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RESUMO 

 

 

 

DAL PAI, Carina Cargnelutti. Participação Popular na Prevenção e Enfrentamento de 

Desastres Ambientais: um estudo de caso em Araranguá/SC. Dissertação de mestrado - 

MPPT/FAED/UDESC. Florianópolis, 2012. 

 

 

Esta pesquisa constitui-se parte de um projeto financiado pela FAPESC, que visa promover 

competências de ação na prevenção e enfrentamento de desastres ambientais na região do 

Vale do Itajaí, no município de Ilhota e no litoral Sul catarinense, município de Araranguá. A 

finalidade principal desta pesquisa é promover a participação comunitária na gestão de risco 

de desastres nas comunidades Barranca e Baixadinha/Vila São José, em Araranguá. Como 

objetivos específicos propôs-se identificar e caracterizar as percepções de risco das 

comunidades frente à ocorrência de enchentes e ventos fortes; identificar formas de 

organização das comunidades no sentido de enfrentar e prevenir desastres ambientais, 

especificamente as enchentes; testar metodologias de Sistema de Informação Geográfica – 

Participativo (SIG-P) no mapeamento de risco e no planejamento preventivo de desastres 

ambientais; auxiliar na promoção do diálogo entre a Defesa Civil e as comunidades no sentido 

de se articularem para a construção de seus Planos de Gestão de Risco Participativo (PGRs) 

fornecendo contributos para a constituição de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa 

Civil (NUPDECs). O enquadramento teórico-temático compreende a História Ambiental, a 

Formação Sócio-Espacial, a Percepção Sócio-Ambiental, o SIG-P, a Prevenção e 

Enfrentamento de Desastres Ambientais e a Participação Popular na Prevenção e 

Enfrentamento de Desastres. A metodologia da pesquisa é qualitativa enquadrando-se como 

estudo de caso desenvolvido com as duas comunidades, partindo desde a aplicação de 

entrevistas, realização de reuniões, desenvolvimento de oficinas de cartografia social, 

emprego da observação participante até construção de dados para integrar um SIG-P. Os 

resultados alcançados compreendem a caracterização histórica e ambiental, levantamento de 

dados existentes sobre as enchentes ocorridas historicamente, entendimentos pessoais sobre 

desastres ambientais e riscos inerentes, bem como sugestão de medidas estruturais e não 

estruturais para inclusão nos PGRs, possibilitando envolver as comunidades numa reflexão de 

como suas percepções e experiências podem contribuir para a prevenção e enfrentamento de 

desastres ambientais, minimizando seus impactos socioambientais gerados bem como 

tornando-as mais resilientes. Somando-se aos resultados está a discussão com a participação 

das comunidades e da Defesa Civil sobre as ações para a constituição dos NUPDECs, em 

consonância com as ações da Defesa Civil local, reunindo vontades para a concretização de 

medidas que possibilitem aumentar sua resiliência reduzindo a vulnerabilidade local no 

enfrentamento de desastres ambientais. 

 

 

Palavras-chave: Desastres Ambientais. Sistema de Informação Geográfico - Participativo 

(SIG-P). Participação Popular. Plano de Gestão de Risco Participativo (PGRP). Núcleos 

Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC). 

  

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

DAL PAI, Carina Cargnelutti. Popular Participation in the Prevention and Coping 

Environmental disasters: a case study in Araranguá/SC. Master’s Thesis - 

MPPT/FAED/UDESC. Florianópolis, 2012. 

 

 

This research constitutes part of a project funded by FAPESC, which objective to promote 

competence of action in preventing and tackling environmental disaster in the Vale do Itajaí, 

in the municipality of Ilhota and in the south shore of Santa Catarina, municipality of 

Araranguá. The main purpose of this research is to promote community participation in 

disaster risk management in communities Barranca and Baixadinha/Vila São José in 

Araranguá. The specific objectives proposed are identify and characterize the risk perceptions 

of communities to stand the occurrence of floods and very strong winds; promote the 

identification of ways of organizing communities to address and prevent environmental 

disasters, specifically floods; testing methodologies of Geographic Information System - 

Participatory (GIS-P) in the mapping of risk and the preventive management of environmental 

disasters; encourage in promoting dialogue between Civil Defence and communities to 

articulate for the construction of their Plans Risk Management Participatory (PRMP) 

providing contributions to the constitution of Community Nuclei Civil Protection and Defense 

(NUPDECs). The theoretical and thematic framing comprises History Socio-Spatial, 

Perception Socio-Environmental, the GIS-P, Prevention and Coping With Environmental 

Disaster and Popular Participation in Disaster Prevention and Coping. The research 

methodology is qualitative and belong as a case study developed with the two communities, 

starting from the application of interviews, meetings, workshops, development of social 

mapping, use of participant observation to build data to integrate a GIS P. The achieved 

results comprises the historic and environmental characterization, survey of existing data 

about floods occurred historically, personal understandings about environmental disasters and 

risks inherent, as well as suggestions of structural and non-structural measures for inclusion in 

PRMP, making possible communities involve in a reflection of how their perceptions and 

experiences can contribute to the prevention of environmental disasters and coping, while 

minimizing their environmental impacts as well as making them more resilient. Adding to the 

results is the discussion with the participation of communities and Civil Defense, about 

actions for the constitution of NUPDECs in consonance with the actions of the local Civil 

Defense, bringing together wills for implementing measures that make possible to increase its 

resilience by reducing local vulnerability in coping with environmental disasters. 

 

 

Key-words: Environmental Disasters. Geographic Information System - Participatory (GIS-

P). Popular Participation. Plans Risk Management Participatory (PRMP). Community Nuclei 

Civil Protection and Defense (NUPDECs). 
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INTRODUÇÃO 

 

A gestão de risco é um domínio emergente e necessário, que subsidia entender que o 

crescimento populacional nas cidades tem estimulado a ocupação de áreas de risco e 

implicando desastres ambientais, e que estas precisam ser geridas de forma adequada 

reduzindo as vulnerabilidades resultantes. 

A elaboração de Planos de Gestão de Risco Participativos (PGRP) assenta na 

premissa de que a participação das comunidades em risco e/ou já atingidas por desastres 

ambientais é essencial no planejamento de medidas estruturais e não estruturais que melhorem 

as condições de habitação, promovam a autonomia social e proporcionem maior resiliência. 

Os PGRPs atendem diretamente as proposições da Política Nacional de Proteção e Defesa 

Civil (PNPDEC) e respectiva Lei n° 12.608, de 10 de abril de 2012 que acentua o importante 

papel da prevenção, da participação comunitária e do controle social. No sentido da 

organização das comunidades, os Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil 

(NUPDECs)
1
 possibilitam o envolvimento das pessoas atingidas por desastres estando em 

consonância com o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Desastres Naturais
2
. A PNPDEC 

estabelece a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres, a atuação do 

Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) e do Conselho Nacional de Proteção 

e Defesa Civil (CONPDEC). Os NUPDECs respondem ao Sistema Nacional de Defesa Civil 

(SINDEC) como um dos instrumentos da PNPDEC que possuem a finalidade de atuação 

conjunta das comunidades com as Coordenadorias Municipais de Defesa Civil (COMDEC). 

