberto na porta das casas e ao lado de alguns cultivos, 

100% dos entrevistados acreditam que as condições de vida na 

COHAB são adequadas. No entanto, todos os entrevistados 

deram sugestões para melhorar a qualidade de vida, tais como: 

Recursos disponíveis no local

5

5

5

3

4

3
água potável

sistema de esgoto

energia elétrica

saúde

lazer

transporte

educação

meios de comunicação
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instalar sistema de esgoto, telefones públicos, construir parque 

para as crianças brincarem, contratar mais médicos e instalar 

novos postos de saúde para atender a população. A amostragem 

das respostas dos entrevistados é apresentada na tabela 16: 

 

Tabela 16–Sugestões dos moradores para melhorar as 

condições de vida na COHAB do bairro Braço do Baú 

Sugestões dos moradores para melhorar as condições de vida na 

COHAB do bairro Braço do Baú. 

Fazer o esgoto e casa melhor.  

Instalar esgoto 

Instalar rede de esgoto, telefone público e parque para as crianças. As 

casas não tem muro. 

Pra melhorar tem que fazer o esgoto.. pra melhorar pra tudo, não só pra 

mim. Aqui embaixo quando ele vem sobe tudo na porta (...) agora eu não 

pude nem comprar os cano ainda. Eu não aguento trabalhar, sofro dos 

rins (...) sofro da próstata, não aguento ficar em pé... Osteoporose... dói o 

joelho e as duas pernas. Eu sou obrigado a fazer o esgoto, né? O que falta 

pra melhorar é isso aí. 

Ter mais médicos e postinhos. A gente se sente esquecido aqui. 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

De acordo com a entrevista realizada com a nova 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Ilhota, 

que assumiu o cargo na gestão do ano de 2013, todas as casas 

doadas para os desabrigados de Ilhota estão no Ministério 

Público, pelos seguintes razões:  

Quem deveria ter recebido não recebeu, quem 

não tinha direito a receber recebeu, quem 

recebeu não tem documentação.... A gente tem 

alvará de pessoas que não receberam casas e 

quem recebeu não tem essa documentação ou 

tem duplicidade e, ainda, com dois endereços 

diferentes. Então a gente fez um 

recadastramento das pessoas que estão morando 

nas casas e enviou ao Ministério Público. É de 

conhecimento do Ministério Público. Nós 

fizemos o levantamento. Nós tivemos três 

visitas técnicas com a COHAB, no Município. 
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Dessas visitas faltam 10 casas e a COHAB quer 

descobrir onde estão essas casas...Enfim... é um 

papel dela... (E6, 2013). 

 

Quanto as casas doadas pelo Instituto Ressoar, ainda 

falta a construção de 9 moradias em terrenos particulares e o 

término de mais 13 unidades. Dessas 13, 4 unidades 

começaram a ser construídas na COHAB do Bairro Braço do 

Baúe correm o risco de desabamento, estando interditadas pela 

Proteção e Defesa Civil Municipal. 

 

5.3 A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO RISCO: ESTUDO DE 

CASO DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E SEU 

IMPACTO NA ECONOMIA (COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA) NA REGIÃO DOS BAÚS, ILHOTA, SC 

 

As vistorias realizadas pelo Departamento Estadual de 

Infra-Estrutura (DEINFRA) constataram a necessidade de 

realização dos serviços de desassoreamento de cursos d’água, 

drenagem de terrenos e limpeza de rodovias onde ocorreram 

deslizamentos. Os trabalhos foram executados nos seguintes 

locais: Estrada Geral Barranco Alto, bairro Boa Vista, Estrada 

Geral do bairro Pocinho, Alto Baú, Ribeirão Baú e Braço do 

Baú. Foi necessário também serviços de desobstrução e 

regularização de vias, compreendendo recomposição de 

erosões na pista, recomposição de revestimento primário, 

remoção de barreiras e recomposição de aterro. As tabelas 17, 

18 e 19 apresentam o valor e a origem da verba destinada para 

as obras de infraestrutura:  
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Tabela 17– Utilização, valor e origem da verba destinada para 

as obras de infraestrutura 
 

Utilização Valor (R$) Origem 

Obras emergenciais 6.297.000,43 Ministério da 

Integração 

Nacional 

Hora/Máquina recomposição de 

estradas 

1.634.972,90 Ministério da 

Integração 

Nacional 

Implantação/Pavimentação 

Entroncamento BR-470 – Ilhota 2,4 

Km – Construção de ponte sobre o 

Rio Itajaí-Açu 

10.850.619,75 Em convênio 

com o DNIT  

Total  18.783.000,08  

Fonte: SEI – DEINFRA (2011) 

Tabela 18–Quadro descritivo das obras de infraestrutura, sob a 

responsabilidade de execução da Diretoria de Obras de 

Transporte 
 

Ponte Quantidade Data de 

Início  

Data de 

Término 

Valor (R$) 

Ponte sobre 

o Ribeirão 

Alto Baú – 

Estrada 

Geraldo 

Baú 

01 22/05/2009 18/11/2009 375.810,00 

Ponte sobre 

o Ribeirão 

Alto Baú – 

Estrada 

Geraldo 

Baú 

02 22/05/2009 18/11/2009 379.847,00 

Ponte sobre 

o Ribeirão 

do Braço do 

Baú – 

Estrada 

Geral Braço 

02 22/05/2009 18/11/2009 249.653,96 
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do Baú – 

Tifa dos 

Schmitt 

Ponte sobre 

o Ribeirão 

do Braço do 

Baú – 

Estrada 

Geral Braço 

do Baú – 

Tifa 

Vandelino 

Fischer 

03 22/05/2009 18/11/2009 252.211,66 

Ponte sobre 

o Ribeirão 

do Alto do 

Baú – 

Estrada 

Geral do 

Baú – Tifa 

dos Gardini 

03 22/05/2009 18/11/2009 249.810,00 

Baú – 

Localidade 

do Hospital  

 22/05/2009 18/11/2009 258.765,50 

Total    1.766.097,00 

Fonte: DIOT/DEINFRA (2011) 
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Tabela 19–Quadro descritivo das obras de infraestrutura, sob a 

responsabilidade de execução da Diretoria de Obras de 

Transporte 
 

Contenção Data de Início Data de 

Término 

Valor (R$) 

Escorregamento 

de talude de aterro 

– Estrada Barranco 

Alto; 

Escorregamento 

de talude de aterro 

– Bairro Boa 

Vista; 

Escorregamento 

de talude de aterro 

– Estrada Geral do 

Bairro Pocinho 

22/05/2009 18/11/2009 1.014.206,00 

Alto Baú 20/07/2009  1.255.860,00 

Baú Central – 

Ribeirão Baú  

20/07/2009  745.512,00  

Baú Central – 

Braço do Baú 

20/07/2009  1.087.737,44 

Total   4.023.315,44  

Fonte: DIOT/DEINFRA (2001) 

 

5.3.1 Execução as obras estruturais de reconstrução: as 

estradas e pontes da Região do Baús, Ilhota, SC 

 

Duas das pontes construídas e entregues pela Diretoria 

de Obras de Transporte DIOT/DEINFRA, no final do ano de 

2009, foram completamente destruídas pelas chuvas ocorridas 

em janeiro de 2011. Esse fato evidencia: 1) a falta de qualidade 

de rigor técnico nos projetos das obras; 2) o desperdício de 

recursos públicos e o não planejamento das obras para a maior 

resiliência local, além de prolongar e dificultar o tempo de 

deslocamento dos moradores e veículos. A inviabilização do 
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escoamento da produção de madeira contribuiu para o 

fechamento de madeireiras e carvoeiras que serviam como 

fonte de renda para a comunidade. 

As figuras 23 e 24 retratam o estado das pontes 

reconstruídas após o desastre de 2008, no bairro Alto Baú, e 

novamente destruídas pela enchente de 2011: 

 

Figura 23–Ponte destruída pelas chuvas ocorridas em janeiro 

de 2011. Estrada Geral do Baú (1). 
 

 
Fonte: produção do próprio autor (2011) 
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Figura 24–Ponte destruída pelas chuvas ocorridas em janeiro 

de 2001. Estrada Geral do Baú (2) 
 

 
Fonte: produção do próprio autor (2011) 

No segundo semestre de 2011 foram iniciadas as obras 

de reconstrução das pontes destruídas pelas chuvas de janeiro 

de 2011, porém por um valor superior do que as primeiras e, 

segundo informações da comunidade, a construtora licitada 

pelo DIOT/DEINFRA é a mesma que executou essas obras 

anteriormente (Rodomaq Ltda), figuras 25, 26 e 27. 
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Figura 25–Valor da nova ponte e construtora responsável. 

Estrada Geral do Baú (1) 

 
Fonte: produção do próprio autor (2014) 
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Figura 26–Valor da nova ponte e construtora responsável. 

Estrada Geral do Baú (2) 

 
Fonte: produção do próprio autor (2011) 

Figura 27–Início das obras da ponte da estrada Geral do Baú 

(2) 
 

 
Fonte: produção do próprio autor (2011) 
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A conclusão da reconstrução das pontes do Alto Baú 

ocorreu somente em meados de 2012. Do ano de 2008 até 

meados de 2012 o escoamento da produção das serrarias, 

principal atividade econômica do bairro Alto Baú, ficou 

comprometido e causou danos à população e economia local. 

 

 

5.3.1.1  Recuperação de Estradas 

Um dos exemplos da má execução na reconstrução das 

estradas da Região dos Baús é o calçamento da Estrada Geral 

do Baú, realizada pela Diretoria de Obras de Transporte 

DIOT/DEINFRA, inaugurada em novembro de 2010. Este se 

encontrou bastante danificado e dificultou o trânsito local 

(figura 28) até o final do ano de 2011. Quando questionada 

sobre os constantes danos e reconstrução da estrada, a Proteção 

e Defesa Civil Municipal alegou que seria um “problema de 

solo”, no entanto, o mesmo tipo de calçamento foi refeito 

inúmeras vezes pelo DEINFRA/DIOT, sem haver uma 

adequação da obra ao tipo de solo para que houvesse uma 

maior durabilidade. 
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Figura 28–Calçamento danificado da estrada Geral do Baú 
 

 
Fonte: produção do próprio autor (2011) 

5.3.1.2  Obras de retaludamento e contenção de encostas 
 

Durante o desastre de 2008 a Escola Municipal Alberto 

Schmitt, localizada no bairro Baú Central, foi afetada por um 

deslizamento que resultou na interdição do Ginásio e no 

comprometimento parcial de sua estrutura física. O volume de 

terra descido da encosta atrás do ginásio destruiu a 

arquibancada, traves de futebol e tabelas de basquete. 

Atualmente, a escola atende a três comunidades da Região dos 

Baús e dos bairros Pocinho e Barranco Alto, e totaliza, 

aproximadamente, 400 alunos. 

Com investimento inicial de R$ 1.087.737,44, a obra 

para a contenção da encosta, executada no mesmo terreno da 

Escola Municipal Alberto Schmitt, encontra-se danificada por 

processo erosivo, em virtude da falta de critérios técnicos para 

sua realização, figuras 29 e 30. Observou-se que o sistema de 

drenagem é ineficiente diante do volume de água que escoa da 
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encosta sobre o talude. Algumas das canaletas de drenagem 

estão obstruídas por sedimentos com vegetação ou material de 

escorregamentos. Segundo o laudo do CEPED de 21/01/2009, 

a Escola Alberto Schmitt (atingida por escorregamentos), 

encontra-se em área de risco. O laudo emitido em maio de 

2011 aponta os seguintes problemas:  

Durante a vistoria realizada foi possível 

verificar que os problemas atuais associados à 

erosão são, na verdade, a ampliação dos 

processos de ravinamento erosivos já 

constatados em novembro de 2009 quando, na 

ocasião, não existia qualquer sistema de 

drenagem implantado. O sistema atual, além de 

ter sido implantado tardiamente, apresenta-se 

deficiente e ineficaz por ter sido mal executado 

e, por esse motivo, é responsável pela 

continuação e evolução dos processos erosivos 

que tem transportado uma grande quantidade de 

material lamacento para o pátio da escola. O 

estado de degradação prematuro atual em que 

se encontra a área retaludada comprova que as 

obras executadas não atendem as normas para a 

estabilização de encostas contidas na NBR 

11682, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT, conforme recomendado no 

Parecer Técnico “Ilhota_geo_09014_Baú 

Central” de outubro de 2009. Diante dessa 

situação, recomendamos que seja feito uma 

avaliação das obras por engenheiros 

geotécnicos para ver a possibilidade de 

recuperação ou reconstrução da área retaludada. 

(LAUDO CEPED, 2011) 
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Figura 29–Vista aérea do início da obra de retaludamento da 

encosta próxima a Escola Municipal Alberto Schmitt. 
 

 
Fonte: Autor ADARB (2009) 
 

 

Figura 30–Vista geral da Escola Municipal Alberto Schmitt e 

da atual situação da obra de retaludamento. 
 

Fonte: Autor Daniel Parizoto (2011) 
 



133 

 

Mesmo com o laudo técnico emitido pelo CEPED nada 

mais foi feito na obra de contenção de encosta da Escola 

Alberto Schmitt até o presente ano.  

Em 2011, a Associação do Desabrigados e Atingidos da 

Região dos Baús (ADARB) elaborou um relatório para 

denunciar ao Ministério Público as irregularidades ocorridas 

em várias obras de reconstrução, inclusive, o caso da Escola. 

Em entrevista para o Jornal de Metas, a então presidente da 

ADARB, Tatiana Reichert, relata: 

Para a redação do Jornal Metas, Tatiana reforça 

a situação da Escola Alberto Schmitt, que teve 

o ginásio praticamente destruído pela tragédia e 

até agora não foi reformada. A contenção do 

morro ao lado do colégio não foi feito, 

colocando em risco os alunos que estudam no 

local. “A reconstrução do Baú praticamente não 

ocorreu e as obras realizadas são de péssima 

qualidade. Queremos saber para onde foram 

todos os recursos aplicados por todas as esferas 

na região. Não vieram? Onde estão?”, critica 

Tatiana (JORNAL METAS,2011). 

Por estar localizada em área de risco, a Prefeitura 

resolveu não investir em reformas e optou pela aquisição de um 

terreno para a construção do novo prédio em um local seguro. 

Procurado pela reportagem do Jornal Metas, no ano de 2013, o 

secretário de Educação de Ilhota, afirma que: 

Estamos procurando e analisando algumas 

áreas”, disse. Segundo ele, um projeto de 

construção já foi encaminhado ao Governo 

Federal. O secretário também afirmou que a 

expectativa é reformar o ginásio interditado no 

ano que vem” (JORNAL METAS, 2013). 

De acordo com a Proteção e Defesa Civil Municipal, a 

escola, ainda em funcionamento, é monitorada constantemente, 

e, em caso de perigo, as aulas deverão ser suspensas, como 

explica a coordenadora Tatiana Reichert:  
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A área é monitorada constantemente e, em 

breve, um pluviômetro será instalado na escola. 

A qualquer sinal de perigo, as aulas são 

suspensas (JORNAL METAS, 2013). 

A escola continua em área de risco, assim como os 

estudantes, grupo vulnerável de crianças e adolescentes que a 

frequentam. A má execução da obra de reconstrução da Escola 

Alberto Schimtt contribuiu para a criação de um novo cenário 

de risco. 

 

5.3.2 Análise dos dados sobre as condições 

socioeconômicas dos comerciários, donos de 

serrarias, facções e parques aquáticos, afetados 

durante o desastre de 2008 

 

O comércio da Região dos Baús é bastante restrito e, 

em sua maioria, localiza-se no bairro Braço do Baú. Nele 

podemos encontrar farmácia, panificadora, oficina mecânica, 

supermercado e restaurante. 

A indústria se caracteriza pela presença de serrarias e 

facções, fábricas de conservas, podendo-se ainda encontrar 

fábricas de esquadrias e carrocerias. 

Na área que envolve os seis bairros da Região existem 

quatro parques aquáticos, um deles encerrou suas atividades 

após o desastre de 2008, como veremos a seguir. 

A idade predominante dos proprietários de 

indústria/comércio é acima dos 46 anos (7 entrevistados) e 

apenas 2 possuem idades entre 30 e 40 anos. 

Quanto ao tempo que desenvolvem a atividade na 

Região dos Baús, 4 dos entrevistados possuem 

indústria/comércio há mais de 16 anos. 3, entre 12 e 14 anos, 

seguido de 1 entre 14 e 16 anos e 1, menos de 6 anos. 

O tipo de mão de obra predominante na indústria e 

comércio da região dos Baús é familiar e assalariada (6). Um 

dos entrevistados utiliza somente a mão-de-obra familiar e uma 
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das entrevistadas era cooperada da Coterminas (a maior facção 

localizada no bairro Alto Baú que encerrou suas atividades 

após ser atingida por deslizamentos em 2008). 