Quando os municípios são atingidos por desastres ambientais são amparados pela Lei 

nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010, que trata da transferência de recursos da União aos 

órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de 

resposta e recuperação. Para que tenham acesso aos recursos do Fundo Especial para 

Calamidades Públicas (FECP), é necessário decretar estado de emergência ou calamidade 

pública, justificando a necessidade de acesso aos recursos. Porém, estas medidas por si só não 

são suficientes, haja vista que os eventos extremos são recorrentes, sendo preciso adotar 

medidas estruturais que evitem os desastres. 

 

                                                 
1 Atualizando o nome anteriormente utilizado Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDEC) à nova nomenclatura que inclui a palavra 
Proteção antes da palavra Defesa. 

2 A iniciativa de construção desse Plano prevê o mapeamento das áreas de risco e a estruturação de um sistema de monitoramento, alerta e 

resposta a desastres naturais. O objetivo principal é o de proteger vidas, garantir a segurança das pessoas, minimizar os danos decorrentes de 
desastres e preservar o meio ambiente. As ações do plano estão divididas em quatro eixos temáticos – prevenção, mapeamento das áreas de 

risco, monitoramento e alerta e resposta a desastres. Disponível em: < http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2012/08/08/assista-ao-

lancamento-do-plano-de-gestao-de-riscos-e-desastres-naturais>. Acessado em 16.08.2012. 
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Segundo informações da Secretaria de Estado da Defesa Civil
3
, a Defesa Civil (DC) 

em Santa Catarina foi criada através da Lei 4.841, de 18 de maio de 1973, organizada e 

vinculada ao Gabinete da Casa Civil, com afinidade direta ao Governador do Estado. Visando 

assegurar o direito fundamental e constitucional do cidadão que é a segurança à vida, delega 

para a DC o planejamento de ações que possam promover a defesa permanente contra as 

situações emergenciais. Outro marco importante foi a criação do Fundo Estadual de Defesa 

Civil (FUNDEC), através da Lei n° 8.099, de 1° de outubro de 1990, que por meio de decreto 

de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, proporciona a execução de 

ações de socorro, assistência, restabelecimento dos serviços essenciais e reconstrução, bem 

como ações de prevenção. Para adequação à legislação federal, cria-se a Lei n° 10.925, de 22 

de setembro de 1998, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Defesa Civil (SIEDC), bem 

como sobre o FUNDEC. No entanto, o SIEDC é regulamentado pelo Decreto n° 3.570, de 18 

de dezembro de 1998 e o Decreto n° 2.039, de 05 de fevereiro de 2001, que vem mais uma 

vez regulamentar o FUNDEC. 

Depois dos eventos ocorridos em 2008, que culminaram no chamado maior desastre 

ambiental já sofrido por Santa Catarina, atentou-se para a necessidade de implantar 

mecanismos emergentes de prevenção e de enfrentamento. Para tal, o Departamento Estadual 

de Defesa Civil (DEDC), que era vinculado a Secretaria Executiva da Justiça e Cidadania e a 

Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão, transformou-se em 

Secretaria de Estado da Defesa Civil (SDC), por meio da Lei Complementar nº 534, de 20 de 

abril de 2011. A SDC possui duas Diretorias, sendo uma de Prevenção e outra de Resposta, 

para melhor realizar suas ações, atendendo a dois enfoques sendo o primeiro voltado a ações 

preventivas como obras de infraestrutura e capacitação comunitária para enfrentamento, e a 

segunda voltada à ações de recuperação a serem empreendidas após a sua ocorrência. Ainda, 

salienta-se que o Decreto Estadual nº 728, de 13 de dezembro de 2011, criou um número de 

trinta e seis COMDECs, que assumem a função de atuar junto à sede das Secretarias de 

Estado de Desenvolvimento Regionais (SDRs). 

Com a finalidade de viabilizar medidas estruturais de monitoramento e de controle, 

encontram-se em elaboração, em parceria com a Agência de Cooperação Internacional do 

Japão (JICA), projetos de implantação de barragens de contenção, comportas, radar 

meteorológico e melhoramento de rios. Além disso, também encontram-se em execução a 

medidas que visam capacitar a população para o enfrentamento de desastres, destacando-se os 

                                                 
3
 Disponível em: <http://www.defesacivil.sc.gov.br/index.php/institucional/a-secretaria.html>. Acessado em 

02.11.2013. 
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simulados de evacuação e instruções de ação durante a ocorrência, com o apoio das 

comunidades e disponibilização de materiais de comunicação. Os projetos estão previstos, 

principalmente, para a Região do Vale do Rio Itajaí-Açu e região do Rio Tubarão. 

Os NUPDECs, cuja finalidade é desenvolver um processo de orientação permanente 

junto à população, têm como principal objetivo a prevenção e minimização dos riscos de 

desastres nas áreas de maior vulnerabilidade (Lucena, 2005, p.13). Levantar essa discussão 

com as comunidades é possibilitar a participação popular na realização de ações de 

enfrentamento em conjunto com a DC, o que torna a execução dos PGRPs mais efetivos e 

adequados à realidade socioambiental. 

Como uma das ações que contribuem para o conjunto de medidas, a presente 

pesquisa se torna relevante para o debate e prática na prevenção e enfrentamento de desastres 

ambientais a medida que se justifica, sob o ponto de vista teórico, pela importância da 

temática que discute as questões relativas às relações, muitas vezes de confronto, entre o saber 

científico acadêmico e os saberes populares e comunitários. Nesta lógica, assumem particular 

importância as questões da linguagem, ou seja, a necessidade de pesquisar o distanciamento 

existente entre o discurso e linguagem dos cientistas/técnicos e a linguagem comum, popular 

e comunitária e as consequências que esse afastamento encerra. A contribuição mais teórica 

vem também da necessidade de questionar o caráter formalmente democrático de nossas 

sociedades que, sendo alvo de constante sacralização e exportação como modelo, 

efetivamente deixa cada vez mais a desejar. Ainda de caráter teórico, a pesquisa gera 

conhecimento sobre o domínio do Sistema de Informação Geográfica Participativo (SIG-P), 

trabalho técnico que conta com a participação popular, e que desde 2005 está sendo testado 

em vários países, mas que no Brasil ainda é pouco explorado. Essa experiência participativa 

constitui-se de grande valia para a realização do mapeamento de risco, possibilitando 

aplicação em outros lugares e projetos. 

Algumas contribuições práticas da pesquisa estão relacionadas à importância dos 

estudos na área de desastres ambientais no Brasil. Tendo em conta a crescente frequência de 

ocorrência desses eventos, tornam-se necessárias respostas e ações conjuntas de 

enfrentamento, não apenas por parte da DC, enquanto instituição pública especializada em 

gestão de riscos e de desastres, mas também da sociedade civil organizada, como atores 

envolvidos na efetivação das ações definidas por ambas as partes. Esta lógica possibilita a 

interação do pesquisador com os participantes, em que os saberes populares e comunitários 

integram-se aos procedimentos técnicos em banco de dados, como o SIG-P, contribuindo para 

a definição de um PGRP. 
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Em síntese, esta pesquisa se justifica, principalmente, pela importância e necessidade 

do diálogo entre as comunidades, DC/poder municipal, reforçando a vida comunitária, 

criando condições para a adoção de medidas de enfrentamento de desastres e melhorando a 

qualidade de vida das pessoas que habitam áreas de risco. 