O número de total de trabalhadores é mais expressivo 

nas serrarias e facções (12 ou mais funcionários). A maior 

facção da possui mais de 50 funcionários e, antes do desastre 

funcionava com mais de 80. Nas demais atividades, tais como: 

parques aquáticos e panificadora, o número mais frequente é 

entre 6 e 8 trabalhadores, enquanto no comércio de roupas e 

panificadora são registrados o menor número de trabalhadores, 

2.  

Os dados referentes a produção do comércio/indústria 

da Região dos Baús antes, durante e após do desastre de 2008 

demonstram que 5 dos entrevistados nunca tiveram sua 

atividade afetada por desastres anteriores e 4 já haviam sido 

atingidos por inundações. 

Quanto ao tipo de evento adverso que o 

comércio/indústria foi atingido durante o desastre de 2008, 4 

dos entrevistados se referiram à inundação, 3 à inundação e 

deslizamento, e 2 não tiveram a atividade diretamente atingida 

durante o desastre de 2008. 

Do total de entrevistados, 100% teve a atividade 

completamente parada em decorrência do desastre. O tempo 

em que a atividade industrial/comercial permaneceu sem 

funcionamento após o desastre varia entre 2 a 6 meses (5 

entrevistados). Um dos proprietários levou mais de 8 meses 

para voltar a produzir. Três proprietários não conseguiram se 

recuperar e abandonaram a atividade. 

Os três entrevistados que não conseguiram se recuperar 

após o desastre são: Piscina e Restaurante Roda Viva, Serraria 

do Aníbal e a Cooperativa de costureiras. 

A Piscina e Parque Aquático Roda Viva funcionava há 

14 anos no bairro Braço do Baú e foi gravemente atingida por 

inundações e deslizamentos durante o desastre de 2008. O 
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proprietário, com 74 anos, relata sobre os motivos do 

fechamento: 

Tivemos que fechar o parque por falta de 

dinheiro. Só consegui limpar o parque em 

fevereiro e em fevereiro já deu outra inundação. 

Os encanamentos da piscina encheram de terra 

e o motor também. Não tinha como arrumar 

tudo isso. Os pedalinhos também. A lagoa que 

tinha no parque foi soterrada... agora é um 

campo de futebol. Eu abri uma marcenaria, uma 

lavação de carros e uma serraria que alugo. E 

me mudei. Estou morando aqui onde era o 

parque (E4, 2013). 

 As mesas, cadeiras, geladeiras e tudo o que havia no 

restaurante foi perdido. Os investimentos para a recuperação de 

toda a estrutura seriam tão altos que não valeria a pena 

recomeçar. Além de ter perdido a fonte de renda do parque, o 

casal de idosos teve o galpão de produção de caixas de banana 

destruído por deslizamentos. Atualmente, suas fontes de renda 

são: o salário mínimo e os aluguéis de uma pequena lavação de 

carros, de um galpão de marcenaria e de uma serraria. Mesmo 

com os aluguéis, os rendimentos do casal após o fechamento 

do parque são inferiores a 50%. Como a antiga moradia está 

em área de risco de inundação eles acabaram se mudando para 

o parque desativado e cedendo a casa para um parente morar.  

As figuras 31 e 32 mostram o estabelecimento antes de 

ser atingido no ano de 2008: 
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Figura 31–Piscina e Restaurante Roda Viva antes do desastre 

de 2008 (I) 
 

 
Fonte: Fotos cedidas pelo entrevistado (2002) 

 

Figura 32–Piscina e Restaurante Roda Viva antes do desastre 

de 2008 (II) 

 

 
Fonte: Fotos cedidas pelo entrevistado (2002) 
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A ajuda financeira recebida do governo (5 meses de 

aluguel) juntamente as economias do casal possibilitaram a 

contratação de máquinas para a remoção do material descido 

das encostas. No entanto, a remoção do material foi parcial e 

não foi possível recuperar os maquinários e a piscina. A figura 

33 apresenta o parque após ser atingido pelo desastre. 

 

Figura 33–Parque e piscina Roda Viva após ser atingido por 

inundações e deslizamento no ano de 2008 

 

 
Fonte: Autor Vidal Reichert (2008) 

 

As figuras 34, 35 e 36mostram a situação do parque nos 

dias atuais, com a piscina soterrada pelo material trazido no 

deslizamento de 2008, aproveitada pelo casal como espaço 

para o cultivo de hortaliças e o antigo restaurante onde moram 

atualmente. 
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Figura 34–Piscina do Parque Roda Viva utilizada como horta 

no ano de 2013 com o material descido das encostas durante o 

desastre de 2008 

 

 
Fonte: produção do próprio autor (2013) 

 

Figura 35–Antigo Restaurante do Parque e Piscina Roda Viva, 

hoje utilizado como moradia pelos proprietários. 
 

 
Fonte: produção do próprio autor (2013) 
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Figura 36–Local do antigo lago do parque soterrado pelo 

deslizamento de 2008. Hoje transformado em campo de 

futebol. 

 

 
Fonte: produção do próprio autor (2013) 

 

Um dos casos mais citados e conhecidos dos moradores 

da Região dos Baús é o fechamento de uma serraria do bairro 

Alto Baú, a madeireira do “Seu Aníbal” (ver figuras 37 e 38). 

Um empresário que, depois do desastre de 2008, não conseguiu 

se recuperar. Apesar de residir e ter a empresa em um dos 

bairros mais atingidos por deslizamentos, sua casa, empresa e 

maquinários continuaram intactos. Ele conta que os moradores 

permaneceram isolados durante muito tempo, até as máquinas 

conseguirem abrir as estradas. Como as madeiras estavam 

úmidas e não tinha como escoar a produção, doou-as para os 

moradores repararem ou construírem as suas casas. Quando 

estavam realizando a desobstrução das estradas, ele emprestou 

5 mil litros de óleo diesel, um valor aproximado de 12 mil 

reais, pois precisavam abastecer e a distância ao posto de 

gasolina era grande. O proprietário disse que a Proteção e 

Defesa Civil Municipal da época pagaria o valor, mas até hoje 

não recebeu o dinheiro. Sem conseguir escoar a produção por 
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causa das pontes quebradas e, já endividado, mudou-se para 

Mafra e instalou uma nova serraria. Como estava sem capital 

de giro e a empresa não ia bem, resolveu se mudar novamente, 

dessa vez para Itaiópolis. O problema encontrado pelo 

empresário em Itaiópolis foi não conseguir vender a serragem, 

o produto que lhe trazia mais lucro. Durante as mudanças e 

instalações de serrarias em outros Municípios foi adquirindo 

vários novos empréstimos. Para conseguir pagar as dívidas 

vendeu tudo o que tinha e voltou falido para morar na antiga 

casa no Alto Baú. 

 

Figura 37–Instalações abandonadas da antiga serraria do “Seu 

Aníbal (I)”  
 

 
Fonte: Autora Lisangela Albino (2013) 
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Figura 38–Instalações abandonadas da antiga serraria do “Seu 

Aníbal” (II) 
 

 
Fonte: Autora Lisangela Albino (2013) 

 

A Cooperativa de costureiras funcionava no bairro Alto 

Baú, ao lado do galpão da igreja e contava com mais de 20 

cooperadas, figura 39. Durante o desastre de 2008 a sede da 

cooperativa foi completamente soterrada por um deslizamento. 

Segundo a entrevistada, perderam toda a matéria-prima, 

produtos finalizados e não conseguiram recuperar nenhuma 

máquina de costura. Após o desastre, tentaram se reorganizar 

para reativar a cooperativa, porém não conseguiram por falta 

de dinheiro. Uma das reclamações da ex-cooperada é a falta de 

oportunidade de emprego no bairro Alto Braço. Atualmente, 

ela produz e vende salgados congelados para ajudar nas 

despesas da casa, já que o trabalho mais próximo disponível 

seria no município vizinho, Blumenau. Por viver no Alto Baú, 

um bairro de difícil acesso e com pouco transporte, teria que 

sair de casa para trabalhar as 7 da manhã e voltar às 23h. 
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Traumatizada pelo desastre de 2008, a entrevistada disse que 

optou em trabalhar em casa, pois não suporta a ideia de ir 

trabalhar em Blumenau e não ter como voltar para socorrer 

seus filhos, em caso de outro desastre.   

 

Figura 39–A cooperativa Coterminas estava localizada ao lado 

da Igreja e foi completamente soterrada por deslizamentos no 

ano de 2008. 

 
Fonte: produção do próprio autor (2013) 

Dos problemas decorrentes do desastre, os que 

representaram maior dificuldade para a retomada das 

atividades foram, respectivamente: 1) falta de energia elétrica; 

2) perda de matérias-primas ou produtos e outros fatores; 3) 

dificuldade para chegar matérias-primas ou produtos, falta de 

água, falta de dinheiro para a reforma do estabelecimento e 

compra de equipamentos; 4) falta de funcionários, perda de 

equipamentos ou maquinários e dificuldade para o escoamento 

da produção; e, 5) perda parcial ou total da estrutura físca do 

estabelecimento. 
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A tabela 20 apresenta a frequencias das respostas dos 

entrevistados: 

 

Tabela 20–Problemas encontrados após o desastre para trazer 

as atividades comerciais e ou industriais ao funcionamento 
 

Principais problemas encontrados após o desastre para 

trazer as atividades comerciais e ou industriais ao 

funcionamento 

Freq. 

Falta de funcionários 3 

Dificuldade para chegar matérias-primas 4 

Perda de matérias-primas ou produtos finais 5 

Perda de maquináriose/ou equipamentos 3 

Perda parcial ou total da estruturqa física do estabelecimento 2 

Falta de energia elétrica 6 

Falta de água 4 

Falta de dinheiro para a reforma do estabelecimento e compra 

de equipamentos 

4 

Dificuldade para o escoamento da produção 3 

Outros fatores 5 

Total observado 9 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

Além das dificuldades apresentadas, alguns dos 

entrevistados comentaram sobre os demais problemas não 

listados acima para a retomada de suas atividades. A amostra 

das respostas-tipo são apresentadas na tabela 21 : 
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Tabela 21– Amostra de respostas-tipo sobre as demais 

dificuldades enfrentadas para a retomada das atividades 

(comércio/indústria) 

 
Tipo de 

atividade 

Outras dificuldades para a retomada das 

atividades 

Serraria Eu fiquei com muitas dívidas depois do desastre... 

Não tinha mais dinheiro pra nada... Minha 

madeireira fechou por causa das pontes porque a 

madeira não chegava nem saía e isso durou 6 

meses... Não entrava e nem saía nada. 

Parque aquático Nós tivemos problemas com a limpeza a falta de 

acesso pro parque. As pessoas dos arredores 

também tiveram que se recuperar do desastre pra 

voltar a vir pro parque. 

Parque aquático Demorou muito tempo para conseguir dar 

manutenção pro parque por causa de falta de acesso. 

Facção As ruas estavam todas interditadas... Também não 

tinha transporte. Não tinha como os funcionários 

virem trabalhar. Ficamos muito tempo sem energia 

elétrica. Depois do desastre comprei um gerador. 

Panificadora A maior dificuldade pra gente foi ficar 15 dias sem 

poder entrar na propriedade. Em 15 dias se perdeu 

muita coisa. 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

Após significativas perdas econômicas e dos problemas 

vivenciados para a retomada das atividades, a queda nos lucros 

agravou ainda mais a situação. Cinco proprietários relataram 

que a queda nos lucros variou entre 80 a 70%. Um dos 

proprietários teve perda entre 50 e 60% e 3 tiveram 100% de 

perdas e fecharam o comércio/indústria. 

Dos que conseguiram se recuperar após o desastre, o 

tempo para trazer a produção às condições de normalidade 

variou entre 1 e 6 meses; 6 meses a 1 ano e 5 anos. A tabela 22 

apresenta o tempo para a retomada e a frequência das 

respostas: 
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Tabela 22–Tempo para trazer a indústria/comércio ao 

funcionamento 

Tempo para trazer a indústria/comércio ao funcionamento Freq. 

Menos de 1 mês 1 

De 1 a 6 meses 1 

1 ano 3 

5 anos 1 

Nunca conseguiu se recuperar do desastre 3 

Total 9 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

Cinco dos entrevistados registraram a perda de 

maquinários. Dentre os maquinários perdidos, são citados: 1) 

máquinas de costura e teares utilizados nas facções, 2) carros 

da panificadora utilizados para distribuição dos produtos, 3) 

bombas de água, fogões e geladeira do parque aquático. 

 

Tabela 23–Amostra das respostas dos entrevistados sobre as 

perdas dos maquinários – comércio/indústria 

Perdas de maquinários – comércio/indústria 

8 Máquinas de costura (conseguiu consertá-las); 3 teares (conseguiu 

consertá-los); Toda a matéria-prima e produtos acabados teve perda de 

100%. 

Bomba de água, fogão, mesas, geladeira, tudo. 

Máquinas de costura. 

Perdi os 2 carros usados pra entrega e 2 pessoais. 

Todas as máquinas de costura e tudo o que tinha dentro da cooperativa 

foi destruído... Não sobrou nada... Tudo embaixo do barro. 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

Quatro dos entrevistados, além da atividade 

industrial/comercial parada, também tiveram suas residências 

atingidas por inundações e/ou deslizamentos. Mesmo assim, 

diante das dificuldades enfrentadas, apenas 3 proprietários 

cogitaram a possibilidade de mudar o estabelecimento de local. 

O fato de a maioria não querer se mudar está relacionado com a 

sensação de pertencimento ao local, proximidade da família ou 
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ter recebido como herança o terreno onde foi construído o 

empreendimento. 

As justificativas de possibilidade de mudança do local 

após o desastre se referem, especialmente às facilidades de 

acesso, escoamento da produção e segurança. A tabela 24 

apresenta a amostra das respostas dos entrevistados: 

 

Tabela 24– Amostra de respostas sobre a mudança de local do 

estabelecimento após o desastre de 2008 

Possibilidade de mudança de local do estabelecimento após o 

desastre de 2208 

Depois que liberaram a estrada eu fui tentar colocar a madeireira em 

Mafra... Já estava endividado e sem capital de giro. Aí em Mafra não 

deu certo e fui pra Iatiópolis, só que lá não vendiam farelo 

(serragem)... O farelo que dava mais lucro, lá em Itaiópolis, tinha que 

dar de graça. Acabei vendendo tudo lá pra pagar as dívidas e voltei 

falido pra morar de novo no Alto Baú. 

Eu não quis mudar, mas meu marido queria. 

Pensamos em nos mudar pra Blumenau e Navegantes porque o acesso 

é melhor. 

Todos diziam que a gente não poderia voltar pra cá. Pensamos em 

mudar da Região dos Baús depois do desastre para algum lugar mais 

seguro. 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

Quanto à possibilidade de desistir da atividade 

comercial/industrial após o desastre, 5 entrevistados afirmaram 

que pensaram e encerrar as atividades pelos motivos 

apresentados na tabela 25: 

 



148 
 

Tabela 25–Amostra de respostas possibilidade de desistir da 

atividade comercial/industrial após o desastre 

Possibilidade de desistir da atividade comercial/industrial após o 

desastre 

Porque a gente teve que recomeçar do zero... Depois que reabriu as 

pessoas não sabiam que tinha voltado a funcionar... Não temos ajuda 

pra divulgar que estava funcionando, vai no "boca a boca". A 

Secretaria de Turismo não ajudou na divulgação do que voltou a 

funcionar. 

Não posso pensar em fechar porque ainda tenho dívidas do desastre de 

2008 pra pagar. 

Tivemos que fechar o parque por falta de dinheiro. Só consegui limpar 

o parque em fevereiro e em fevereiro já deu outra inundação. Os 

encanamentos da piscina encheram de terra e o motor também. Não 

tinha como arrumar tudo isso. Os pedalinhos também. A lagoa que 

tinha no parque foi soterrada... agora é um campo de futebol. Eu abri 

uma marcenaria, uma lavação de carros e uma serraria que alugo. E me 

mudei. Estou morando aqui onde era o parque." 

Está difícil de recuperar. Ainda não voltou a funcionar normalmente. É 

muita dívida, falta de dinheiro. Além da loja eu perdi o carro, os 

móveis, tudo em casa. 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

Quanto ao conhecimento sobre a mudança de outras 

empresas da Região após o desastre, os entrevistados citaram: 

1) serrarias; 2) fábrica de conservas Martendal; e, 3) 

cooperativa de costureiras, todas localizados no bairro Alto 

Baú. Sete entrevistados se referiram as seguintes empresas, 

conforme tabela 26 de amostras de respostas: 
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Tabela 26–Conhecimento sobre a mudança de empresas da 

Região após o desastre de 2008 

Conhecimento sobre a mudança de outras empresas da Região 

após o desastre 

Serraria do Carlinhos (Alto Baú) foi para Rodeio; Fábrica de 

Conservas Martendal (Alto Baú) foi pro bairro Minas, Ilhota; Serraria 

do Alfredo Siba foi pra Gaspar; Serraria do Osnildo (Alto Baú) foi pra 

Gaspar. 

As madeireiras, quase 80%, se mudaram do Alto Baú por causa da 

falta de acesso nas estradas. A fábrica de conservas Martendal também 

se mudou e o Parque Botânico do Morro do Baú tá abandonado até 

hoje. 

Fábrica de Conserva Matendal e serrarias (Alto Baú). 

Daniel Galdini (Alambique) foi pro Oeste; Carlinhos Maroca 

(Serraria) foi pro Oeste; Ciba (Serraria) foi pra Gaspar; Anibal (2 

serrarias) voltou falido e tá com caminhão fazendo frete. No Alto Baú 

ele não chegava mercadoria pra ele e também não saía; Fabrica de 

Conservas Martendal (Alto Baú), perderam a fábrica, a casa, uma neta 

e foram pro bairro Minas em Ilhota. 

Conservas Martendal (Alto Baú) e alguns colonos que plantavam 

banana também foram embora. 

Fábricas de Conserva Martendal - Alto Baú para o bairro Minas 

(Ilhota); Madeireira do Galdino - Alto Baú para Rodeio; DF Mecânica 

ficou temporariamente no bairro Baú Baixo e depois voltou pra cá... 

Faz uns 2 meses. 

Várias empresas de madeira no Alto Baú; as conservas Martendal, 

serrarias e fábricas de conserva. 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

Sobre as empresas que encerraram suas atividades após 

o desastre, foram citadas várias madeireiras do localizadas no 

bairro Alto Baú, assim como a cooperativa de costureiras, as 

respostas dos entrevistados são apresentadas na conforme a 

tabela 27.  
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Tabela 27–Amostra de respostas sobre empresas que 

encerraram suas atividades após o desastre de 2008 

Amostra de respostas sobre empresas que encerraram suas 

atividades após o desastre de 2008 

Serraria do Aníbal (Alto Baú) e a Cooperativa de Costureiras (Alto 

Baú). 

Fecharam muitas madeireiras no Alto Baú. E tinha um pesque e pague 

aqui perto que fechou também. Os pais vinham pro pesque e pague e 

deixavam as crianças no nosso parque. 

Pesque e pague aqui do bairro e umas Madeireiras do Alto Baú. 

Cooperativa (facção) do Alto Baú. Fechou. Trabalharam por um ano no 

Galpão da Igreja e depois fecharam; HammersBruns (Alto Baú) 

abandonou tudo e tá morando no centro; Urbano Klein (serraria) 

perdeu tudo e está no Alto Braço. 

Aqui no Braço do Baú não fechou nenhuma, todos se reergueram. No 

Alto Baú sim, fechou serrarias, fábricas de conserva e facção. 

Conheço a serraria do João Galdino, do Luiz Carlos e do Alfredo Ciba. 

Essas fecharam todas. 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

Apesar de muitos comerciantes falirem após o desastre, 

existe um empresário da Região dos Baús que se recuperou 

após 2008. Urbano Klein perdeu a casa, o carro, 5 mil 

conservas de verduras estocadas e a empresa. Os prejuízos 

chegaram a quase 200 mil reais. Após o desastre a fábrica de 

conservas foi reconstruída. Na antiga empresa, a família 

produzia 600 vidros de legumes por dia, na nova são 

produzidas pelo menos 1.500 conservas. 

Os dados referentes aos investimentos financeiros 

(governamentais ou de iniciativa própria) para recuperação da 

atividade comercial/industrial demonstram que 100% dos 

entrevistados não possuíam seguro sobre propriedade. A 

liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

medida tomada pelo Governo Federal para ajudar os atingidos 

por desastres, não auxiliou os proprietários, pois o único que 

possuía FGTS para sacar relatou que o dinheiro era pouco e 

não ajudaria a pagar todas as dívidas. Quanto a ajuda do 
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Governo e do Município para a recuperação dos danos 

advindos do desastre, 8 dos entrevistados não receberam ajuda. 

As doações oriundas da Defesa Civil Municipal chegaram para 

apenas 4 dos entrevistados. Os principais produtos recebidos 

foram: kits e limpeza e cestas básicas. Um dos entrevistados 

ganhou colchão, roupas, alimentos, água, um pouco de material 

para construir a casa, 3 meses de abrigo e mais 3 meses de 

aluguel. Outro entrevistado relatou que as doações que recebeu 

vieram das campanhas da ADARB, não através da Proteção e 

Defesa Civil Municipal. 

 A tabela 28 apresenta a amostragem de respostas-tipo 

sobre o recebimento de doações através da Defesa Civil: 

 

Tabela 28–Amostra de respostas sobre as doações recebidas da 

Defesa Civil Municipal – comércio/indústria 

Amostra de respostas sobre as doações recebidas da Defesa Civil 

Municipal 

Eles me deram comida... Só que a Defesa Civil usou 5 mil litros do 

meu óleo diesel que eu tinha guardado aqui na madeireira... dava uns 

12 mil reais... Usou porque as máquinas que estavam limpando a 

estrada precisava de combustível e era ruim de ir abastecer... Usaram 

todo o meu óleo e disseram que iam pagar depois e estou esperando até 

hoje... Tão me devendo os 12 mil de combustível até hoje. Faz 5 anos. 

A ADARB distribuiu doações pros atingidos. 

Por 5 meses recebi mais ou menos 400 reais para ajudar no aluguel, 

comida (arroz, feijão, açúcar, leite e café) e pouco produtos de limpeza. 

Não recebi cesta básica porque já tinha voltado pra casa. 

Kit de limpeza e cestas básicas. 

Ganhei colchão, roupas, alimentos, água, um pouco de material para 

construir a casa, 3 meses de abrigo e mais 3 meses de aluguel. 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

Como nenhum dos entrevistados possuía seguro da 

propriedade, para a retomada das atividades 6 entrevistados 

recorreram aos empréstimos. Um dono de facção fez o 

empréstimo em 2009 no valor de 50 mil reais e irá quitá-lo 

somente em 2015. Outro entrevistado precisou realizar 2 
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empréstimos, o primeiro em 2009 no valor de 30 mil e o 

segundo no ano de 2013 no valor de 17 mil. Ambos deverão 

ser quitados em 2017. Para a recuperação e limpeza do parque 

aquático localizado no bairro Baú Baixo, o dono necessitou de 

empréstimo e somente irá quitá-lo em 2019. Os demais 

entrevistados terminaram as dívidas no ano de 2013. Uma das 

reclamações de um dono de madeireira é que depois do 

desastre de 2008 na Região dos Baús as seguradoras não fazem 

mais contrato com os empresários que estão em área de risco. 

Quando questionados sobre a possibilidade de 

recuperação da atividade comercial/industrial frente à um novo 

desastre de grande porte, 4 afirmaram que teriam condições de 

se recuperar novamente, 3 disseram que não teriam condições e 

2 responderam que talvez se recuperassem novamente. Os 

motivos para não conseguir se recuperar frente à um novo 

desastre estão relacionados com a idade avançada dos 

comerciantes e a falta de capital de giro, como demonstra a 

tabela de amostra de respostas 29: 

 

Tabela 29–Amostra de respostas sobre a possibilidade de 

recuperação da atividade comercial/industrial frente à um novo 

desastre – comércio/indústria 

Amostra de respostas sobre a possibilidade de recuperação da 

atividade comercial/industrial frente à um novo desastre 

Não... Estou muito velho... Não tenho mais dinheiro e nem tempo para 

começar tudo de novo... 

Sim. Porque o que atingiu o parque foi em 2008 foi a enxurrada... Se 

fosse deslizamento não dava para recuperar. 

Se recupera... Em 2011 foi atingido de novo por inundação e recuperei. 

Não ia conseguir... Porque em 2008 eu tinha capital de giro e agora só 

tenho dívidas. 

Estamos muito velhos... O dinheiro que a gente tinha foi todo gasto 

depois de 2008. 

Sim. Agora a gente construiu tudo bem alto... Um palmo mais alto do que 

onde a água chegou em 2008. 

Talvez. A não ser que seja muito mais extremo que o de 2008. 
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"Talvez... Não seria fácil..." 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

As sugestões dos comerciantes da Região dos Baús a 

respeito das medidas governamentais para auxiliar os 

empresários que possuem estabelecimentos localizados em 

áreas de risco, referem-se a empréstimos com maior carência e 

juros mais baixos, incentivo para a empresas localizadas em 

zona rural, criação de um seguro específico para empresas 

localizadas em áreas de risco, ajuda com a doação de 

maquinários que foram perdidos durante o desastre e 

contratação de funcionários capacitados para executar as obras 

de reconstrução, conforme tabela 30: 

 

Tabela 30 –Amostra das sugestões de medidas governamentais 

para auxiliar os empresários que possuem estabelecimentos 

localizados em áreas de risco 

Amostra das sugestões de medidas governamentais para auxiliar os 

empresários que possuem estabelecimentos localizados em áreas de 

risco 

Ajudar com empréstimo de maior carência para pagar. 

Ajudaria se os empréstimos tivessem juros mais baixos. 

Incentivo pra área industrial e financiamento com carência de 3 anos. 

Recurso com juros baixos de empréstimo como o "Revitaliza". Teve 

gente que não conseguiu fazer empréstimo. 

Poderiam fazer empréstimos, mas com juros mais baixos e com maior 

prazo para pagamento. 

Colocar gente capacitada para fazer as obras de reconstrução... As valas 

foram mal feitas... qualquer chuva enche ou entope. Instalar saneamento 

básico. 

Os empréstimos ter juros mais baixos para agricultores e comerciantes. 

Deviam criar um seguro específico para as empresas que estão em área 

de risco. Até 2008 os seguros cobriam desastres, hoje em dia não. 

Criar um seguro para quem está em área de risco e dar maquinário para 

ajudar a recuperar. 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 
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A maioria dos entrevistados (7) acredita que a forma 

como foram conduzidas as obras de reconstrução dificultou a 

retomada das atividades econômicas na Região dos Baús, 

especialmente para as madeireiras do bairro Alto Baú. Apenas 

2 entrevistados disseram que as obras de reconstrução não 

dificultaram a retomada das atividades comerciais/industriais. 

A tabela 31 apresenta a amostra das respostas dos 

convidados sobre o impacto das obras de reconstrução no 

processo de retomada das atividades comerciais/industriais: 

 

Tabela 31–Amostra das respostas sobre o impacto das obras de 

reconstrução no processo de retomada das atividades 

comerciais/industriais 

Amostra das respostas sobre o impacto das obras de reconstrução 

no processo de retomada das atividades comerciais/industriais: 

Dificultou a retomada das atividades porque os caminhões não 

passavam com as cargas... Primeiro não tinha ponte... depois que 

fizeram as pontes elas estragaram e não suportava o peso do 

caminhão... Aí os caminhões não passavam e as madeireiras daqui 

fecharam todas. 

Porque as madeireiras ficaram sem acesso para escoar madeiras... Sem 

pontes e sem estradas por muito tempo. 

Muito tempo para liberar os acessos. Não houve nenhum tipo de obra 

que tenha vindo da Prefeitura, só de outros órgãos. 

Porque abriram mais os rios e melhorou. Só a estrada que não 

melhorou." 

O Governo mandou máquina para abrir o rio, mas todo o resto 

demorou. 

Falta capacidade de quem fez as obras. Era para fazer uma ponte e 

fizeram uma galeria que entope e transborda. Em uma hora chega água 

nas casas. A gente vai se estruturando para melhorar com o nosso 

esforço. 

Não foi feito nada até agora. O bueiro enche com chuva de meia hora e 

essa obra já foi refeita 3 vezes. 

A produção daqui não saía. As madeireiras do Alto Baú fecharam por 

isso e por causa das pontes. 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 
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6 CAPÍTULO 5: IMPACTOS DO DESASTRE DE 2008 

NA AGRICULTURA DA REGIÃO DOS BAÚS 

 

6.1 O CONCEITO DE AGRICULTURA 
 

O conceito de agricultura se torna imprescindível, pois 

é a principal atividade econômica da região dos Baús, 

responsável pelo estabelecimento de várias combinações 

geográficas que se desenvolveram ao longo da história, suas 

transformações na paisagem e seus impactos sociais, 

econômicos, políticos e ambientais delas decorrentes.  

Para Valverde (1964), a Geografia Agrária aborda o 

estudo descritivo das diferenças espaciais da superfície da 

terra, partindo do ponto de vista da exploração agrícola e da 

interpretação de suas causas. Para Waibel (1979), a agricultura 

pode ser definida como: 

A exploração planejada do solo para a obtenção 

de produtos animais e vegetais [...] Para o 

geógrafo, entretanto, a agricultura não é apenas 

um conjunto de estabelecimentos, mas um 

fenômeno fundamental de uma paisagem, de 

um país e de toda a superfície da terra 

(WAIBEL, 1979, p.30). 

Conforme Waibel (1979), para o estudo das atividades 

agrícolas deve-se realizar uma descrição detalhada da 

paisagem, relacionando-a diretamente aos fatores econômicos 

que influenciam nas suas transformações. A agricultura não 

pode ser pensada apenas como um meio de subsistência, pois 

tem papel fundamental no desenvolvimento econômico das 

nações. Para Diniz (1984), a contribuição do setor rural deve 

ser a produção de excedentes de matérias – primas e alimentos 

para abastecer as cidades e os centros industriais, liberando 

recursos até então usados para a importação desses produtos. A 

agricultura, através de ligações inter setoriais mais amplas, 
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possibilita, através de processos diretos ou indiretos, a 

transferência de capital para a indústria, como ocorreu no início 

da industrialização brasileira, baseada, em parte, nos 

excedentes gerados pelo café. 

Conforme George (1982), a principal atividade 

realizada no meio rural é a agrícola, diferenciando-se de outras 

formas de atividades humanas por três características distintas: 

1) a produção da atividade agrícola tem sua base material 

expressa em termos de superfície, na qual são aplicadas 

técnicas e tempos de trabalho no espaço; 2) as técnicas e 

tempos de trabalho agrícolas estão subordinados aos ciclos 

climáticos, fator muitas vezes limitante da utilização da mão-

de-obra nos cultivos. Desta forma, o trabalho agrícola pode ser 

considerado como um trabalho descontínuo, pois varia de 

acordo com as condições climáticas de cada local: 
 

A noção de descontinuidade leva a uma visão 

mais complexa, a variação da intensidade de 

trabalho no tempo, quando se trata de uma 

atividade constante cujas modalidades variam 

de acordo com as estações (GEORGE, 1980, 

p.7); 

 

3) e as condições naturais são fatores de limitação geográfica 

de produção agrícola. Alguns tipos de criação de gado são 

definidos de acordo com o estabelecimento de combinações 

geográficas que envolvem diretamente fatores climáticos como 

a variação de temperatura e umidade ao longo do ano e 

quantidade de chuvas, além do tipo de solo e vegetação que irá 

prover a manutenção dos rebanhos. A minimização da 

dependência da agricultura ao meio natural está presente na 

melhoria das técnicas, de adubação, irrigação e drenagem ou na 

utilização de sementes transgênicas, porém essas modificações 

são variáveis, uma vez que dependem do grau de evolução das 

técnicas e da economia de cada região. 
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A paisagem rural se configura através das 

transformações que a população realiza no espaço para 

assegurar a subsistência do grupo agrícola ou para criar as 

bases de uma economia comercial, organizando o espaço de 

acordo com as técnicas produtivas que domina. “Os elementos 

constituintes da paisagem rural provém, em grande parte, dos 

métodos aplicados para deixar o espaço agrícola em condições 

de produzir (GEORGE, 1980, p.75). 

O conceito de habitat rural está relacionado com as 

formas de assentamento rural e estão intrinsicamente ligados ao 

processo de ocupação do espaço, a apropriação da terra, à 

percepção do ambiente e a definição de um certo território 

(DINIZ, 1984). 

 

6.2  OS SUBSISTEMAS INTERNOS DA AGRICULTURA 
 

A agricultura é um sistema formado por três 

subsistemas internos, o social (refere-se às características do 

operador, ou seja, quem produz), o funcional (engloba os 

mecanismos de operação) e o operador (output e objetivo do 

sistema).  
Em torno da agricultura estão quatro 

subsistemas externos, ou do meio: o 

econômico, o ecológico, o demográfico cultural 

e o político, que fornecem as condições em que 

se desenvolvem os tipos de agricultura (DINIZ, 

1984, p. 57). 