A presente dissertação está integrada num projeto que foi alvo de convênio entre a 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e a Fundação de Apoio a Pesquisa 

Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina (FAPESC) intitulado: “Promoção de 

competências para ação na prevenção e atendimento de desastres naturais: estratégias 

educativas e de participação pública”. Este projeto
4
 tem por objetivo principal promover a 

aprendizagem e ação participativa, pessoal e comunitária, na prevenção e enfrentamento de 

desastres ambientais, numa lógica de promoção do desenvolvimento sustentável. Para o 

efeito, foram criadas e testadas ferramentas e instrumentos de ação inovadores, dotados de 

poder demonstrativo e multiplicadores, que podem ser absorvidos por vários atores, 

orientarem várias situações e ser aplicados em outros locais. O projeto geral foi desenvolvido 

em duas regiões de Santa Catarina, em Araranguá, no Extremo-Sul, e em Ilhota, no Vale do 

Rio Itajaí. 

Os limitantes da pesquisa, face às exigências do projeto, estão relacionados 

principalmente ao tempo e aos recursos financeiros. Visto que para conhecer de forma mais 

aprofundada a realidade de investigação é necessário acompanhar as situações geradas pelas 

enchentes por um período maior de tempo, inclusive observar os próprios episódios. 

Paralelamente ao tempo, a insuficiência de recursos financeiros, limitou bastante o 

levantamento de informações e de dados, principalmente aqueles necessários para reconstituir 

as condições históricas e ambientais locais. Portanto, devido ao atendimento do cronograma 

não foi possível alocar mais tempo, limitando as discussões que enriqueceriam ainda mais a 

pesquisa. 

 

Problema de pesquisa 

Como promover, de forma estruturada e continuada, a participação popular das 

comunidades Barranca e Baixadinha/Vila São José na criação de um sistema integrado de 

gestão de riscos e desastres? 

                                                 
4
 Está vinculado ao Núcleo de Estudos Ambientais (NEA), do Departamento de Geografia do Centro de 

Educação e Ciências Humanas (FAED) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e atende às 

preocupações do Grupo Coordenado de Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento em Gestão de Riscos para 

Emergências e Desastres (GCEPED-GR), instituído pela portaria 374/09, em 17 de abril de 2009, após os 

trágicos desastres em fins de 2008. 
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Questões de pesquisa 

A propósito do problema enunciado, formularam-se as seguintes questões de 

pesquisa: 

- Que percepções de risco têm as comunidades Barranca e Baixadinha/Vila São 

José? 

- Em que medida tais percepções influenciam as atitudes das comunidades e 

condicionam sua postura face aos desastres ambientais e sua prevenção? 

- Como organizar as comunidades no sentido de torná-las mais resilientes no 

enfrentamento de desastres ambientais, em especial, as enchentes? 

- Como pode o SIG-P auxiliar na tarefa de organização comunitária? 

- Quais deverão ser os principais componentes de um Plano Comunitário de 

Gestão de Risco para as comunidades em questão?  

- Como deverão ser formados os Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil 

(NUPDEC) para cada uma das duas comunidades abarcadas pelo estudo? 

 

Objetivos 

Em direta relação com o problema e as questões de pesquisa formularam-se os 

objetivos do trabalho a seguir relacionados. 

 

Objetivo geral 

Identificar e caracterizar formas de participação das comunidades Barranca e 

Baixadinha/Vila São José na criação de um sistema integrado de gestão de riscos e desastres. 

 

Objetivos específicos 

- Identificar e caracterizar as percepções de risco das comunidades frente à 

ocorrência de enchentes e ventos fortes; 

- Identificar formas de organização das comunidades no sentido de enfrentar e 

prevenir desastres ambientais, especificamente as enchentes;  

- Testar metodologias de SIG-P no mapeamento de risco e no planejamento 

preventivo de desastres ambientais; 

- Auxiliar na promoção do diálogo entre a DC e as comunidades no sentido de se 

articularem para a construção de seus planos de gestão de risco, fornecendo 

contributos para a constituição de NUPDECs. 
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Esta dissertação está dividida como segue: 

O capítulo um aborda o enquadramento teórico-temático que fundamentou os 

conceitos e referenciais já discutidos sobre este tema, com a finalidade de resgatar 

experiências que possam servir para explicar a realidade que se propôs estudar. 

O capítulo dois, por sua vez, trata da metodologia utilizada para o desenvolvimento 

da pesquisa, as fontes de pesquisa, os métodos empregados para a recolha de dados e os 

procedimentos adotados para analisá-los. 

O capítulo três expõe e discute os dados obtidos interagindo com o referencial 

teórico apresentado e os objetivos propostos. Neste são apresentados os resultados que servem 

para o planejamento das ações de prevenção e de enfrentamento de desastres ambientais. 
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CAPÍTULO I - ENQUADRAMENTO TEÓRICO-TEMÁTICO 

 

O enquadramento teórico-temático elegido para apoiar e sustentar a discussão da 

realidade a que se propôs investigar norteia a história ambiental, a formação sócio espacial, a 

percepção sócio-ambiental, o Sistema de Informações Geográfico-Participativo (SIG-P), a 

prevenção e enfrentamento de desastres ambientais e a participação popular na prevenção e 

enfrentamento de desastres. 

Os aparatos teóricos abordados sustentam as discussões sobre as evidências 

encontradas nas diversas fontes de pesquisa. A história local e regional definida pela sua 

formação sócio espacial permite aludir sobre os elementos que condicionaram a realidade 

sócio-ambiental das comunidades elegidas para este estudo: As enchentes sempre ocorreram? 

Até aonde a memória alcança e recorda a ocorrência de enchentes e ventos fortes? O que 

mudou após a ocorrência do furacão Catarina? 

A partir desses questionamentos de partida, é resgatar fatos e reconstruir a realidade 

histórica, buscando refletir sobre o planejamento futuro das comunidades, disponibilizando 

para estas, informações de simples compreensão que sirvam para orientar ações de 

enfrentamento e de prevenção de desastres. 

 

1.1 HISTÓRIA AMBIENTAL 

 

O tema desastres ambientais nos remete à emergência e consolidação da disciplina 

história ambiental, que surge e passa a estruturar-se no início da década de 1970, tendo sua 

crescente institucionalização na academia em vários países. À medida que o tema crise global 

fazia suceder conferências e movimentos ambientalistas em vários países, a gênese da 

disciplina surge numa época de reavaliação e reforma cultural, em escala mundial. 