 

 

6.2.1 Elemento social 

 

O tipo de propriedade deve ser o primeiro elemento 

social a ser analisado, pois oferece informações das condições 

jurídicas da área a ser estudada. A propriedade necessita, além 

de estar voltada para a produção agrícola, de reconhecimento 
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legal e escritura da posse da terra. Existem diversos tipos de 

classificação de propriedades, conforme Diniz (1984), podem 

ser divididas, de uma forma geral, em três grandes grupos: 1) 

propriedades individuais, 2) propriedades cooperadas e, 3) de 

sociedades e propriedades coletivas. As propriedades 

individuais caracterizam-se pela posse de um único 

proprietário e tanto podem ser uma pequena propriedade que 

utiliza a mão de obra familiar, como um latifúndio, muito 

comum no Brasil devido a divisão de terras realizada durante o 

período de colonização. As propriedades cooperadas e de 

sociedades pertencem a mais um proprietário e podem assumir 

diversas formas. No caso de cooperativas, a terra é distribuída 

entre seus membros de acordo com critérios estabelecidos pela 

mesma. Já as propriedades de sociedade são mais frequentes e 

se apresentam de forma familiar ou anônima. Na forma 

familiar se pode citar como exemplo os pequenos sítios 

recebidos como herança pelos descendentes de colonos 

italianos, no qual a terra é de uso comum e o registro de posse 

é feito no nome de todos eles. As sociedades anônimas 

correspondem a entrada do capitalismo no campo através de 

capitais urbanos. No Brasil existem sociedades anônimas 

restritas à exploração de cana-de-açúcar, na atividade 

pecuarista, entre outras, resultado da expansão de grandes 

frigoríficos e criadores, empresas industriais ou de prestação de 

serviços. Nas propriedades coletivas (forma mais antiga de 

propriedade agrícola), a posse da terra encontra-se nas mãos de 

um grupo social ou do Estado. Esse tipo de propriedade pode 

ser encontrado em povos primitivos, por exemplo, em regiões 

da África ou mesmo do Brasil, onde a terra pertence a tribo e 

não ao indivíduo. Em lugares onde esse tipo de propriedade 

deixou de existir, permanecem vestígios de sua presença, como 

no caso das terras comunais e das pastagens comuns. A 

caracterização das propriedades agrícolas de países socialistas 

é bastante difícil, pois mesmo quando as cooperativas 
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funcionam em conjunto, na prática, existe apenas a propriedade 

estatal de meios de produção (DINIZ, 1984). 

De acordo com George (1980), o princípio da economia 

socialista é a substituição de uma exploração individual por 

uma exploração coletiva. A primeira etapa adotada pelos países 

socialistas foi acabar com as grandes propriedades e, 

posteriormente, ceder quase que gratuitamente as terras aos 

minifundiários e aos camponeses sem terra. A segunda etapa 

caracterizou-se pelo material técnico ser garantido pelo Estado 

e pelo estabelecimento de cooperativas de produção. 

Outro tipo de classificação da propriedade é 

demonstrada por George (1982), onde a propriedade fundiária 

pode se apresentar nas formas coletiva (estruturas patriarcal ou 

socialista) e individual (sociedades de economia variada). As 

propriedades rurais se caracterizam pelo fato de seus 

proprietários serem ou não camponeses.  

A noção de exploração pode ser dividida em duas 

grandes modalidades: a exploração direta (familiar, grande 

propriedade, latifúndio, grande propriedade em economia 

industrial, grande propriedade especulativa norte-americana e 

plantation), na qual a produção cabe ao proprietário e, a 

exploração indireta (entre arrendatário ou parceiro e o 

proprietário), na qual o arrendatário das terras se compromete a 

pagar um valor estipulado pelo proprietário para explorá-la ou, 

no caso do parceiro, entrega parte de sua produção ao 

proprietário como forma de pagamento (GEORGE, 1982). 

Quanto à estrutura física da propriedade, deve-se 

observar se é composta por uma superfície contínua ou por 

várias partes não contíguas (parcelamento da terra), pois a 

continuidade ou descontinuidade espacial influencia 

diretamente na produtividade. 

O tamanho da propriedade agrícola é um dos pontos de 

análise mais complexos, pois é difícil estabelecer categorias 

dimensionais em um determinado tempo e lugar para 

correlacionar com o tamanho da propriedade e outras variáveis 
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econômicas. As propriedades agrícolas podem ser classificadas 

em pequenas, médias e grandes.  

Para Diniz (1984) os tamanhos da propriedade são 

conceituados da seguinte forma: 

1) Pequena propriedade: essencialmente 

trabalhada pelo proprietário e sua família; 

podem ocorrer propriedades de tamanho tão 

pequeno que a mão-de-obra se torne excedente 

e os membros da família procurem uma outra 

ocupação; ficando então, caracterizado o 

minifúndio; 2) média propriedade: ainda 

trabalhada pelo proprietário e sua família, mas 

com um tamanho que forçaria o emprego de 

assalariados ou mesmo uma divisão da área 

com parceiros ou arrendatários; e, 3) grande 

propriedade: fundamentalmente definida pela 

ausência do proprietário nos trabalhos diretos 

no campo, ficando apenas com a atividade de 

gestão. A propriedade será, na maioria dos 

casos, valorizada por assalariados e poderá, ou 

não, dispor de administradores e gerentes; 

baixos coeficientes de valorização nessas 

propriedades caracterizam os latifúndios 

(DINIZ, 1984 p.66). 

De acordo com a exploração agrícola, o 

estabelecimento pode ser caracterizado por dois tipos de 

valorização: a direta e a indireta. A valorização direta ocorre 

quando a responsabilidade do proprietário, seu lucro e/ou 

perdas, recaem sobre ele. O fato de utilizar mão-de-obra 

familiar ou ter assalariados não interfere nesta definição. A 

valorização indireta ocorre quando o proprietário não explora 

sua terra diretamente, delegando este direito a um usuário, ou 

seja, parceiro ou arrendatário (DINIZ, 1984). 
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6.2.2 Elementos funcionais 
 

Os elementos funcionais da agricultura são definidos 

por Diniz (1984), como o segundo subsistema e se refere ao 

processo de produção. É formado por três elementos: 1) 

utilização da terra: terras de cultivo, pastagens e áreas 

florestadas. Os cultivos podem ser perenes, semi-perenes ou 

cultivos anuais. A utilização das terras para pastagens 

apresenta-se de forma diversificada, podendo caracterizar-se 

com artificial, natural ou nativa. As áreas florestadas podem 

existir em função da conservação do meio ambiente ou estar 

associadas com atividades industriais, por exemplo, o cultivo 

de eucalipto, 2) técnicas agrícolas: tem por finalidade evitar o 

esgotamento do solo e, geralmente, estão relacionadas com a 

tradição do local. Existem quatro técnicas de rotação de 

cultivos (rotação de cultivos sem pousio, rotação de cultivos e 

pousio, rotação de cultivos e pastagens e rotação de terras). 

Utilizada por agricultores com maior capital ou com tradições 

agrícolas mais aperfeiçoadas, a rotação de cultivo sem pousio 

exige grande aplicação de fertilizantes. Rotação de cultivos e 

pousio caracteriza-se por dois ou três anos de cultivos variados 

e um ou dois anos de pousio. Nesta técnica também há o uso de 

fertilizantes. Rotação de cultivos e pastagens, os cultivos 

anuais se sucedem no campo por um período de quatro a seis 

anos, sendo, posteriormente, substituídos por pastagens. A 

rotação de terras é a mais primitiva de todas e não faz uso de 

fertilizantes. A lavoura pode ter duração de um, dois ou três 

anos e a terra é abandonada para que se recupere naturalmente; 

e, 3) intensidade. A intensidade da agricultura é medida em 

função dos três fatores básicos da atividade agrícola, ou seja, 

terra, capital e trabalho. 
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6.2.3 Elementos de produção 
 

Conforme Diniz (1984), os elementos de produção 

indicam quanto é produzido, o que é produzido e para que é 

produzido. A quantidade de produção pode ser medida pela 

produtividade da terra ou pela produtividade do trabalho. A 

primeira é obtida pela divisão do valor total da lavoura pela 

área ocupada (hectares), enquanto a segunda é medida pela 

divisão da produção pela unidade de trabalho. 

O tipo de produto é indicado pelo estudo da orientação 

da agricultura. Existem três tipos de orientação: 1) orientação 

para lavoura; 2) orientação para a pecuária e; 3) orientação 

mista. 

A especialização da agricultura indica para onde sua 

produção está voltada e seu grau de especialização é analisada 

através do grau de especialização associada ao mercado de seus 

produtos e do consumo interno da propriedade. Existem três 

grupos de espaço agrícolas, sendo eles: 1) autoconsumo; 2) 

comercialização em seus diversos graus, 3) exclusivamente 

para o abastecimento do mercado. No último caso pode-se citar 

como exemplo as platations tropicais. 

 

 

6.2.4 Elementos externos da agricultura 

 

Os elementos externos da agricultura são divididos em 

quatro subsistemas: 1) ecológico; 2) cultural e demográfico; 3) 

político e; 4) econômico (DINIZ, 1984). Dentre o subsistema 

ecológico são destacam-se: 1) os tipos de solo: sua textura, 

profundidade, composição, capacidade de retenção de água e 

índice de acidez, podem, de certa forma, explicar a variação de 

cultivos em determinada área; 2) as condições climáticas: 

exercem grande importância sobre as atividades agrícolas, já 

que para cada tipo de cultivo são necessárias certas quantidades 
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de calor e água; 3) o relevo: assume papel de destaque entre os 

elementos ecológicos, pois age como moderador das condições 

climáticas.  

Os elementos culturais e demográficos englobam as 

tradições e os padrões culturais das populações agrícolas. As 

tradições agrícolas podem ser vantajosas, quando permitem o 

desenvolvimento de práticas aprimoradas pelo uso contínuo, 

através de gerações de camponeses, que só dispõem da 

observação e do ensaio e erro para optarem por alguma técnica. 

Em alguns casos as tradições são inócuas e, em outros, 

prejudiciais, dificultando o cumprimento dos objetivos da 

atividade econômica, ou seja, a satisfação das necessidades 

humanas (DINIZ, 1984, p.120). 

O elemento político é fundamental, desde que seja 

capaz de reconhecer a fragilidade da agricultura e sua 

incapacidade de resolver os seus problemas. A política 

governamental é uma ferramenta capaz de modificar a 

atividade agrícola. Cada vez mais a economia influencia a 

organização da atividade agrícola, pois o crescimento dos 

mercados e a busca de especialização, levam o meio rural a 

uma dependência dos centros urbanos (consumidores), de 

infraestrutura e de capital. 

 

6.3 ANÁLISE DOS DADOS SOBRE AS CONDIÇÕES 

SOCIOECONÔMICAS DOS AGRICULTORES 

AFETADOS DURANTE O DESASTRE DE 2008 NA 

REGIÃO DOS BAÚS 

 

O questionário aplicado aos agricultores da região dos 

Baús objetiva identificar e caracterizar os proprietários, os 

tipos de propriedade, os cultivos praticados, as perdas 

decorrentes do desastre de 2008 e as principais dificuldades 

dos agricultores para recuperar as propriedades, bem como 

apresentar resultados referentes às possíveis mudanças 
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ocorridas no solo após ser severamente atingido por inundações 

e/ou deslizamentos e suas consequências para a agricultura. 

Os resultados obtidos quanto a caracterização das 

propriedades rurais demonstra que, dos 13 entrevistados, 

apenas 2 são somente arrendatários e nenhuma propriedade 

familiar foi identificada, como demonstra a figura 40: 

 

Figura 40– Gráfico - Posse da terra na Região dos Baús 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 
 

A posse da terra é bastante variada, destacando-se a 

posse através de herança (somente herança e herança e compra 

de outras terras), totalizando o número de 6 entrevistados. Dos 

demais entrevistados, 3 compraram as propriedades e 3 

somente arrendam. Um dos entrevistados não definiu como 

ocorreu a posse de suas propriedades. Do total de 

entrevistados, foi identificado apenas um proprietário do sexo 

feminino. A figura 29 apresenta a frequência das respostas 

sobre a posse da terra: 

 

 

Posse da Terra

7

2

4

proprietário

arrendatário

proprietário e arrendatário

propriedade familiar
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Figura 41– Gráfico – Como adquiriu a propriedade 

 
Fonte: produção do próprio autor (2014) 

A faixa etária predominante dos agricultores é acima de 

58 anos ou mais (8 entrevistados). As idades de 3 entrevistados 

variam entre 48 e 56 anos e, apenas 1, tem idade inferior a 48 

anos. 

Uma  parcela dos agricultores cultiva na propriedade há 

mais de 30 anos, fato diretamente relacionado com a posse da 

terra ter ocorrido por meio de herança. Os tamanhos 

predominantes das propriedades agrícolas são, 

respectivamente, de 10 a 20 hectares e 60 ou mais hectres. Os 

demais tamanhos das propriedades são apresentados na figura 

42. 
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Figura 42– Gráfico - Tamanho das propriedades rurais da 

Região dos Baús 

 
Fonte: produção do próprio autor (2014) 

Quanto ao tipo de cultivo praticado mais representativo 

é o do arroz, seguido de banana, pinheiro e palmeira. Uma 

característica das propriedades rurais analisadas é o fato de os 

proprietários, especialmente de terras onde há o cultivo de 

bananas, cultivarem nas partes mais altas e acidentadas do 

terreno, pinheiro e eucalipto. Poucos proprietários dedicam-se 

exclusivamente ao cultivo de pinheiro e palmeira, pois o tempo 

mínimo para a poda e comercialização é de 5 anos. 

O tipo de mão-de-obra mais utilizado nas lavouras é o 

familiar. Apenas um dos entrevistados, além da mão-de-obra 

em família, contrata um funcionário para auxiliar no cultivo 

das bananas. O número predominante de familiares que 

trabalham na propriedade é dois. Duas propriedades possuem 

três membros da família trabalhando na lavoura. Em menor 

proporção, encontram-se as propriedades com apenas um 

agricultor. Quando à número de funcionários assalariados, 
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somente um proprietário possui um único funcionário fixo 

assalariado. Porém, alguns entrevistados dizem que, quando 

necessário, contratam temporariamente funcionários para 

ajudar na colheita da banana e do arroz. O corte do eucalipto e 

da palmeira fica sob responsabilidade direta dos compradores 

que irão comercializá-los posteriormente. 

 A figura 43 apresenta a frequencia das respostas sobre 

o tipo de mão-de-obra utilizada nas propriedades rurais da área 

de estudo : 

 

Figura 43–Tipo de mão-de-obra utilizada nas propriedades da 

Região dos Baús 

 
Fonte: produção do próprio autor (2014) 

O grau de especialização das propriedades rurais se 

caracteriza, especialmente, pela produção voltada 

exclusivamente para o abastecimento do mercado. Apenas dois 

proprietários produzem: 1) somente para consumo; e, 2) para a 

comercialização em diversos graus, conforme o dados 

apresentados na figura 44. 
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Figura 44– Gráfico – Grau da especialização da agricultura na 

Região dos Baús 

 
Fonte: produção do próprio autor (2014) 

A predominância do destino da produção agrícola é 

para o Municipio e arredores, seguida de outros Estados, 

comércio local e subsistência, como demostra o gráfico a figura 

45. 
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Figura 45– Destino da produção agrícola da Região dos Baús 

 
Fonte: produção do próprio autor (2014) 

A produção do arroz da Região dos Baús é destinada às 

seguintes empresas: Vila Nova e Arroz Urbano em Joinville, 

Moinho do Vale e Sabor Sul em Jaraguá do Sul e para a 

empresa Everest localizada em Foz do Iguaçu, Paraná. Já a 

produção de banana tem como destino o próprio Município e 

municípios próximos à Ilhota, tais como: Blumenau, Gaspar, 

Indaial, Pomerode e Timbó. Um dos produtores de banana 

vende a sua produção para um comprador no Rio Grande do 

Sul. O eucalipto é comercializado no próprio Município e nos 

arredores: Gaspar, Brusque e Itajaí. Assim como o eucalipto, a 

produção da palmeira tem como destino compradores locais e 

municípios dos arredores.  

Quanto à utilização de maquinários, 10 produtores, dos 

13 entrevistados, fazem uso de maquinários na produção. Dos 

maquinários utilizados, são citados os seguintes: tratores, 

colheitadeiras, tobata e "chupa-cabras" (adaptação da máquina 

vaporizadora com o trator e tem por função semear e colocar 

adubo). 
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Quanto à utilização de insumo agrícola, todos os 

agricultores entrevistados fazem uso de insumos em seus 

cultivos, com o demonstra a tabela 32: 

 

Tabela 32– Uso de Insumo agrícola 

Uso de Insumo agrícola Freq. 

Sim 13 

Não 0 

Total 5 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

Dentre os principais insumos agrícolas utilizados se 

destacam: adubo, veneno, uréia e calcário (para a correção da 

acidez do solo) e os agrotóxicos (Basagram, Rondap e 

Ferradan). A tabela 30 apresenta as respostas dos agricultores 

sobre os insumos agrícolas utilizados nos principais cultivos: 

 

Tabela 33– Insumos agrícolas utilizados nos cultivos de arroz, 

banana, palmeira e pinheiro da Região dos Baús 

Insumos agrícolas utilizados nos cultivos de arroz, banana, 

palmeira e pinheiro da Região dos Baús 

Adubo   

Adubo e esterco 

Adubo e veneno 

Adubo e veneno. 

Adubo, Uréia e Basagram (veneno pro mato) 

Adubo, veneno, esterco orgânico e calcário. 

Adubo e Rondap. 

Agrotóxico (Ferradan e Rondap). 

Uréia (fertilizante) e Veneno (adubo). 

Só esterco 

Veneno, semente, uréia e adubo. 

Veneno 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 
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As perdas na agricultura decorrentes das inundações e 

deslizamentos ocorridos em 2008 foram de vasto impacto para 

a economia e para a vida dos agricultores. Uma parte das 

propriedades de cultivo de arroz, localizadas nas planícies de 

inundação, foram completamente cobertas pelo material 

descido das encostas (solo, troncos de árvores e entulhos). A 

figura 46 apresenta uma propriedade de arroz coberta pelo 

material descido das encostas próximas. 

 

Figura 46–Cultivo de arroz coberto pelo material descido das 

encostas próximas 

 

 
Fonte: foto cedida pelo entrevistado Vidal Reichert (2008) 

 

Cultivos de banana, predominantes nas encostas, foram 

atingidos pelos deslizamentos. As corridas de lama chegaram a 

arrastar e/ou soterrar bananais parcialmente ou em sua 

totalidade. A foto a seguir mostra o deslizamento ocorrido no 

topo do morro e o material que desceu da encosta (solo, troncos 

e rochas) e a pequena parte que restou do bananal, figura 47. 
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Figura 47– Deslizamento ocorrido no topo do morro e o 

material que desceu da encosta (solo, troncos e rochas) e a 

pequena parte que restou do bananal. Local: Braço do Baú 

 

 
Fonte: foto cedida pelo entrevistado Vidal Reichert (2008) 

 

As perdas na agricultura impactaram a economia local e 

a vida dos agricultores. Quando questionados sobre a produção 

agrícola antes do desastre e as perdas decorrentes dele, nota-se 

que alguns tipos de cultivo, como o da laranja e a piscicultura, 

não voltaram a ser praticados após a recuperação do terreno.  

Um dos entrevistados, o qual teve perda total da 

produção de arroz, banana, piscicultura e laranja, além da casa 

totalmente destruída por deslizamento, cedeu a propriedade 

para o genro cultivar palmeira e eucalipto. Para pagar a dívida 

do empréstimo realizado para a recuperação da propriedade, 

construção da casa e retomada da atividade agrícola, foram 

plantados somente eucalipto e palmeira que darão um lucro 
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maior do que os antigos cultivos praticados antes do desastre. 

Porém, desde 2008 ainda não foi realizada nenhuma colheita.  

A amostra das respostas dos entrevistados sobre os tipos 

de cultivo, quantidade produzida e perdas após o desastre são 

apresentadas na tabela 34. 

 

Tabela 34– Cultivos, quantidade produzida antes do desastre e 

perdas após o desastre 

 
Produtos Quantidade produzida antes 

do desastre 

Perdas após o desastre 

de 2008 

Laranja, 

arroz, peixe 

e banana 

Produzia 3.000 caixas de 

laranja por ano e 150 sacas de 

arroz. 

5 mil sacas de arroz; 1 

lagoa de peixe; cultivo de 

banana e laranja. 

Arroz 10.000 sacas de arroz. Perdi 70% da produção no 

desastre e no primeiro ano 

após o desastre a produção 

baixou 30%. 

Arroz Em média, de 140 a 150 sacas 

por hectare por ano. 

30 sacas de arroz por 

hectare. 

Banana, 

arroz e 

laranja 

150 sacas de arroz por ano e 

produzia laranja também. 

2 mil caixas de banana. 

Em 2008 perdi 90% da 

produção. 

Arroz 150 sacas por hectare. 100% de tudo 

Arroz 2.250 sacas de arroz em 13 

hectares. 

Perdi 100% da produção. 

Banana 20.000 caixas de banana por 

ano. 

Perdi 90% da produção. 

Banana 500 caixas por mês. 

Aproximadamente 25 kg por 

caixa. 

Arroz: 100% de perda; 

eucalipto e palmeira não 

tive perda. 

Arroz 650 sacas de arroz. 100% 

Arroz  3.500 sacas de arroz por ano. Mais de 50 % 

Banana Em média, 140 toneladas de 

banana. 

12.000 caixas de banana 

Arroz Em média, 150 sacas por 

hectare. 

100% de tudo 

Banana, 

palmeira, 

aipim, 

Produzia banana, palmeira, 

aipim, batata, frutas, feijão e 

hortaliças. Tudo pro nosso 

O rio colocou 2 metros de 

areia em cima de tudo o 

que eu plantava. Estou 
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batata, 

frutas, 

feijão e 

hortaliças 

consumo. esperando a Prefeitura 

terminar de arrumar o 

terreno desde 2008. 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

Cinco anos após a tragédia no Morro do Baú, 7 dos 

entrevistados afirmam que continuam produzindo menos do 

que antes do desastre, 4 voltaram a produzir a mesma 

quantidade do que antes de 2008 e 2 agricultores mudaram o 

tipo de cultivo e não fizeram nenhuma colheita desde o 

desastre. Os agricultores que mudaram o cultivo tiveram 100% 

de perdas na lavoura e seus terrenos foram complemente 

destruídos. Após a utilização de máquinas para remover os 

entulhos e arrumar a propriedade, optaram pelo cultivo de 

palmeira e/ou eucalipto, que demoram, em média, 5 anos ou 

mais para atingirem o tamanho adequado de poda e posterior 

comercialização. A tabela 35 apresenta as frequências sobre a 

produção atual na agricultura: 

 

Tabela 35– Produção atual da agricultura 

Produção atual Freq. 

Menos do que antes de 2008 7 

O mesmo que em 2008 4 

Mais do que em 2008 0 

Mudou o cultivo e ainda não realizou colheita após o desastre 2 

Total 13 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

Quando questionados sobre o tempo que levaram para 

trazer os cultivos às condições de normalidade, as respostas 

mais frequentes foram: 5 anos ou mais (5 agricultores); 2 anos 

(4 agricultores), seguida de 3 e 1 anos, respectivamente, (4 

agricultores). A tabela 36 apresenta a frequência das respostas 

sobre o tempo de recuperação da atividade agrícola. 
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Tabela 36– Tempo para trazer os cultivos às condições de 

normalidade 

Tempo para trazer os cultivos às condições de 

normalidade 

Freq. 

1 ano 2 

2 anos 4 

3 anos 2 

4 anos 0 

5 anos ou mais 5 

Total 13 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

A quantidade de material descido das encostas e a 

mudança no curso de alguns rios fez com houvesse perda da 

área cultivável em algumas propriedades. Sete entrevistados 

afirmam que não conseguiram, mesmo com o uso de máquinas, 

remover a grande quantidade de rochas e solo trazidos pela 

enxurrada para a plantação. Deste total, apenas um agricultor 

teve perda da área da propriedade de cultivo de arroz devido à 

mudança no curso do rio. Seis agricultores não tiveram perda 

de área cultivável.  

A figura 48 mostra a presença de matacões que não 

puderam ser removidos do terreno onde há cultivo de bananas: 
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Figura 48– Presença de matacões que não puderam ser 

removidos em meio ao bananal (2013) 
 

 
Fonte: produção do próprio autor (2014) 

As dificuldades para a recuperação das propriedades 

são observadas na fala de todos os entrevistados. Um agricultor 

conta sobre a recuperação de sua propriedade, onde cultiva 

bananas: 

Quem via dizia: aqui você não vai fazer mais 

nada... Só que hoje tem máquina, tem essas 

PC... Vinha remexia as pedras, colocava pra 

dentro dos buracos, foi tampando, né? Então a 

gente deu uma recuperada... Com dificuldade 

um pouco para trabalhar, mas dá para trabalhar. 

(E5, 2013) 

 

Além da perda de área cultivável, a maioria dos 

agricultores afirma que houve perda na qualidade do solo para 

todos os tipos de cultivo na região dos Baús, motivo pelo qual 

alguns agricultores ainda não troxeram o cultivo às condições 

de normalidade, os dados são apresentados na tabela 37.  
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Tabela 37–Perda na qualidade do solo após o desastre 

Perda na qualidade do solo após o desastre Freq. 

Sim 12 

Não 1 

Total 13 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

 

A tabela 38 apresenta a amostra de resposta dos 

agricultores que confirmam a perda de qualidade no solo após 

o desastre: 

 

Tabela 38 –Amostra de respostas dos agricultores sobre a perda 

da qualidade do solo após o desastre de 2008 

Relatos dos agricultores sobre a perda de qualidade do solo 

A água da chuva levou toda a terra fértil e deixou só areia e pedras. 

Precisa de muito mais adubo e ainda produz menos do que antes do 

desastre. 

A correnteza levou toda a terra boa, ficou só areia e pedra. A produção 

não voltou à normalidade porque o arroz não alcança o porte bom para 

a colheita. 

Acredito que não alterou a qualidade do solo. 

Agora só tem areia no meu terreno. Não nasce mais nada. Ficou mais 

fraco ainda. 

Agora tem muita areia no cultivo do arroz e não produz mais o mesmo. 

O solo ficou fraco e preciso adubar muito. 

Algumas partes do terreno o solo ficou mais ácido... Tem areia. 

Depois do desastre não vinga mais como antes. Mesmo que coloque 

adubo não vem. 

Ficou bem pior... Tudo foi soterrado... 4 e até 5 metros de barro em 

cima de tudo. Agora precisa adubar senão não nasce nada. 

O terreno ficou muito mais arenoso... muito fraco... precisa de adubo. A 

planta não desenvolve tão bem quanto antes. 

Mudou pra pior 90% da área de cultivo do terreno porque a terra boa 

ficou soterrada de barro fraco. Precisa de muito adubo agora. Se não 

colocar adubo e esterco não nasce nada... Nem formiga e inseto se 

achava no terreno depois do desastre. 

Porque desceu muita pedra em cima da plantação. Agora precisa 
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colocar muito adubo porque aterra ficou fraca. 

Sim. O execesso de chuva lavou a terra... Levou tudo embora. Agora 

precisa colocar muito esterco e calcário pra tentar produzir como antes. 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

No mesmo terreno, o agricultor mostra a diferença no 

tamanho dos cachos de bananas. A figura 49 apresenta o 

tamanho do cacho produzido na parte do terreno que foi 

soterrada pelo deslizamento de 2008 e a figura 50 mostra o 

cacho cultivado onde não houve deslizamento. 

 

Figura 49–Cacho de bananas produzido na parte do terreno que 

foi atingida pelo deslizamento de 2008. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: produção do próprio autor (2013) 
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Figura 50–Cacho de bananas produzido na parte do terreno que 

não foi atingida pelo deslizamento de 2008. 
 

 
Fonte: produção do próprio autor (2013) 
 

A fala a seguir apresenta o relato de um produtor de 

bananas ao explicar os motivos da queda da produção agrícola 

devido às alterações ocorridas no solo. Sua propriedade foi 

atingida por deslizamentos: 

Ela produz menos porque teve área que ela 

trouxe a terra.... no caso o solo que ela trouxe 

dos morro com a água ela levou a terra forte o 

que nós chamamo de terra fértil levou pros rio e 

ela deixou só as pedra.... a areia.... Então afetou 

a produção. Porque se ela só tivesse trazido a 

terra do morro e deixado aqui, aí até ela podia 

produzir mais.... Mas, o problema é que o que 

desceu a água foi levando... o que desceu foi a 

terra fértil. A areia e as pedra que são mais 

pesada foi ficando, né ? Então ela tem uma 
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perda na produção. No momento a gente tá 

colocando mais adubo e produzindo menos 

porque, pode até olhar a área que aí no 

momento não foi atingida pela terra que veio do 

morro, a produção é diferenciada. É melhor a 

produção... Os cacho de banana são bem 

maior... Com o tempo ela pode até igualar, mas 

no momento agora a perda é grande. Dá quase a 

metade da diferença. Por exemplo... se o pé dá 

40kg, do outro você tá colhendo 20kg, onde 

desceu o solo (E5, 2013). 

 

Em muitos casos, além da perda na lavoura, 5 dos 

entrevistados também registraram a danos nos maquinários 

utilizados na propriedade, tais como: tratores, colheitadeiras, 

tobatas e galpões. Oito entrevistados não tiveram perdas neste 

aspecto, tabela 39 : 

 

Tabela 39–Perdas de instalações e/ou maquinários- agricultura 

Perdas de instalações e/ou maquinários Freq. 

Sim 5 

Não 8 

Total 13 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

A tabela 40 apresenta a amostra das respostas dos 

agricultores sobre os maquinários perdidos ou danificados 

durante o desastre de 2008: 
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Tabela 40–Amostra de respostas sobre os tipos de maquinários 

perdidos no desastre de 2008 - agricultura 

Maquinários perdidos no desastre de 2008. Amostra de respostas. 

Perdi um 1 trator. 

1 rancho; rodas de ferro; rodas e bombas de irrigação. 

1 Bomba de água para colocar água na arrozeira e 1 motor de bomba. 

Perdi a tobata, o carro, os galpões e a casa. 

Precisei refazer toda a tubulação que vem do ribeirão pro arrozal. 

Foi perdido 3 ranchos, 1 casa da família, 1 carro e 1 tobata. 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

Além dos maquinários, 5 dos entrevistados tiveram sua 

moradia atingida por deslizamentos e/ou inundações, conforme 

tabela 41: 

 

Tabela 41–Moradia atingida no desastre de 2008 - agricultores 

Moradia atingida em 2008 Freq. 

Sim 5 

Não 8 

Total 13 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

A figura 51 mostra a casa de um dos agricultores, 

parcialmente atingida por deslizamentos em 2008. 
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Figura 51–Casa do agricultor atingida por deslizamento em 

2008 

 
Fonte: Vidal Reichert (2008) 

 

Com as graves perdas na lavoura, maquinários e 

residências, somente um dos entrevistados possuía seguro, o 

PRONAF. O PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar), financia projetos agrários, geradores 

de renda para os agricultores familiares e assentados da 

reforma agrária. O programa possui as mais baixas taxas de 

juros dos financiamentos rurais. No caso do entrevistado, ele 

conseguiu 22 mil reais através do seguro para recuperar 12 mil 

hectares da propriedade de cultivo de arroz.  

 

Tabela 42–Posse de seguro da propriedade agrícola 

Possuía seguro da propriedade Freq. 

Sim 1 

Não 12 

Total 13 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 
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Com o imensurável impacto socioeconômico sofrido 

pelos moradores da Região dos Baús, graças as campanhas 

transmitidas para todo o Brasil pelos mais variados meios de 

comunicação, as doações para os atingidos chegavam por meio 

de aviões e transporte terrestre. A distribuição das cestas 

básicos ficou sob responsabilidade da Secretaria de 

Desenvolvimento Social, que possuía o cadastro das pessoas 

mais necessitadas. Cabe-nos analisar o que de fato chegou aos 

agricultores afetados pelo desastre. 

Quanto à ajuda Governamental (tabela 43) para 

recuperação da propriedade agrícola, 10 entrevistados não 

receberam ajuda. Dois agricultores citaram como ajuda 

Governamental: o recebimento de 1 poste de luz e um relógio 

de medição da CELESC e o dinheiro do PRONAF. 

 

Tabela43–Ajuda do Governamental para a recuperação da 

propriedade agrícola 

Ajuda recebida do Governo Freq. 

Sim 2 

Não 11 

Total 13 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

Em relação à ajuda do Município (tabela 44) para a 

recuperação da atividade rural, 12 agricultores não receberam 

nenhum tipo de ajuda. Apenas um entrevistado disse que 

recebeu hora máquina (somente liberar o acesso à 

propriedade). Todos os entrevistados reclamaram por terem 

que pagar hora máquina para abrir os acessos, pois a 

quantidade de máquinas, algumas vindas até do Paraná, 

ficavam paradas por dias. Tanto à abertura dos acessos para as 

propriedades quanto a recuperação e limpeza da área cultivável 

foi feita ou com os maquinários dos vizinhos e amigos que 

moravam próximos ou por hora máquina contratada pelos 

proprietários. 
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Tabela 44–Ajuda Municipal para a recuperação da propriedade 

agrícola 

Ajuda Recebida do  Município Freq. 

Sim 1 

Não 12 

Total 3 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

No que diz respeito às doações distribuídas pela 

Proteção e Defesa Civil Municipal, 7 agricultores afirmam ter 

recebido algum tipo de ajuda e 6 não receberam nada. Dentre 

as doações citadas pelos agricultores estão: cestas básicas, água 

potável, eletrodomésticos, móveis e ajuda em dinheiro para o 

aluguel durante seis meses. A tabela 45 apresenta a amostra de 

respostas sobre o tipo de doação recebida pelos agricultores 

após o desastre: 

 

Tabela 45–Amostra de respostas-tipo sobre doações recebidas 

através da Defesa Civil Municipal para os agricultores da 

Região dos Baús. 
 