Worster (1991; 2003), historiador ambiental dos Estados Unidos que analisa as linhas 

gerais da história ambiental no artigo “Para fazer história ambiental” (1991, p.199), é um dos 

autores de referência. Worster (1991, p.200) resgata a origem da história ambiental nos dois 

principais centros do mundo, EUA e França, revelando que a primeira tentativa de definição 

do novo campo nos EUA vem com o ensaio de Roderick Nash, nomeadamente “The state of 

environmental history”. Depois vieram outros historiadores como Richard Write, Samuel 

Hays, Frederick Jacson Turner, Walter Prescott Webb e James Malin que contribuíram para a 

definição e tratamento da disciplina, com enfoque para a consideração do papel do ambiente 

na formação da sociedade norte-americana. 
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A França como outro centro inovador da história ambiental lançou suas bases com a 

criação da revista Annales, em Strasbourg no ano de 1929, pelos professores Marc Bloch e 

Lucien Febvre. Bloch centrou seus estudos sobre a vida rural na França enquanto que Febvre 

se dedicou à geografia social. Depois vieram Fernand Braudel, com sua obra sobre o 

Mediterrâneo, e Emmanuel Le Roy Ladurie, um dos mais notáveis praticantes na história 

ambiental. A disciplina, praticada em países como EUA, França e Inglaterra, ainda se 

encontra em construção e tem como objetivo principal o de ajustar os “ponteiros dos relógios 

dos dois tempos, o geológico (ou natural) e o social”, tratando de “colocar a sociedade na 

natureza” (DRUMMOND, 1991, p.180). Nesse sentido, Worster (1991, p.203)  salienta a 

importância do historiador ambiental conhecer a linguagem do cientista natural e, sobretudo, 

da ecologia, pois esta, desde Charles Darwin, se preocupa tanto com as interações passadas 

quanto presentes, tendo sido parte fundamental do estudo da evolução. 

Worster, portanto, traz as contribuições de Darwin para a história ambiental. Darwin 

(1994, p.227) em sua teoria “origem das espécies” entendeu o mundo como algo intermitente, 

analisando como que as espécies ao decorrer do tempo se adaptaram e evoluíram no ambiente 

de cada momento histórico. No capítulo sobre a imperfeição dos registros geológicos Darwin 

afirma que: 

Todos os fatos geológicos demonstram claramente que as terras litorâneas passaram 

por numerosas oscilações do nível do mar, oscilações lentas, mas que aparentemente 

teriam afetado extensas áreas adjacentes (DARWIN, 1994, p.227). 

 

Descrevendo o ambiente, as espécies animais e vegetais, Darwin discute que a 

ecologia evolui e se adapta constantemente às mudanças climáticas e características físicas 

dos diferentes períodos geológicos e suas transformações em diversas regiões. Em seus 

estudos sobre a evolução e seleção das espécies afirma que “se considerarmos intervalos de 

tempo suficientemente longos, a Geologia poderá comprovar-nos que todas as espécies se 

modificaram, e justamente da maneira exigida por minha teoria, ou seja, lenta e 

gradualmente” (DARWIN, 1994. p. 337). Ele diz ainda que: 

Como a geologia assevera claramente que toda terra tenha sofrido consideráveis 

modificações físicas, é de se esperar que os seres organizados tenham sofrido 

modificações em estado natural, da mesma maneira que variam quando se 

modificam suas condições domésticas (DARWIN, 1994, p.339). 

 

A analogia darwiniana serve para ilustrar o processo de adaptação das espécies frente 

a variação das condições ambientais, isto é, explica que as interações entre o homem e o 

ambiente ao longo do tempo, resultam em consequências para ambas as partes. 
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Para Worster (1991, p.202), há três conjuntos de questões que a história ambiental 

procura responder: “o primeiro trata do entendimento da natureza propriamente dita, tal como 

se organizou e funcionou no passado”; o segundo nível introduz o “domínio sócio-econômico 

na medida em que este interage com o ambiente” e para o terceiro nível de análise vem “a 

interação mais intangível e exclusivamente humano, puramente mental ou intelectual, no qual 

percepções, valores éticos, leis, mitos e outras estruturas de significação se tornam parte de 

um diálogo do indivíduo ou grupo com a natureza”. Ele salienta que este conjunto de questões 

constitui “uma investigação única e dinâmica, na qual a natureza, organização social e 

econômica, pensamento e desejo são tratados como um todo” (WORSTER, 1991, p.202). 

Outro importante historiador ambiental é Donald Hughes (2008) que, recentemente, 

vai explorar três dimensões da história ambiental na tentativa de planejar uma estrutura 

teórica para a disciplina. A primeira dimensão, que tem a ver com o assunto do campo, é o 

“continuum cultura-natureza” em que a disciplina proposta deve incluir as sociedades 

humanas e os aspectos naturais como termos condicionantes para a discussão em torno da 

história ambiental, e que a “relação entre os dois é em quase todos os casos, de influência 

recíproca” (HUGHES, 2008, p.4). 

A segunda se refere ao método e encontra-se ao longo do continuum entre história e 

ciência. O historiador ambiental ao aplicar o método histórico e o método científico, deve, 

com relação ao primeiro, buscar “todas as fontes escritas disponíveis, interpretando-as com 

cuidado”, e com relação ao segundo, “tornar-se fluente na linguagem da ciência natural e ser 

capaz de usar o que a ciência pode nos dizer sobre os reinos da história que escolhemos para 

estudar” (HUGHES, 2008, p.6). 

A terceira dimensão é a da escala, em que se considere o tempo e o espaço não como 

opostos, mas como coordenadas de definição. A última dimensão nos reporta a “olhar para o 

tempo” em que o argumento do autor é o de que “o campo da história do meio ambiente 

investiga cada período de tempo na história humana, incluindo a pré-história, antiga, medieval 

e moderna”. O tempo somente limita à “consideração de que as sociedades humanas estavam 

interagindo com o ambiente natural” não importando modos particulares de interação ou 

formas particulares de reconhecimento da natureza ou extensão da interação com o tempo 

(HUGHES, 2008, p.8). 

A contribuição de Hughes vem no sentido teórico-metodológico, em que o autor faz 

uma leitura de situações presentes procurando reconstruir o passado de transformação a partir 

da integração de seus elementos constitutivos e interativos no “decorrer do tempo”, com o 

objetivo de estabelecer o cronograma e o espaço onde essas possíveis transformações foram 
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registradas. Para o autor “a história ambiental na sua essência e por definição, implica uma 

vasta arrebatadora perspectiva inclusiva, do meio ambiente por ser global e inclusive da 

história por que se estende desde as origens até o presente” (HUGHES, 2008,p.8). 

Drumond (1991, p.178), historiador ambiental brasileiro, faz uma revisão 

historiográfica, afirmando que as teorias de Charles Lyell, Alfred Russel Wallace e Charles 

Darwin revelaram que a “história natural precisava de mais tempo para dar conta de processos 

que sequer muitas dúzias de milênios eram capazes de descrever adequadamente”. Vai lançar 

o desafio de conhecer “os tipos de sociedade gerados pela exploração de um recurso natural, 

ou de vários recursos” buscando “retomar o tema dos ciclos econômicos da história colonial e 

independente do Brasil”. Segundo o autor, para a construção da “nova historiografia”, torna-

se necessário esclarecer que a exploração de curto prazo delineou “tipos de sociedade” 

sustentados em torno de “diferentes recursos naturais” (DRUMOND, 1991, p.195). 

Se associarmos a afirmativa de Drumond para uma leitura geográfica do Brasil do 

século XVI é possível inteirar que as características naturais das diferentes regiões foram 

favoráveis ou adversas à ocupação e desenvolvimento de atividades econômicas. Clima, rios, 

solos, montanhas, planícies, fonte de recursos naturais, foram elementos determinantes para o 

desempenho dos cultivos introduzidos e formas de ocupação em cada região que viu sua 

paisagem se transformar no limiar da ascensão de cada novo ciclo econômico (PRADO JR., 

2004). 