Amostra de respostas-tipo sobre doações recebidas através da 

Defesa Civil Municipal para os agricultores da Região dos Baús 

Recebi alimentos e água da Defesa Civil. 

Cesta básica e água potável.  

Só 2 cestas básicas. 

Geladeira, mesa, fogão e um colchão.  

Eu recebi uma ajuda em dinheiro pro aluguel durante 6 meses. 

1 Cesta básica.  

1 Cesta básica. 

Poucos móveis e 2 colchões. 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

Uma das medidas tomadas pelo Governo Federal para 

auxiliar os trabalhadores das áreas afetadas é a liberação do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), porém, no 
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caso dos agricultores, esse beneficio não auxilia na 

recuperação, pois não trabalham com carteira assinada. 100% 

dos entrevistados não fizeram uso do FGTS, conforme dados 

apresentados na tabela 46. 

 

Tabela 46–Utilização do FGTS para auxiliar na recuperação 

das atividades agrícolas 

Utilização do FGTS Freq. 

Sim 0 

Não 13 

Total 13 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

A tabela 47 apresenta a amostragem das respostas dos 

agricultores sobre a justificativa da não utilização do FGTS 

para auxiliar na recuperação pós-desastre. 

 

Tabela 47– Amostra de respostas dos agricultores sobre a 

utilização do FGTS 

 
Respostas dos agricultores sobre a utilização do Fundo de Garantia. 

Não tinha... Sempre fui agricultor 

Agricultor não tem fundo de garantia. Sempre trabalhei com agricultura. 

Não tenho fundo de garantia. 

Não tenho porque sempre fui agricultor. 

Não tinha... semnpre trabalhei na agricultura. 

Sempre trabalhei na agricultura... não tenho. 

Nunca tive Fundo de Garantia. Recebo o salário mínimo de agricultor 

aposentado. 

Não tenho Fundo de Grarantia. 

Eu já tinha sacado o Fundo Garantia antes do desastre. 

Não usei porque sempre fui agricultor e não tinha. 

Eu não tinha... Sempre fui agricultor nessa vida. 

Não tenho porque sempre fui agricultor. 

Não tenho. 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 
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Com pouco ou nenhum auxílio Governamental e sem 

seguro na propriedade, 8 agricultores se viram obrigados a 

adquirir empréstimos para recuperar a propriedade e retomar a 

atividade agrícola. Cinco entrevistados não realizaram 

empréstimo. 

Alguns dos entrevistados adquiriram empréstimo no 

início de 2009, como 3 anos de carência e 10 anos para quitá-

lo, ou seja, levarão 13 anos para terminar a dívida que 

obtiveram após o desastre de 2008. A tabela 48 apresenta as 

respostas dos agricultorres da Região dos Baús sobre a 

aquisição de empréstimo após o desastre de 2008 e o tempo 

que levarão para quitá-lo. 

 

Tabela 48–Aquisição de empréstimo/financiamento e tempo 

para quiatá-lo - agricultura 

Aquisição de empréstimo/financiamento e tempo para quiatá-lo. 

Precisei pegar 100 mil reais de empréstimo no ano de 2009. São 10 

anos para pagar. 

Peguei um financiamento de 10 anos em 2009, com 3 anos de carência. 

Já paguei. Fiz o empréstimo em 2009. Quitei em 2012. 

10 anos pra pagar 

Termino de pagar só em 2016 

Peguei 6.000 reais de empréstimo em 2009 e ainda devo 6 anos. 

Peguei um financiamneto em 2009 e só vou quitar em 2017. 

Peguei o empréstimo em 2009. São 10 anos pra pagar com mais 3 anos 

de carência. 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

Quando questionados sobre a possibilidade de 

recuperação da atividade agrícola frente a um possível novo 

desastre de proporções semelhantes ao de 2008 (tabela 49), 11 

afirmaram que não teriam condições de se recuperar 

novamente e, apenas 2 afirmam ter condições de retomar a 

atividade. 
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Tabela 49–Possibilidade de recuperação frente à um novo 

desastre - agricultura 

Possibilidade de recuperação frente à um novo 

desastre 

Freq. 

Sim 2 

Não 11 

Total 13 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

As justificativas sobre a recuperação ou não 

recuperação dos agricultores frente a um possível novo desastre 

demonstra que o principal problema dos proprietários dos 

cultivos de arroz é baixo custo da saca e o alto valor do adubo 

utilizado, não compensando pegar novo empréstimo e 

continuar investindo nessa atividade. De acordo com as 

entrevistas realizadas, os bananicultores estão mais 

endividados do que os rizicultores, fato que não permitiria a 

aquisição de outro empréstimo. A tabela 50 apresenta as 

justificativas para o abandono ou continuidade da atividade 

agrícola frente a um possível novo desastre: 
 

Tabela 50–Amostra de respostas dos agricultores sobre a 

possibilidade de recuperação frente à um novo desastre 
 

Amostra de respostas dos agricultores sobre a possibilidade de 

recuperação frente à um novo desastre 

  

Arroz O custo é muito alto e o preço da saca do 

arroz tá muito baixo. 

Arroz Hoje não valeria mais a pena por causa do 

baixo preço da saca de arroz. 

Arroz Não compensa por causa do baixo preço do 

arroz. 

Banana Eu não teria condições porque ainda não me 

recuperei financeiramente e nem 

emocionalmente... Eu não teria forças 

novamente para recumençar tudo de novo. 

Arroz Não compensa porque o preço do arroz tá 
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muito baixo e o adubo é muito caro. 

 Não. Estou muito velho pra recomeçar do 

zero de novo. 

Arroz Se dá outra dessas não tem condição... Eu saio 

daqui. 

Arroz Eu nem ia tentar mais porque o valor do arroz 

tá muito baixo no mercado. 

Banana Eu ainda to sem dinheiro. A banana não 

produz a mesma coisa e não teria condições 

de pegar empréstimo. Não teria como pagar. 

Eucalipto e palmeira Porque onde a casa está localizada agora não 

tem mais tanto barro pra descer dos morros. 

Já desceu quase tudo... Se descer é o que tá 

solto ainda, mas é bem menor quantidade. 

Eucalipto e palmeira Se precisar, tem como a família me ajudar 

financeiramente. 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

As sugestões sobre as medidas governamentais para 

axiliar os agricultores que vivem em área de risco abordam, 

principalmente, o criação de seguros sobre os terrenos e 

maquinários, com juros mais baixos e maior carência para 

pagar, permitindo haver lucro sobre a colheita para começar a 

quitá-lo. Grande parte dos agricultores gostariam que o 

Governo Municipal diponibilizasse máquinas para arrumar o 

terreno após ser atingido por desastre, já que a hora máquina 

possui um valor muito alto. Um dos entrevistados não sabe se é 

viável o governo investir em prevenção de áreas de risco no 

meio rural ou se seria mais adequado indenizar os agricultores 

e transformar a região em parque ou área de preservação 

permanente. 

A colocação deste entrevistado se refere ao Projeto de 

Lei, lançado no ano de 2013, para transformar o Morro do Baú 

em Área de Preservação Permanente. O Parque Botânico 

Morro do Baú, com 710 hectares, foi criado pelo Pe. Raulino 

Reitz, em 08 de abril de 1961. Até o desastre de 2008 contava 

com trilhas, estrutura para receber turistas e movimentava a 

economia local. Devido aos deslizamentos sua sede foi 
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comprometida, os responsáveis pelo Parque não tiveram 

condições financeiras para recuperá-lo e, atualmente, o parque 

está abandonado como mostra a figura 52. Uma das saídas 

encontradas para a recuperação foi vendê-lo para 

empreendimentos que necessitam fazer compensação 

ambiental. Se as negociações fecharem, a zona de amortização, 

dependendo da fauna e flora presentes, pode variar de 1 a 10 

Km. Dessa forma, vários agricultores localizados no entrono do 

parque perderão suas propriedades e serão indenizados, fato 

que gera revolta nas comunidades da Região dos Baús. O 

agricultor entrevistado disse que seria a favor da criação da 

área de preservação permanente, desde que essa medida tivesse 

sido tomada após o desastre, quando os agricultores haviam 

perdido tudo ou quase tudo e ainda não haviam adquirido 

empréstimos financeiros para a recuperação das propriedades 

agrícolas (empréstimos que, como falado anteriormente, não 

foram quitados ainda). 

 

Figura 52–Parque Botânico Morro do Baú 
 

 
Fonte: Autor Lisangela Albino (2013) 
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A tabela 51 apresenta a amostragem das respostas-tipo 

de sugestões dos sobre as medidas que o Governo poderia criar 

para auxiliar os agricultores com propriedades localizadas em 

áreas de risco de inundação e/ou deslizamento. 

 

Tabela 51–Amostra das sugestões sobre as medidas que o 

Governo poderia tomar para auxiliar agricultores que vivem em 

áreas de risco. 

Amostra das sugestões sobre as medidas que o Governo poderia tomar 

para auxiliar agricultores que vivem em áreas de risco. 

Um seguro que cubra mais danos quando ocorre desastre. 

Oferecer seguro sobre os terrenos e oferecer maquinários da Prefeitura para 

ajudar a arrumar o terreno depois do desastre. 

Oferecer mais máquinas pra arrumar os terrenos depois do desastre. 

Mais ajuda do Governo e seguro com o preço mais baixo. 

A EPAGRI deveria fazer o levantamento, colocar o dinheiro no Banco do 

Brasil e passar direto pra agricultor. Nada de passar pela Prefeitura porque 

não chega nada na gente. Não ganhamos nenhuma hora máquina pra 

arrumar as terras e veio 1, 6 milhões de reais pra isso. 

Investir em maquinários para arrumar os terrenos depois do desastre. 

Deviam criar um seguro pra calamidades com menos juros. 

O Governo podia dar hora máquina e maquinário pra ajudar a arrumar o 

terreno... e o óleo diesel também. 

Deviam ajudar os agricultores com maquinários pra arrumar os terrenos. 

O Governo deveria dar máquinas pra ajudar a preparar o terreno depois de 

um desastre... Preparar o solo pra cultivar de novo. 

Não sei se é viável ficar investindo dinheiro nessas áreas de risco ou se seria 

melhor indenizar os agricultores e transformar tudo em Parque... área de 

preservação... 

Acho que o Governo não tem muito o que fazer pra evitar as inundações. 

Para deslizamento ´podem ser feitas bancadas para estabilizar o terreno. 

Ajudaria muito se os empréstimos fossem bem mais baixo... Que permita ter 

lucro primeiro pra depois ir pagando aos poucos... com uma carência maior. 

"Deviam ajudar com casa. Ajudar com empréstimo de juro baixo, com uns 

10 anos de carência pra poder ter lucro e pagar." 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 
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Os impactos das obras de reconstrução também foram 

citados pelos agricultores como um fator dificultador da 

retomada das atividades agrícolas. 11 entrevistados afirmaram 

que, devido a lentidão e o serviço mal feito nas estradas 

comprometeu o acesso para as propriedades que precisavam ser 

recuperadas, assim como o escoamento da produção. Os 

produtores de arroz localizados no bairro Baú Baixo, onde o 

acesso é mais fácil, foram menos prejudicados pelas obras de 

reconstrução. 2 entrevistados não se sentiram prejudicados 

pelas obras de reconstrução. A tabela 52 apresenta as respostas 

dos agricultores sobre os impactos das obras de reconstrução 

na agricultura. 

 

Tabela 52–Amostra das respostas dos agricultores sobre o 

impacto das obras de recontrução na Região dos Baús 

 

Amostra das respostas dos agricultores sobre o impacto das obras 

de recontrução na Região dos Baús, Ilhota, SC. 

Demorou muito para arrumar as estradas. 

A obras de recontrução atrapalharam por causa da lentidão e dos 

serviçõs mal feitos nas estradas. 

Demorou muito tempo. 

Fiquei 2 meses sem acesso à propriedade... sem mexer no cultivo por 

causa das estradas. 

Pro arroz não afetou... Só pras madeireiras lá em cima (Alto Baú). 

Tinha um monte de máquinas por aqui... da Prefeitura e máquinas que 

vieram de fora pra ajudar... Ficavam paradas... Quem abriu os acessos 

daqui foram os vizinhos que tinham tratores. 

Aqui no Baú Baixo, pro arroz, não dificultou muito. 

Demorou muito pra liberar o acesso aqui. Tinha máquina disponível, 

mas não faziam nada. Ficavam paradas. 

Dificultaram muito. Aqui no Alto Baú foi por causa da falta de pontes, 

depois do desastre que todas as madeireiras foram embora daqui.precisa 

estrada boa. 

O acesso ficou muito difícil. Fiquei um ano parado, sem conseguir 

chegar onde tinha palmeira plantada. 

Muita demora nas obras. No Alto Baú ficaram sem conseguir transportar 

madeira e todas as madeiras de lá fecharam... Não tem mais nada. 
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No início sim. Tem lugares que ficaram mais de 1 ano sem estrada pra 

escoamento de produção... No Alto Baú as madeireiras fecharam por 

causa disso e das pontes... 

Ficamos 3 meses sem produção por causa da falta de acesso. 

Fonte: produção do próprio autor (2014) 

Os resultados obtidos nos permitem observar que nas 

propriedades atingidas por deslizamentos houve uma 

considerável alteração da qualidade do solo, com remoção da 

camada orgânica, fato que culminou na queda da produção 

agrícola e, cinco anos após o desastre, ainda não voltou às 

condições de normalidade. Os impactos das obras de 

reconstrução dificultaram o escoamento da produção agrícola e 

retardaram a retomada das atividades na Região. O 

endividamento dos agricultores, somado aos lucros baixos, 

podem fazer com que muitos agricultores saiam do local, em 

caso de novo desastre.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de existir uma tendência explicita ou implícita 

para enfatizar a componente “natural” dos desastres, remetendo 

a responsabilidade da sua ocorrência e impactos para as “forças 

naturais indomáveis” ou para a “vontade divina”, a evolução 

científica do conceito de desastre e uma boa parte da dinâmica 

pública de sua apropriação, permitiu a compreensão das 

vulnerabilidades como uma importante componente, 

possibilitando a inclusão da participação do poder público e 

das comunidades nas etapas que compõem a Gestão de Riscos 

de Desastres. No entanto, a participação das comunidades em 

tais processos não ocorre ainda, na esmagadora maioria dos 

casos, de forma minimamente adequada.  

Na prática, os procedimentos que antecedem a 

reconstrução têm início no momento em que a Proteção Defesa 

Civil local decreta o Estado de Calamidade Pública. O Estado 

de Calamidade Pública é comprovado a partir do 

preenchimento, pela Defesa Civil Municipal, do formulário de 

Avaliação de Danos (AVADAN) e é encaminhado para a 

Defesa Civil Estadual, momento em que se inicia o processo de 

realização das obras de caráter emergencial (como a 

desobstrução de estradas, recuperação de vias de acesso, 

pontes, construção de casas para os desabrigados). É de 

fundamental importância que haja um planejamento referente 

aos recursos para as ações da Proteção e Defesa Civil 

Municipal, não apenas no âmbito do Orçamento Geral da 

União, como também dos Estados e dos Municípios. Como 

instrumento financeiro há o Fundo Especial para Calamidades 

Públicas (FUNCAP), que disponibiliza recursos para o 

atendimento emergencial, em ações de Resposta aos desastres. 

Dessa forma, o processo de reconstrução tem seu início 

a partir do poder Estadual, embasado nos danos registrados 

pelo Município afetado. Logo, percebe-se que os mecanismos 

de reconstrução de cidades afetadas por desastres no Brasil 
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dificultam o enquadramento das pessoas e comunidades nas 

decisões tomadas durante a reconstrução, pois se limita ao 

preenchimento do formulário de Avaliação de Danos, através 

da Defesa Civil Municipal e das decisões tomadas pelo Estado.  

A análise dos dados levantados nos permite verificar 

que as obras estruturais de reconstrução realizadas na Região 

dos Baús não foram executadas por instituições Municipais e 

não propiciaram melhores condições do que as existentes antes 

do desastre comprometendo, assim, a resiliência do Município 

frente à possível ocorrência de novos desastres, gerando riscos 

futuros à população local e o comprometimento da recuperação 

das principais atividades econômicas desenvolvidas. 

Opondo-se a proposta dos órgãos internacionais em que 

deve haver um planejamento para que a reconstrução das 

cidades afetadas por desastres ofereça melhores condições do 

que as existentes anteriormente, o que se detecta é a realização 

de um conjunto de obras nas mesmas condições das existentes 

anteriormente. Esse fato dificulta a resiliência do Município, 

além de caracterizar o desperdício de verba pública que poderia 

ser investida em outras áreas como: saúde, educação, 

transportes, lazer, entre outras.  

Quanto ao objetivo 1 “compreender a formação 

socioespacial e as combinações geográficas estabelecidas na 

área de estudo, bem como os fatores que contribuíram para a 

constituição do cenário de risco de desastres” observou-se que 

a formação socioeconômica e espacial produzida em Ilhota (e, 

em especial, na Região dos Baús) e as combinações 

geográficas estabelecidas entre as atividades decorrentes da 

ocupação humana, o tipo de solo, o clima, o relevo e a 

vegetação, criaram um cenário propício para o desastre 

ocorrido em novembro de 2008, quando o Município foi 

duramente afetado por sucessivos escorregamentos de encostas 

e inundações bruscas.  

Quanto ao objetivo 2 “identificar os principais 

fenômenos naturais e desastres ocorridos no Município de 
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Ilhota no período de 1978 a 2008, bem como os principais 

riscos, ameaças e vulnerabilidades”, concluiu-se que os 

desastres de maior impacto socioeconômico estão relacionados 

aos altos índices pluviométricos. As inundações recorrentes 

geram constantes danos nas estradas, pontes e bueiros, assim 

como os prejuízos e destruições verificado pela fúria das águas 

na agricultura e em propriedades particulares. 

Quanto ao objetivo 3 “apresentar o processo de 

execução e entrega das casas da COHAB do bairro Braço do 

Baú, bem como verificar as condições de vida oferecidas aos 

moradores” observou-se que, a morosidade na entrega das 

casas para os desabrigados trouxe graves transtornos às pessoas 

atingidas no ano de 2008, dentre eles, a aquisição de 

empréstimos para a reconstrução de suas moradias e 

recuperação das propriedades agrícolas, muitas vezes em áreas 

de risco. O tempo de espera para a entrega das casas da 

COHAB do bairro Braço do Baú fez com que os desabrigados 

vivessem de favores em casas de amigos e/ou parentes ou 

pagando aluguel por um período aproximado de 3 anos. Devido 

ao não cumprimento do memorial descrito das casas, no qual 

havia o sistema de esgoto, os moradores, inclusive os grupos 

mais vulneráveis (crianças e idosos) estão sujeitos à 

contaminação. Além da possível contaminação a que estão 

sujeitos, o solo, as nascentes, os cultivos de subsistência e os 

bananais próximos estão contaminados pelo esgoto das casas. 

A má execução das unidades habitacionais fez com que 

algumas casas não pudessem ser entregues por risco de 

desabamento e outras já ocupadas não estão seguras, pois 

durante os vendavais “balançam”. O corte feito em patamares, 

em declive e sem proteção para minimizar o impacto das águas 

da chuva, culminou em processos erosivos e, caso não sejam 

tomadas as devidas providencias, logo estarão interditadas por 

risco de desabamento. A má execução da construção das casas 

gerou um novo cenário de risco e criou novas vulnerabilidades. 
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Quanto ao objetivo 3 “diagnosticar as ações de 

planejamento e medidas tomadas pela Gestão Pública 

Municipal e Estadual para a recuperação das atividades 

econômicas e do bem estar social”, constatou-se que não houve 

um plano de reconstrução Municipal que permitisse aos 

moradores o restabelecimento das condições adequadas de 

vida. A ausência de planejamento para a execução das obras 

não contribuiu para a redução das vulnerabilidades e, muito 

menos, serviu como oportunidade de oferecer melhores 

condições do que as existentes antes do desastre. Os órgãos 

estaduais responsáveis pelas obras de reconstrução no 

Município não as executaram de forma a promover a 

resiliência frente a um novo desastre e fez com que houvesse a 

necessidade de constante investimento de dinheiro público para 

reparar ou refazer obras recém construídas, podendo-se citar 

como exemplo o caso das pontes que caíram cerca de 1 ano 

após sua construção durante a primeira grande inundação que 

ocorreu e foram entregues somente em meados de 2012, 

caracterizando um caso extremo de mau emprego do dinheiro 

público; 2)  A maior parte das obras estruturais realizadas não 

cumpre as especificações técnicas sugeridas (caso da 

recuperação da encosta próxima da escola), pois não segue as 

indicações de natureza técnico-legal (como se verificou no caso 

da construção de novas instalações escolares ou das casas sem 

fossa séptica) e/ou não se adéqua à dinâmica natural da região 

e seus componentes (caso de intervenções em rios, por 

exemplo), gerando novos problemas de natureza 

socioambiental; 3) Apesar de haver o repasse de verbas pelo 

Governo, a morosidade e a má execução das obras de 

reconstrução dificultaram a volta das condições de normalidade 

na Região dos Baús;  4) Dentre os fatores responsáveis pela 

falta de eficácia e desperdício de dinheiro público, podemos 

citar a comunicação falha entre os atores envolvidos, a 

deficiente atuação da Proteção e Defesa Civil Municipal e dos 

órgãos estaduais responsáveis pela execução das obras e a falta 
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de participação comunitária na tomada de decisões; 5) A 

inexistência de um plano de reconstrução e de gestão de risco 

contribuiu gravemente para a criação de novos cenários de 

risco, como o caso da COHAB Braço do Baú e da Escola 

Alberto Schmitt.  

Quanto ao objetivo 4 “avaliar a atual situação 

econômica dos agricultores e pequenos empresários após o 

desastre de 2008” concluiu-se que, cinco anos após o desastre 

muitos agricultores e pequenos empresários continuam 

endividados em virtude dos empréstimos adquiridos para a 

retomada das atividades econômicas. Apesar do recebimento 

de doações do todo o Brasil e países do exterior, o que 

efetivamente chegou aos moradores da Região dos Baús foi 

muito pouco, considerando-se a gravidade do desastre e o 

tempo que as famílias ficaram isoladas. As doações ficaram 

quase que somente ficaram restritas aos desabrigados e 

desalojados que estavam nos abrigos e não chegaram para 

várias famílias de agricultores. Algumas propriedades rurais 

chegaram a acolher até 40 pessoas atingidas e os proprietários 

não tinham onde comprar suprimentos, pois o acesso para a 

estrada estava obstruído e o comércio local, também 

gravemente atingido pelo desastre, permaneceu interditado por 

um longo período.  Quanto à retomada das atividades 

econômicas industriais e comerciais percebe-se que a ajuda 

Governamental, Municipal e da Proteção e Defesa Civil foi 

pouca ou nula. A liberação do FGTS para empresários do meio 

rural e agricultores não representa uma ajuda efetiva, pois a 

grande maioria nunca trabalhou com carteira assinada. O 

reerguimento da economia em todos os setores se deu, 

principalmente, por meio de empréstimos pessoais, fato que 

acarretou o endividamento e uma considerável parcela de 

empresários e agricultores por um longo período.  A ocorrência 

de um possível novo desastre antes de quitarem as dívidas 

adquiridas em 2008 fará com que alguns empresários e 

agricultores abandonem as atividades por falta de capital de 
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giro ou mesmo por não compensar um novo investimento nas 

atividades econômicas realizadas. Os impactos dos 

deslizamentos e/ou inundações nos cultivos provocaram 

alterações na qualidade do solo, principalmente pela remoção 

ou soterramento da camada orgânica. Cinco anos após o 

desastre, apesar do alto investimento em adubos para a 

recuperação dos solos, a maioria dos agricultores ainda não 

consegue produzir o mesmo que antes do desastre. As 

sugestões dos comerciantes da Região dos Baús a respeito das 

medidas governamentais para auxiliar os empresários que 

possuem estabelecimentos localizados em áreas de risco, 

referem-se a empréstimos com maior carência e juros mais 

baixos, incentivo para a empresas localizadas em zona rural, 

criação de um seguro específico para empresas localizadas em 

áreas de risco, ajuda com a doação de maquinários que foram 

perdidos durante o desastre e contratação de funcionários 

capacitados para executar as obras de reconstrução.As 

sugestões sobre as medidas governamentais para axiliar os 

agricultores que vivem em área de risco abordam, 

principalmente, o criação de seguros sobre os terrenos e 

maquinários, com juros mais baixos e maior carência, de forma 

que permita haver lucro sobre a colheita para começar a quitá-

lo. Grande parte dos agricultores gostariam que o Governo 

Municipal diponibilizasse máquinas para arrumar o terreno 

após ser atingido por desastre, já que a hora máquina possui um 

valor muito alto. 

Quanto ao objetivo 5 “compreender os principais 

problemas sociais e econômicos decorrentes da execução das 

obras de reconstrução na região dos Baús.” O tempo da entrega 

das pontes (aproximadamente 4 anos) comprometeu 

gravemente as atividades e a situação econômica dos 

moradores, especialmente dos donos de serrarias. O 

fechamento e a mudança de local de absolutamente todas as 

madeireiras do bairro Alto Baú diminuiu a oferta de empregos 

no local e, nos dias atuais, muitos moradores necessitam se 
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deslocar para outros bairros e até mesmo outros municípios, 

tais como Blumenau e Gaspar, em busca de emprego. Com o 

fechamento da cooperativa de costureiras no mesmo bairro há 

pouca ou nenhuma oferta de emprego para as mulheres. Para os 

agricultores, a lentidão e o serviço mal feito nas estradas 

comprometeu o acesso para as propriedades que precisavam ser 

recuperadas, assim como o escoamento da produção. As 

propriedades de arroz, localizados no bairro Baú Baixo, onde o 

acesso é mais fácil, foram menos prejudicados pelas obras de 

reconstrução.  

A difusão sobre a cultura de prevenção aos desastres 

deveria ser incluída em todas as instituições envolvidas na 

reconstrução, com a finalidade de trazer o Município afetado 

para, no mínimo, as condições de normalidade, ao invés gerar 

novos problemas que comprometem o bem estar social e 

economia da região. Como sugestões para a prevenção de 

inundações e diminuição dos seus impactos sociais sobre 

comunidades em áreas de risco propõem-se, de forma geral, 

medidas que incluam o planejamento das áreas urbanas e 

rurais, a prevenção e recuperação das áreas de preservação 

permanente, a preservação das vertentes e a educação 

ambiental. 1 - Dentre as medidas não-estruturais, de baixo 

custo recomenda-se, de acordo com Araújo (1992): 1) realocar 

moradores das áreas críticas de riscos e/ou realizar projetos que 

minimizem os impactos das inundações sobre essas 

comunidades; 2) criar de parques lineares que preservem a 

fauna e a flora; 3) no caso de novos loteamentos, permitir que 

os fundos de vale sejam incorporados aos lotes, desde que haja 

o respeito as áreas de preservação permanente e drenagens, 

evitando, assim, as invasões nas margens dos córregos; 4) 

elaborar o zoneamento das áreas de várzeas, definindo os usos 

compatíveis; 5) evitar canalizações e retificações dos cursos de 

água, pois aumentam o gradiente dos mesmos, originando 

novos focos de erosão à jusante das obras; 6) realizar o 

tratamento de esgoto, bem como minimizar a produção de 
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efluentes e consumo de água, com técnica de recirculação da 

água; melhoria dos serviços públicos de limpeza municipal e 

destinação adequada com tratamento de efluentes; Implantação 

de programas de reciclagem; 7) recompor matas ciliares; 8) 

Introduzir práticas de produção florestal alternativa; 9) 

controlar e orientar ouso de defensivos agrícolas e práticas de 

manejo de solo adequadas; 10) controlar atividades de 

mineração, para que sejam realizadas de maneira adequada, 

tecnológica e ambientalmente, bem como a proibição de 

atividades em áreas de mananciais, quando não atendidas as 

exigências que o meio requer; educação ambiental em todos os 

níveis; 11) promover maior integração entre instituições 

públicas, reavaliar os atuais sistemas de gestão e melhorar as 

condições de fiscalização. 2- Dentre as medidas estruturais 

destacam-se as barragens de consolidação, barragens de 

contenção, espigões ou enroncamentos, bem como, medidas de 

engenharia ambiental, conforme as características específicas 

de cada rio (FATMA, 1999).  3 - Para prevenção em áreas 

sujeitas à movimentos de massa aconselha-se, como medidas 

não-estruturais a melhoria das Políticas Habitacionais para a  

requalificação dos espaços urbanos e urbanização de 

favelas/assentamentos precários; o planejamento do uso e 

ocupação do solo nos Municípios, incluindo a participação das 

pessoas e comunidades, bem como o monitoramento das metas 

propostas, em uma relação de contínua interação; cumprimento 

da legislação, principalmente, as relacionadas ao meio 

ambiente; pesquisas que possibilitem o reconhecimento do 

grau de risco que estão sujeitas determinadas sociedades, seus 

possíveis impactos e medidas de prevenção, incluindo bases 

para elaboração de Sistemas de Alerta e Planos de 

Contingência Municipais, além de soluções de engenharia e 

medidas não-estruturais de prevenção de riscos; elaboração do 

Sistema de Alerta e Contingência participativos; educação 

ambiental em todos os níveis. Como medidas estruturais 

recomenda-se a elaboração de projetos de reurbanização que 
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contenham sistema viário, transporte, drenagem de águas 

pluviais servidas e esgotos, fornecimento de energia elétrica e 

espaços de lazer para a realocação dos moradores em áreas de 

risco e construção de moradias populares, para que o Poder 

Público evitasse a ocupação das áreas de risco frente ao 

acelerado crescimento populacional e ocupação desordenada 

das áreas de risco. Como medidas estruturais recomenda-se 

obras de engenharia específicas para cada tipo de processo, tais 

como obras de contenção de encostas que inclua 

retaludamentos e aterros e sistemas de drenagens específicos. 

Para que houvesse o planejamento das obras de 

reconstrução, e o consequente aumento da resiliência, seria 

necessário o conhecimento prévio das condições naturais do 

Município e das obras que melhor se adéquam a sua dinâmica 

natural. Não há como prever o desastre quando não se conhece 

riscos provenientes das vulnerabilidades sociais e das 

suscetibilidades do meio natural, na qual a sociedade está 

inserida. A realização do diagnóstico socioambiental do 

Município e a elaboração de mapas de risco devem ser o ponto 

de partida para as ações desenvolvidas pela Proteção e Defesa 

Civil Municipal. Porém, os mapas de risco precisam estar 

associados às ações da Gestão de Risco e integrados à 

Secretaria de Planejamento. Uma das principais dificuldades 

encontradas para se fazer essa integração encontra-se no fato 

de que em Municípios localizados em meio rural dificilmente 

há Secretaria de Planejamento. Integrar os mapeamentos de 

risco aos Planos Diretores Municipais para evitar ocupações e 

áreas de risco e gerenciar os riscos atuais e futuros só se torna 

possível em municípios com mais de 20 mil habitantes. Como 

pode-se observar, o meio rural possui características e 

necessidades específicas de planejamento e gestão de risco por 

diversos fatores, entre os quais podemos citar: 1) ter a 

economia voltada para o setor primário com práticas agrícolas 

que potencializam os processos erosivos e/ou de inundação (no 

caso específico de Ilhota); 2) menor densidade demográfica 
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(fato que não impede que zonas rurais se tornem palco de 

grandes desastres com graves consequências de perdas 

humanas e econômicas); 3) prefeituras com poucos recursos 

para investir em planejamento territorial, gestão de risco e 

obras estruturais; 4) não obrigatoriedade de elaboração de 

Planos Diretores e consequente ocupação desordenada; e, 5) 

impossibilidade da propriedade comercial/industrial, localizada 

em áreas de risco, fazer seguros. A ausência ou deficiência no 

planejamento territorial agrava os impactos dos desastres, ora 

por permitir ocupações em áreas de risco, ora por possibilitar, 

de forma desordenada, a instalação de atividades econômicas 

que aceleram e potencializam as ameaças do meio físico e 

constituem o cenário de risco de desastres. 

O mapeamento de risco, por si só, não se constitui como 

prevenção, mas sim, como uma ferramenta para desenvolver 

ações que envolvam a participação de todos os atores 

envolvidos na gestão de risco. A inclusão dos mapeamentos de 

risco nos Planos Diretores Municipais permitiria um 

zoneamento mais eficaz, na medida em que direcionaria e 

ordenaria o crescimento populacional no território impedindo 

as novas ocupações de áreas de risco. Nas áreas já ocupadas o 

mapeamento participativo de riscos e recursos ofereceria às 

comunidades já estabelecidas em áreas de risco a possibilidade 

de evacuação da área para lugares seguros. Para isto é 

necessário, acima de tudo a capacitação da população, a 

organização e a atuação dos NUDEC´s em atividades que 

envolvam o monitoramento de áreas de risco, em parceria com 

a Defesa Civil Municipal, a delimitação das rotas de fuga, a 

implantação do sistema de alerta e alarme e a realização de 

simulados com os moradores. 