Num contexto de compreensão dos ambientes da região Sul do Brasil, podemos fazer 

alusão aos relatos de Auguste de Saint-Hilaire, em sua obra “Viagem a Curitiba e a Província 

de Santa Catarina” (1978). O autor analisa a história ambiental da região, descrevendo o 

ambiente encontrado, incluindo a paisagem, a fauna e a flora, bem como o perfil de ocupação 

e as atividades desenvolvidas no início do século XIX, utilizando-se do método descritivo. 

Também estudando a região sul, o geógrafo Aziz Ab’Sáber (2003), em seu livro “Os 

domínios de natureza no Brasil potencialidades paisagísticas” contribui para o conhecimento 

do quadro ambiental brasileiro, descrevendo os domínios dos planaltos de araucárias, que 

mais tipicamente caracteriza a região que se estende desde o norte do Paraná ao Rio Grande 

do Sul, afirmando o seguinte (AB’SÁBER, 2003, p.21): 

Ainda que a predação dos solos não tenha sido muito grande na maior parte dos 

planaltos de Araucárias, é digno de nota que restem apenas 15% a 20% da biomassa 

original dos pinheirais. Recentemente, algumas áreas do extremo oeste do Paraná 

têm-se mostrado favoráveis a cultura da soja, enquanto outras áreas têm recebido o 

estímulo econômico da silvicultura (...). 
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Ab’Saber discute a reorientação dos usos dos recursos naturais à medida que o 

ambiente se modifica como consequência dessas próprias ações. Exemplifica que nas 

pradarias ao “sul-sudoeste de Alegrete, em área de solos areníticos, vem ocorrendo 

escarificação por ações antrópicas e manejo agrícola inadequado”. Explica que, a introdução 

do cultivo da soja e sua decorrente mecanização provocam erosão eólica suficiente para 

soerguer areias e constituir pequenas áreas de dunas, acarretando abandono destas ou 

reorientando seus usos para a silvicultura (AB’SÁBER, 2003, p.108). 

As evidências anteriormente descritas também vêm ao encontro do que Pádua, 

historiador ambiental brasileiro, fazendo um resgate das ideias que constituem a história 

ambiental, realça: a atividade humana é capaz de alterar de forma significativa o ambiente. 

Para o autor, está sendo delineada uma “...percepção histórica sobre processos de mudança 

ambiental, produzidos por uma interação entre fatores humanos e naturais” (PÁDUA, 2010, 

p.86). Neste contexto, o autor traz a definição de Elinor Melville e Guillermo Castro, sobre 

“as interações entre os sistemas sociais e os sistemas naturais, e as consequências dessas 

interações para ambas as partes, ao longo do tempo”, importantes pelo fato de que “cada vez 

se percebe mais a presença da história humana na constituição de paisagens naturais” 

(PÁDUA, 2010, p.91). 

Pádua (2010, p.95) se referindo aos três conjuntos de questões abordados por Worster 

afirma que o entendimento da relação entre os três níveis varia de acordo com as 

interpretações e significados. No sentido marxista, os dois primeiros níveis abordados 

constituem um só nível (ambientes naturais e modos humanos de produção), considerando 

que a natureza é vista como uma categoria social e o terceiro nível (Percepção, ideologia e 

valor) corresponderia ao nível supra-estrutual, dependente da dinâmica das relações de 

produção. Ainda segundo o mesmo autor “por influência direta de Marx, Worster utilizou o 

conceito de ‘modos de produção’, alertando para a necessidade de compreendê-los mediante 

uma perspectiva histórica e antropológica ampla, incluindo em sua conexão estreita com os 

fatores ecológicos” (PÁDUA, 2010, p.95). 

As contribuições de Pádua (2005, p.10) vêm também no sentido da reconstrução da 

questão da destruição do ambiente natural discutida por pensadores que atuaram no país entre 

1786 e 1888, com “base numa historiografia que retrocede em alguns séculos a cronologia da 

controvérsia ambiental”. Segundo o autor, o País sofreu, assim como outros em diferentes 

regiões do planeta, a exploração brutal e imediatista dos seus recursos naturais, por conta do 

impacto direto das atividades coloniais sobre os ecossistemas em que pode-se citar a 

introdução de espécies exóticas que se reproduziram de forma intensa e descontrolada em 
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detrimento do ecossistema local (PÁDUA, 2005, p.10). Esse modelo, fundado sob o tripé 

escravidão-latifúndio-monocultura, introduziu atividades econômicas altamente impactantes 

caracterizadas pelo intenso uso de recursos naturais o que nos faz aludir que os conflitos 

agrário-florestais não são recentes, mas sim resultados de uma opção de desenvolvimento que 

evolui e se modifica ao longo do tempo. 

 

1.2 FORMAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL (FSE) 

 

Outro eixo teórico considerado para sustentar a discussão dos dados obtidos é o da 

Formação Sócio-Espacial (FSE). A análise da evolução das comunidades ribeirinhas de 

Araranguá em sua estruturação histórico-espacial, e o estabelecimento de uma vinculação 

entre esse processo e a problemática das enchentes indica recorrer esta categoria. A FSE foi 

estabelecida por Milton Santos em seu texto “Sociedade e o espaço: a formação social como 

teoria e como método”, datado dos anos setenta e também hoje incluído na obra “Da 

Totalidade ao Lugar” (Santos, 2008). 

O autor discute que o “papel do espaço em relação à sociedade tem sido 

frequentemente minimizado pela Geografia” e que “a Geografia se interessou mais pela forma 

das coisas do que pela sua formação” (SANTOS, 2008, p.21), salientando ainda, que o 

domínio da Geografia “não é o das dinâmicas sociais que criam e transformam as formas, mas 

o das coisas já cristalizadas” (SANTOS, 2008, p.21). Milton Santos postula que a categoria 

Formação Econômico Social (FES) lhe parece ser “a mais adequada para auxiliar a formação 

de uma teoria válida do espaço” (SANTOS, 2008, p.22). Defendendo a dificuldade de falar de 

uma categoria de FES “sem incluir a categoria espaço”, o autor afirma que se trata, pois mais 

de “uma categoria de Formação Econômica, Social e Espacial” (SANTOS, 2008, p.22). Esta 

nova dimensão por ele proposta iria, em sua opinião, sustentar uma “concepção do espaço que 

ultrapasse as fronteiras do ecológico e abranja toda a problemática social” (SANTOS, 1982, 

p.10). 

Vários autores (SANTOS, 1982, p.11; ESPÍNDOLA e SILVA, s/data) referem o papel 

de Sereni na clarificação do conceito de FES, nomeadamente, através do estabelecimento de 

distinção entre modo de produção e formação social (SANTOS, 2008). Para Sereni, a FES 

expressa a unidade e a totalidade dos domínios econômico, social, político, cultural de uma 

sociedade e a unidade entre continuidade-descontinuidade do seu desenvolvimento histórico 

(SANTOS, 1982, p.17; ESPÍNDOLA e SILVA, s/data). A distinção entre modo de produção 

e formação social é uma necessidade metodológica já que o modo de produção é, somente, 
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uma “possibilidade de realização” e a FES uma “possibilidade realizada” e, sempre, uma 

possibilidade realizada no espaço - tratando-se da FSE (SANTOS, 1982, p.13). 

De igual forma se deve distinguir entre sistema social e FES. O conceito de FES 

afirma a historicidade da formação social, ou seja, que uma sociedade só existe num certo 

invólucro histórico determinado (SANTOS, 1982) e o conceito de FSE afirma que a 

materialização histórica dessa formação social se dá no espaço. Desta forma, a FES é uma 

etapa do processo histórico e a FSE é uma etapa da materialidade social do processo histórico 

das relações de produção no espaço. “Modo de produção, formação social e espaço – essas 

três categorias são interdependentes” já que os modos de produção são “histórica e 

espacialmente determinados... através de uma formação social”. Desta forma: 

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.27). 

 

O dinamismo econômico que se observa em certas regiões estimula a consolidação de 

determinadas atividades que por sua vez resultam na formação social sobre o território.  

Os modos de produção tornam-se concretos sobre uma base territorial 

historicamente determinada. Deste ponto de vista, as formas espaciais seriam uma 

linguagem dos modos de produção. Daí, na sua determinação geográfica, serem eles 

seletivos, reforçando dessa maneira a especificidade dos lugares (SANTOS 2008, 

p.28). 

 

O modo de produção implica mudanças no espaço, determinando a forma geográfica 

que é “representativa de um modo de produção ou de um de seus momentos” (SANTOS, 

2008, p.29). No materialismo histórico, processo desencadeado pelo modo de produção em 

diversos momentos, notadamente: “A função da forma espacial depende da redistribuição – a 

cada momento histórico, sobre o espaço total – da totalidade das funções que uma formação 

social é chamada a realizar” o que nos faz alusão ao “espaço organizado” que se reorganiza 

constantemente por influência da ação dos modos de produção (SANTOS, 2008, p.31). 

Podemos aludir que no processo da FSE a proximidade desempenha um papel 

fundamental no materialismo histórico. A origem de núcleos populacionais se dá com a 

geração de necessidades, o que determina também o estabelecimento de vínculos entre os 

núcleos o que leva a mudanças espaciais...“Numa mesma região realizam-se distintas fases de 

distintos circuitos de produção”, e podemos completar que o desenvolvimento e a organização 

do espaço ganha impulso pela proximidade entre as regiões, assim formando os vários 

núcleos populacionais que passam a interagir em função das necessidades geradas pelo seu 

próprio desenvolvimento (SANTOS, 1994, p.50). A proximidade é discutida por Milton 
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Santos em “A Natureza do Espaço”, se referindo à cidade como “o lugar onde há mais 

mobilidade e mais encontros”. Para o autor: 

A co-presença e o intercâmbio são condicionados pelas infraestruturas presentes e 

suas normas de utilização, pelo mercado territorialmente delimitado e pelas 

possibilidades de vida cultural localmente oferecidas pelo equipamento existente 

(SANTOS, 2006, p. 216). 

 

No processo de formação dos núcleos urbanos não podemos deixar de mencionar a 

atratividade dos lugares pelos seus atributos naturais, construídos ou sociais, determinantes 

para a sua reprodução e desenvolvimento. Nesse momento é que entra o significado das 

“matrizes de trocas simbólicas” de Dauvignaud resgatado por Santos (2006, p.216), pois a 

medida que se originam e se desenvolvem as relações de troca em determinado espaço, 

amplia-se paralelamente a interação social, dinamizando as atividades do núcleo em formação 

e estimulando as migrações em que a proximidade com relação a esse núcleo possibilita a 

interação com esse sistema, incluindo constantemente novos “sub-sistemas” próximos. Ganha 

força o efeito multiplicador à medida que essas “relações que se acumulam, matrizes de trocas 

simbólicas que se multiplicam, diversificam e renovam” determinam o processo de formação 

e de reprodução social (SANTOS, 2006, p.216). 

Notadamente, os processos sociais se confundem com os processos econômicos, à 

medida que os recursos econômicos são determinantes dos modos de vida e muitas vezes, na 

própria cultura criada em torno de uma região e de seus atributos naturais. No processo 

evolucionário que poderíamos caracterizar a economia, os arranjos produtivos se 

espacializam, marcam o território, e dão significado para os lugares ao longo do tempo. 

 

1.3 PERCEPÇÃO 

 

Uma leitura sob a perspectiva da percepção no sentido em que buscamos subsidia 

conhecer o papel dos valores do meio ambiente nas vivências/experiências e na própria 

reprodução social das comunidades. Com base nas próprias experiências é que as 

comunidades adotam medidas que minimizam, por vezes, os transtornos gerados pelas 

enchentes. Assim, a percepção constitui-se instrumento facilitador da exposição da leitura 

comunitária permitindo que o conhecimento local seja repassado. Este referencial é 

pesquisado nas evidências biológicas de Maturana & Varela (1995), Damásio (2010) e 

Edelman (1992) bem como na análise da percepção sócio-ambiental desenvolvida por Yi-fu 

Tuan (1980, 1983). 

Para Maturana e Varela, por um lado “existe um ambiente cuja dinâmica é 

operacionalmente independente do ser vivo em estudo, dinâmica à qual o observador tem 
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acesso (conhecimento) independente da dinâmica de tal ser vivo”; por outro lado “a dinâmica 

do ser vivo em estudo depende das mudanças ambientais, e esse ser sobreviverá se se adaptar 

a tais mudanças, ou seja, se as ‘incorporar’ em seu conhecer (processos cognoscitivos) 

reagindo adequadamente a elas” (MATURANA e VARELA, 1995, p.31). 

A adaptação ao ambiente, portanto, consiste numa ação que gera conhecimento, assim 

sendo, há um acúmulo de experiências e podemos então concordar com Maturana e Varela 

quando afirmam que “toda vez que, num sistema, um estado surge como modificação de um 

estado anterior, temos um fenômeno histórico” (MATURANA e VARELA, 1995, p.96). 

Esses fenômenos, por vezes, dizem respeito a organização dos seres vivos num determinado 

momento da histórica, que inseridos num processo evolutivo se caracterizam de forma 

autônoma. Para os autores, os seres vivos “diferenciam-se entre si por terem estruturas 

diferentes, mas são iguais em sua organização” (MATURANA e VARELA, 1995, p.87), 

sendo que “o modo, o mecanismo que torna os seres vivos sistemas autônomos é a 

autopoiese” (MATURANA e VARELA, 1995, p.88). 

Nas diversas estruturas de organização é que surgem as mais variadas culturas, ou 

formas de viver, adaptadas aos diferentes ambientes. Afirmam os autores (MATURANA e 

VARELA, 1995, p. 260) que: “Todo o conhecer humano pertence a um desses mundos e é 

sempre vivido dentro de uma tradição cultural”. Para eles, a: “Conduta cultural é a 

estabilidade transgeracional de configurações comportamentais adquiridas ontogenicamente 

na dinâmica comunicativa de um meio social” (MATURANA e VARELA, 1995, p.226). 