Diante dos dados levantados junto aos moradores sobre 

o desastre de 2008 na Região dos Baús, é possível perceber que 

o tempo da fase de reconstrução se torna muito mais longo e 

não se restringe apenas às obras estruturais, como abertura, 

limpeza de rodovias, construção de pontes entre outros. 
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Para os moradores de áreas rurais afetadas por 

deslizamentos e inundações de grande porte, a fase de 

reconstrução inclui, também, a recuperação de fatores 

ambientais, como por exemplo, a qualidade do solo que está 

diretamente relacionada à produção e a sua fonte de renda. De 

acordo com Araújo (2012), as ações de reconstrução devem 

reativar as atividades econômicas da região afetada, reparar os 

danos materiais de infraestrutura e habitação, incorporando 

medidas de mitigação do risco no processo de 

desenvolvimento. No entanto, o que se pode perceber nos 

resultados é que grande parte das ações de reconstrução foram 

realizadas pelos próprios atingidos pelo desastre de 2008. A 

falta de apoio governamental nesse aspecto fez com que uma 

boa parcela das ações de reconstrução estivesse diretamente 

relacionada à capacidade dos agricultores e pequenos 

empresários em bancar os custear os danos para reativar as 

atividades econômicas, através de dívidas que chegaram a 

ultrapassar 10 anos. 

A vida das comunidades rurais após o desastre segue 

através da luta e da persistência em não perder suas terras, sua 

fonte de renda e, especialmente, a sua identidade. Mesmo 

frente à possibilidade de um novo desastre, poucos 

demonstram interesse em se retirar do local, apesar das 

dificuldades que poderão surgir novamente. As melhores 

condições de vida que deveriam ser oferecidas após na fase de 

reconstrução são foram identificadas e a vida das pessoas 

afetadas com graves perdas financeiras, endividamento, perda 

de familiares e amigos, ocorre através de sua própria 

capacidade de adaptação em um cenário de risco de desastres, 

ou seja, da resiliência. 

Para Grotberb (1995) apud Mota, Benevides-Pereira, 

Gomes & Araújo (2006, p. 58), a resiliência é definida como: 
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A capacidade universal que possibilita a pessoa, 

grupo ou comunidade prevenir, minimizar ou 

superar os efeitos nocivos das adversidades, 

inclusive saindo dessas situações fortalecida ou 

até mesmo transformada, porém não ilesa. 

 

Para que uma comunidade aumente a sua resiliência em 

áreas de risco, são necessárias ações participativas nas fases da 

administração dos riscos e desastres. Todas as ações de 

Proteção e Defesa Civil e, em especial, as que dizem respeito à 

prevenção, exigem a participação da sociedade civil. Tal 

participação não deve ser resumida a mero processos 

informativos (que, efetivamente, não constituem participação 

efetiva) ou, mesmo, na simples eleição de representantes para 

um qualquer órgão, consultivo ou deliberativo. A participação 

da sociedade civil precisa ter uma dinâmica continuada e 

multifacetada. A construção de um quadro de análise da 

construção de um cenário territorial de risco e vulnerabilidade 

tem que assentar, por um lado, na articulação de um 

componente de saber e ação técnico-científicos com um 

componente de saber e ação comunitários; por outro lado ela 

inclui ainda, necessariamente, uma articulação de uma 

dimensão espacial com uma dimensão histórica e, 

necessariamente, uma dimensão socioeconômica. Para que as 

ações de prevenção apresentem resultados positivos é preciso 

desenvolver estratégias que envolvam a participação da 

comunidade.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – Entrevista de novembro de 2013 

 

Roteiro de entrevista – COHAB Braço do Baú 

 

Roteiro de entrevista para a coleta de dados da dissertação “O 

Desastre em Meio Rural: análise dos impactos 

socioeconômicos na Região dos Baús, Ilhota, SC. 

Público-Alvo: Moradores da COHAB, bairro Braço do Baú 

Objetivo: Avaliar as condições sociais dos moradores, 

desabrigados do desastre de 2008, que receberam casas 

projetadas pela COHAB no bairro Braço do Baú. 

 

1 Dados sobre proprietário e moradores 

1.1 Idade (proprietário) 

1.2 Sexo (proprietário) 

1.3 Bairro de origem (onde vivia quando perdeu a casa no 

desastre de 2008): 

1.4. Onde viveu até receber a doação da casa? 

1.5 Profissão (proprietário) 

1.6. Como obteve a casa? 

1.7. Quanto tempo demorou para receber a casa? 

 

2. Relativamente aos moradores na residência, assinale: 

2.1Número de moradores da residência 

2.2 Crianças na residência? 

       Não                          Sim  Quantos? ____________ 

2.3 Idoso(s) na residência? 

 

       Não                          Sim  Quantos? ____________ 

 

2.4 Gestante(s) na residência? 

       Não                          Sim  Quantas? ____________ 
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2.5 Pessoa(s) com necessidades especiais ou acamada (s)? 

       Não                          Sim  Quantas? ____________ 

2.6 Há quanto tempo que mora na COHAB (Braço do Baú) 

 

3. Dados sobre as condições sociais dos moradores 

3.1 Acredita que a casa onde vive atualmente está menos 

sujeita a desastres (inundação/deslizamento) do que a que foi 

atingida no desastre de 2008? 

       Sim                                                  Não 

3.1.1Justifique 

3.2 Qual dos recursos abaixo você tem acesso vivendo nesse 

local: 

      água potável            sistema de esgoto        energia elétrica                

transporte 

         saúde                          lazer                       transporte                                        

educação 

       meios de comunicação 

3.3 Acha que as condições de vida aqui na COHAB são 

adequadas para os moradores? 

       Sim                        Não 

3.3.1 Caso a resposta seja negativa, por quê? 

 

3.4 O que poderia ser feito para melhorar? 
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APÊNDICE 2 – Entrevista de novembro de 2013 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – AGRICULTORES 

 
Roteiro de entrevista para a coleta de dados da dissertação “O 

Desastre em Meio Rural: análise dos impactos socioeconômicos na 

Região dos Baús, Ilhota, SC. 

Público-Alvo: agricultores da Região dos Baús afetados durante o 

desastre de 2008. 

 

Objetivo: Avaliar as perdas econômicas e como ocorreu a retomada 

das atividades agrícolas na Região. 

 

1 - Dados da propriedade: 

1.1 Quanto a posse da terra:     

       proprietário              arrendatário              mais de um 

proprietário   

 

1.2 Em caso de ser proprietário (a): 

       comprou a propriedade                 recebeu a propriedade como 

herança 

 

1.3 Sexo do proprietário (a) 

       masculino                                 feminino 

 

1.4. Idade do proprietário: 

 

1.5 Tempo que cultiva na propriedade:  

 

1.6 Tamanho da propriedade:  

 

1.7 Tipo de cultivo:  

 

1.8 Tipo de mão-de-obra:      

        somente familiar          familiar e assalariada             somente 

assalariada 
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1.9 Número de trabalhadores na propriedade: 

1.9.1 Número de familiares 

1.9.2 Número de funcionários assalariados  

 

1.10 Quanto ao grau de especialização da propriedade: 

       somente para consumo próprio                    para comercialização 

em diversos graus                

       exclusivamente para o abastecimento do mercado 

 

1.11 Quanto ao destino da produção: 

        Comércio local     Município e arredores         Outros         

municípios           

       Outros Estados                 Outros países 

 

No caso de outros Municípios, Estados ou Países, especificar qual 

e/ou quais.  

1.12 Utiliza de maquinários na produção? 

 

      Sim         Não 

 

Caso a resposta seja afirmativa, qual o tipo de maquinário? 

 

1.13 Utiliza insumo agrícola? 

 

       Sim                Não 

 

Caso a resposta seja afirmativa, qual o tipo de insumo utilizado? 

 

2. Dados referentes a produção agrícola antes, durante e depois 

do desastre de 2008. 

 

2.1 Em média, quanto produzia antes do desastre 2008? 

 

2.2 Em média, quanto deixou de produzir após ser afetado pelo 

desastre de 2008? 
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2.3 Quanto tempo demorou para recuperar a propriedade e trazer o 

cultivo às condições de normalidade? 

 

2.4 Houve perda de área cultivável do terreno após o desastre? 

      Sim                               Não 

 

2.5 Quanto produz atualmente? 

 

       menos do que antes de 2008                  o mesmo que em 2008                                        

 

       mais do que em 2008 

 

2.6 Acredita que ter a área de cultivo atingida por inundações e/ou 

deslizamento alterou a qualidade do solo afetando diretamente na 

produção? 

 

      Sim                  Não 

 

2.6.1Justifique 

  

2.7 Houve perda de instalações e/ou maquinários na propriedade? 

       Sim                Não 

2.7.1 Caso a resposta seja afirmativa, quais? 

2.8 Sua moradia foi atingida durante o desastre de 2008? 

 

      Sim                 Não  

 

3. Dados referentes aos investimentos financeiros (do Governo ou 

iniciativa particular) para a recuperação das áreas cultiváveis 

atingidas e retomada da produção agrícola. 

 

 

3.1 A propriedade tinha algum tipo de seguro que permitiu a 

recuperação total ou parcial da área atingida? 

 

      Sim                Não 
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3.1.1 Caso a resposta seja afirmativa, qual o seguro e quantos por 

cento cobriu das perdas? 

3.2. Recebeu algum tipo de ajuda Governamental para a recuperação 

das atividades agrícolas? 

      Sim               Não 

3.2.1 Caso a resposta seja afirmativa, especificar o tipo de ajuda. 

 

3.3. Recebeu algum tipo de ajuda do Município para recuperar a 

propriedade? Ex. O Município ofereceu tratores ou outros 

maquinários para liberar o acesso à propriedade ou para “arrumar” o 

terreno após o desastre? 

 

       Sim                      Não 

 

3.4 Utilizou o dinheiro do Fundo de Garantia para ajudar na 

recuperação das atividades agrícolas? 

 

      Sim                       Não 

 

3.4.1 Porque? 

3.5 Recebeu qualquer outro tipo de doação através da Defesa Civil 

Municipal? Ex. Colchões, roupas, alimentos, água potável, madeira, 

materiais de construção, entre outros? 

 

      Sim                      Não 

 

3.5.1 Caso a resposta seja sim, qual tipo de doação recebeu? 

 

3.6 Precisou adquirir algum tipo de empréstimo/financiamento para 

recuperar as áreas atingidas? 

 

      Sim                      Não 

3.6.1 Caso a resposta seja afirmativa, quanto tempo levou ou levará 

para pagar o empréstimo/financiamento? 
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3.7 Caso venha a ocorrer um novo desastre da mesma proporção de 

2008, acredita que poderá recuperar novamente a produção?  

 

      Sim                     Não 

 

3.7.1 Justifique 

 

3.8 Quais medidas poderiam ser tomadas pelo Governo para auxiliar 

os agricultores que vivem em áreas de risco de deslizamento e 

inundação? 

3.9 Acredita que as obras de reconstrução executadas na Região dos 

Baús (desobstrução de ruas e vias de acesso, reconstrução de pontes 

e obras de contenção de encostas) dificultaram a retomada das 

atividades agrícolas e o escoamento da produção? 

 

      Sim                     Não 

 

3.9.1 Porque? 
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APÊNDICE 3 – Entrevista de novembro de 2013 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – AGRICULTORES 

 

Questionário para a coleta de dados da dissertação “O Desastre 

em Meio Rural: análise dos impactos socioeconômicos na 

Região dos Baús, Ilhota, SC. 

Público-Alvo: comerciários, donos e serrarias, facções e 

parques aquáticos. 

Objetivo: Avaliar as perdas econômicas e como ocorreu a 

retomada das atividades na Região dos Baús. 

 

1 - Dados da propriedade: 

1.2 Tipo de atividade comercial e/ou industrial desenvolvida 

 

1.3 Gênero do proprietário (a) 

      masculino                             feminino 

 

1.4. Idade do proprietário (a): 

 

 

1.5 Tempo que desenvolve a atividade comercial ou industrial 

na Região:  

 

Até 10 anos              até 20 anos                até 30 anos           

mais de 30 anos 

 

1.8 Tipo de mão-de-obra:      

 

       somente familiar       familiar e assalariada           somente 

assalariada 

       cooperativa 
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1.9 Número de pessoas que trabalham na propriedade: 

 

Família ________________ 

Assalariados ____________ 

Cooperados _____________ 
 

2. Dados referentes a produção do comércio/indústria antes, 

durante e depois do desastre de 2008. 

 

2.2 O comércio/indústria já havia sido afetado por algum desastre 

anterior? 

 

      Sim                            Não  

 

Caso a resposta seja afirmativa, qual por tipo de evento adverso? 

 

       Inundação                Deslizamento                  

inundação/deslizamento                 outros 

 

 

2.1No ano de 2008 o seu comércio/indústria foi afetado por qual tipo 

de evento adverso: 

 

       Inundação                            deslizamento                               

inundação/deslizamento 

 

2.3 Chegou a ter a produção/atividade completamente parada? 

 

      Sim                                    Não 

 

Caso a resposta seja afirmativa, por quanto tempo? 

 

2.4 Quais foram os maiores problemas encontrados para trazer a 

produção ou o comércio ao funcionamento? (Assinale todas as 

afirmativas abaixo que forem mais relevantes). 

 

      falta de funcionários   

      dificuldade para chegar matéria-prima ou produtos 
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       dificuldade para escoamento da produção                         

       perda de matéria-prima ou produtos 

       perda de maquinários e/ou equipamentos 

       perda parcial ou total da estrutura física do estabelecimento 

       falta de energia elétrica 

       falta de água 

       falta de dinheiro para reforma do estabelecimento e compra de 

equipamentos 

       outros fatores 

 

Caso tenha assinalado a opção “outros fatores”, explique. 

 

2.1 Em média, quantos por cento deixou de lucrar de após ser afetado 

pelo desastre de 2008? 

 

2.3 Quanto tempo demorou para recuperar a propriedade e trazer o 

comércio/indústria ao funcionamento normal? 

 

2.7 Houve perda de instalações e/ou maquinários na propriedade? 

       Sim                Não 

Caso a resposta seja afirmativa, quais? 

2.8 Sua moradia foi atingida por deslizamento e/ou inundações? 

      Sim                 Não 

2.9 Pensou em mudar o estabelecimento para outro local após o 

desastre de 2008? 

      Sim                 Não 

Caso a resposta seja afirmativa, porque e para onde? 

2.10 Pensou em fechar o estabelecimento depois do desastres de 

2008? 

      Sim                  Não 

Caso a resposta seja afirmativa, porque? 

 

 



226 
 

2.10 Conhece empresas que se mudaram da Região dos Baús após o 

desastre de 2008? Quais? Em qual bairro estavam localizadas? 

2.11 Conhece empresas que fecharam após o desastre? Quais? Em 

qual bairro estavam localizadas? 

3. Dados referentes aos investimentos financeiros (do Governo ou 

iniciativa particular) para a recuperação das atividades 

comerciais/industriais. 

3.1 O estabelecimento tinha algum tipo de seguro que permitiu a 

recuperação total ou parcial da propriedade atingida? 

      Sim                Não 

Caso a resposta seja afirmativa, quantos por cento cobriu das perdas? 

3.2. Recebeu algum tipo de ajuda Governamental para a recuperação 

das atividades? 

      Sim               Não 

Caso a resposta seja afirmativa, especificar o tipo de ajuda. 

3.3. Recebeu algum tipo de ajuda do Município para recuperar o 

estabelecimento? Ex. O Município ofereceu tratores ou outros 

maquinários para liberar o acesso à propriedade ou para “arrumar” o 

terreno após o desastre? 

       Sim                      Não 

3.3 Utilizou o dinheiro do Fundo de Garantia para ajudar na 

recuperação das atividades comerciais/industriais? 

      Sim                       Não 

Porque? 

3.4 Recebeu qualquer outro tipo de doação através da Defesa Civil 

Municipal? Ex. Colchões, roupas, alimentos, água potável, madeira, 

materiais de construção, entre outros? 

      Sim                      Não 
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Caso a resposta seja afirmativa, quais tipos de doações? 

3.5. Precisou adquirir algum tipo de empréstimo/financiamento para 

recuperar? 

      Sim                      Não 

Caso a resposta seja afirmativa, quanto tempo levou ou levará para 

pagar o empréstimo/financiamento? 

3.6 Caso venha a ocorrer um novo desastre da mesma proporção de 

2008, acredita que poderá recuperar novamente a atividade?  

      Sim                     Não 

Porque? 

3.7 Quais medidas poderiam ser tomadas pelo Governo para auxiliar 

os comerciários/industriais que vivem em áreas de risco de 

deslizamento e inundação? 

3.8 Acredita que as obras de reconstrução executadas na Região dos 

Baús (desobstrução de ruas e vias de acesso, reconstrução de pontes 

e obras de contenção de encostas) dificultaram a retomada das 

atividades no comércio e/ou escoamento da produção industrial? 

Porque? 

      Sim                     Não 