O estudo da percepção revela que os seres vivos interpretam e atuam conforme o 

ambiente, sendo assim, a percepção não é objetiva, dependendo de cada um e do momento 

histórico. Para fundamentar a percepção sobre o ambiente, encontramos em Edelman (1992, 

p.358) a incorporação das evidências biológicas nas “teorias do conhecimento e da 

linguagem”. Para o autor “o desenvolvimento da epistemologia biologicamente 

fundamentada” consiste numa “explicação do modo como conhecemos e somos conscientes, à 

luz dos factos da evolução e da biologia do desenvolvimento” (EDELMAN, 1992, p.358). O 

homem possui um tipo de cognição particular que lhe permite construir um conceito e agir de 

acordo com sua interpretação do mundo. “O córtex cerebral é uma estrutura adaptada para 

receber uma série densa e rápida de mensagens provenientes do mundo exterior através de 

muitas modalidades sensitivas simultâneas - visão, tacto, paladar, olfacto, audição, 

sensibilidade articular” (EDELMAN 1992, p.172). O processo da percepção sobre o mundo 

exterior, a interpretação da paisagem, perpassa a construção de um conceito, uma 

categorização e a transmissão ao outro, ou a linguagem, que são cheios de subjetividade. 
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António Damásio, que realizou importantes estudos no campo da neurobiologia e formulou 

uma teoria relativa à inter-relação razão-emoção, indica dois pontos de vista correspondentes 

a duas fases do desenvolvimento evolutivo da identidade (2010, p.25): 

um é o ponto de vista de um observador que aprecia um objecto dinâmico – o 

objecto dinâmico constituído por certas operações da nossa mente, certos traços do 

comportamento e uma certa história da nossa vida. O outro ponto de vista é o do eu 

enquanto <<conhecedor>>, o processo que concede um centro às nossas 

experiências e que acaba por nos permitir reflectir sobre essas mesmas experiências. 

 

A construção da mente ocorre pela capacidade de “englobar o passado que já 

vivemos e o futuro que antecipamos, bem como a vida de outros indivíduos que conhecemos” 

(DAMÁSIO, 2010, p.43), e perpassando o campo da reflexão somos capazes de construir 

mapeamentos dinâmicos, sendo úteis para nossa orientação permitindo a adaptação 

constantemente ao ambiente. 

A consciência melhorou a adaptabilidade e permitiu que os beneficiários criassem 

novas soluções para os problemas da vida e da sobrevivência, praticamente em 

qualquer ambiente concebível, em qualquer ponto da terra, no ar e no espaço, 

debaixo de água, em desertos e nas montanhas. Não só evoluímos para nos adaptar a 

um grande número de nichos ecológicos, como também podemos aprender a 

adaptar-nos a muito mais (DAMÁSIO, 2010, p.83). 

 

O ser humano é capaz de transformar o ambiente em seu favor: “Inventamos as 

condições materiais para viver onde desejamos” (DAMÁSIO, 2010, p.83). E essa adaptação 

ao meio ocorre também pelo acúmulo de experiências e “Quando o cérebro cria mapas, 

informa-se a si próprio” (DAMÁSIO, 2010, p.89), numa perspectiva histórica constrói 

“mapas explícitos de objetos e de acontecimentos durante a percepção, e reconstrói-os durante 

a recordação” (DAMÁSIO, 2010, p.194). Na capacidade de perceber e recordar a mudança, o 

acúmulo da experiência notadamente contribui para a adaptação, conforme afirma Damásio. 

Os mapas cerebrais não são estáticos como os da cartografia clássica. São voláteis, 

mudando constantemente de forma a reflectir as alterações que têm lugar nos 

neurônios que os alimentam, os quais por sua vez reflectem as mudanças no interior 

do nosso corpo e no mundo que nos rodeia (DAMÁSIO, 2010, p.93). 

 

Damásio ao discutir sobre “o dar consciência à memória” revela que o fazer “uso de 

toda a história que memorizamos, tanto recente quanto remota” é resultado do acúmulo de 

experiências, o que permitem atestar que: 

 
As autobiografias são compostas por recordações pessoais, a totalidade das nossas 

experiências, incluindo as experiências dos planos que fizemos para o futuro, sejam 

eles precisos ou vagos. Estão incluídas nessa história as experiências sociais das 

quais fizemos parte, ou das quais gostaríamos de ter feito parte, bem como as 

recordações que descrevem as nossas mais refinadas experiências emocionais, 
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nomeadamente as que possam ser classificadas de espirituais (DAMÁSIO, 2010, 

p.263). 

 

Essas recordações de nossas experiências, “processadas na mente consciente” ou 

gravadas em nossa consciência, muitas vezes exprimem imagens que “fornecem pormenores 

acerca do ambiente, pormenores esses que podem ser usados para aumentar a precisão de uma 

reacção indispensável” (DAMÁSIO, 2010, p.329). Isto nos reporta ao fato de que uma ação é 

consumada com base em uma experiência anterior bem sucedida e que sua repetição numa 

situação presente, poderá apresentar o resultado esperado. 

A percepção também é debate no âmbito da Geografia. A sugestão do termo Geografia 

Humanística, por Yi-fu Tuan (1980) visa alcançar uma compreensão do mundo, através do 

estudo das relações das pessoas com o meio ambiente, de seu comportamento geográfico, de 

seus sentimentos e de suas ideias em relação aos espaços e aos lugares. Tuan (1983) analisa as 

diferentes maneiras de como as pessoas sentem e conhecem o espaço e o lugar, salientando 

que o tema central é como o homem, que está ao mesmo tempo no plano do animal, da 

fantasia e do cálculo, experiência e entende o mundo. 

O autor descreve as formas que os povos percebem o seu lugar, e como a partir desta 

percepção cultivam formas de pensar o mundo, o próprio planeta e suas orientações 

geográficas com vistas à garantir a própria sobrevivência do seu grupo. Exemplo importante a 

ressaltar é o dos esquimós Aivilik, que realizaram esboços do seu território, a Ilha de 

Southampton, em 1929, em que a forma correta baseada em fotografias aéreas revelou a 

semelhança dos desenhos elaborados pelos indígenas (TUAN, 1983, p.40). As relações com o 

lugar são enfatizadas pelo autor: 

Espaciosidade está intimamente associada com a sensação de estar livre. Liberdade 

implica espaço: significa ter poder e espaço suficientes em que atuar. Estar livre tem 

diversos níveis de significado. O fundamental é a capacidade para transcender a 

condição presente, e a forma mais simples em que esta transcendência se manifesta é 

o poder básico. No ato de locomover-se, o espaço e seus atributos são 

experienciados diretamente (TUAN, 1983, p.59). 

 

A construção de mapas tem a função de situar as pessoas e para Tuan (1983, p.87), a 

ocasião mais comum em que se exige um mapa é “quando se necessita transmitir 

eficientemente conhecimento geográfico a outra pessoa”. “Um mapa esquemático, rabiscado 

rapidamente na areia, barro ou neve, é a maneira mais simples e mais clara de revelar a 

natureza da região” (TUAN, 1983, p.87). 

As percepções sobre o lugar incluem a história das enchentes experienciada pelos 

moradores que se insere na ideia de Tuan (1983) quando se refere às formas pelas quais as 

pessoas podem sentir, pensar e descrever o seu ambiente. Para o autor, “lugar é segurança e 
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espaço é liberdade”, o que faz alusão aos espaços de convivência, que com o passar do tempo, 

adquirem significados para as pessoas, caracterizando-se por lugares de valores que agradam 

aos sentidos humanos, ou: “O espaço transforma-se em lugar à medida que adquire definição 

e significado” (1983, p.151), ainda: “Comparado com o espaço, o lugar é um centro calmo de 

valores estabelecidos”. Assim, a relação de apego pelo lugar faz o ser humano conceber suas 

características como naturais. 

A cidade natal é um lugar íntimo. Pode ser simples, carecer de elegância 

arquitetônica e de encanto histórico, no entanto nos ofendemos se um estranho a 

critica. Não importa sua feiúra; não importava quando éramos crianças, subíamos 

nas árvores, pedalávamos nossas bicicletas em seus asfaltos rachados e nadávamos 

em sua lagoa. Como experienciávamos um mundo tão pequeno e familiar, um 

mundo infinitamente rico na complexidade da vida cotidiana, mas destituído de 

aspectos de grande imaginabilidade? (TUAN, 1983, p.160): 

 

Ainda para o autor (1983, p.164) “é através do pensamento reflexivo que os momentos 

fugidios do passado são trazidos para perto de nós na realidade presente e ganham uma certa 

permanência”. Mesmo não tendo características marcantes, como dito anteriormente, os 

lugares podem se fazer visíveis através de inúmeros meios: rivalidade ou conflito com outros 

lugares, proeminência visual e o poder evocativo da arte, arquitetura, cerimônias e ritos... 

Alcança-se a identidade do lugar pela dramatização das aspirações, necessidades e ritmos 

funcionais da vida pessoal e dos grupos (TUAN, 1983, p.197). Na topofilia, a paisagem tem 

um valor e um significado para cada um: “Árvores e matacões podem ser densos em uma área 

selvagem, mas os amantes da natureza não a vêem como apinhada” (TUAN, 1983, p.69). 

 

1.4 SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICO-PARTICIPATIVO (SIG-P) 

 

O Sistema de Informações Geográfico-Participativo (SIG-P) envolve o emprego de 

metodologias e a instrumentalização das formas de atendimento aos objetivos da presente 

pesquisa, enfocando no mapeamento de áreas de risco e no planejamento preventivo de 

desastres ambientais. O SIG-P pode ser composto por mapeamentos obtidos através de 

leituras técnicas e comunitárias, em que se elaboram mapeamentos georreferenciados ou não, 

considerando dados oficiais (técnicos) e dados obtidos na comunidade. 

O SIG-P consiste no resultado de uma fusão dos métodos de Aprendizagem e Ação 

Participativa (AAP) (no inglês Participatory Learning and Action) e as Tecnologias de 

Informações Geográficas (TIG) (no inglês Geographic Information Technologies). Para Preto 

este instrumento consiste no: 

Procedimento multidisciplinar que combina conhecimento técnico especializado e 

conhecimento aduzido pelos cidadãos da comunidade. Tenta transladar o 

conhecimento tácito da população local para a linguagem formal utilizada pelos 

especialistas externos. Usando mapas e outras formas de representação que devem 
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ser utilizadas em processos decisórios, combina diversas aplicações de gestão de 

informação geoespacial para representar o conhecimento local georeferenciado 

(PRETO, et al, 2010, p.143). 

 

A fusão entre o SIG-P e os métodos de avaliação de vulnerabilidade geram muitas 

discussões no mundo científico, ainda carecendo de conceitos e definições claras que 

possibilitem rever a sua relevância e aprofundamento metodológico (KIENBERGER E 

STEINBRUCH, 2005). Embora a aplicação do SIG-P seja um método inovador, apresenta 

também incerteza e imprecisão na sua prática. O resultado pode ser pouco preciso em função 

de como são representados nos mapas as informações geográficas indistintas, tais como os 

recursos que variam de acordo com a época (MCCALL, 2006, p.114), e a própria 

subjetividade que envolve as representações. Como pontos a melhorar destacam-se a pouca 

atenção dada à necessidade de desenvolver a capacidade local para revisar e alterar mapas de 

acordo com as mudanças de circunstâncias (FOX et al., 2006). 

O SIG-P, ao associar os conhecimentos popular e técnico, consiste num instrumento 

que contempla a participação comunitária no planejamento do território, podendo ser 

empregado sob vários enfoques, situações, lugares e projetos. Para apreender o conhecimento 

comunitário, pode ser desenvolvido pela construção de mapas que possuem a função de 

informação e comunicação. Segundo Rambaldi et al (2006, p.28): “A cartografia é uma 

maneira fundamental de demonstrar a cognição humana dos espaços e de se comunicar os 

assuntos relacionados ao território”. Ou ainda, como um projeto participativo, o SIG-P 

“incorpora os usuários finais, sujeitos de pesquisa e pesquisadores em um ambiente 

colaborativo” (KEMP, 2008, p.99) onde o SIG é estruturado sob a orientação de especialistas 

ou não (KEMP, 2008, p.99). 

O SIG-P permite que as informações comunitárias e técnicas sejam registradas, 

confrontadas e comparadas, e quanto mais efetiva a participação de populações envolvidas, 

melhores são as informações disseminadas e mais autêntico será o seu resultado. Corbett et al. 

(2006, p.13) adaptam o conceito de Rambaldi et al (2006) salientando que: 

A prática de SIG-P visa a proporcionar poder à comunidade através de aplicações 

adaptadas, baseadas na demanda de uso simples dessas tecnologias cartográficas. 

Quando praticado corretamente, o SIG-P é flexível e se adapta aos diversos 

ambientes sócio-culturais e biofísicos. De modo comum, conta com a combinação 

das habilidades ‘peritas’ com os conhecimentos locais. Diferente das aplicações 

tradicionais de SIG, o SIG-P coloca o controle de acesso e uso de dados geográficos 

culturalmente sensíveis nas mãos das comunidades que os geraram. 

Segundo Corbett et al. (2006), algumas ferramentas e métodos poderão ser 

empregados no mapeamento participativo, como a cartografia efêmera e a cartografia de 

esboço, que podem ser facilmente compreendidas pelas comunidades, permitindo uma 

linguagem comum a todos. Na primeira técnica os participantes utilizam matérias-primas, tais 
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como terra, seixos, gravetos e folhas para representar a paisagem física e cultural. A 

cartografia de esboço, por sua vez, é um método ligeiramente mais elaborado, resultado de um 

esboço de um mapa com base na observação ou memória. Não conta com medidas exatas, tais 

como escala consistente ou referências geográficas, envolvendo o desenho de símbolos em 

folhas grandes de papel para representar as características da paisagem (RAMBALDI et al., 

2006; CORBETT et al., 2006). Os resultados obtidos com a participação das comunidades são 

posteriormente confrontados com os dados oficiais e técnicos, possibilitando subsidiar a 

transmissão do conhecimento tradicional comunitário e a construção de métodos para se fazer 

a comunicação social e a educação ambiental, potencializando seus efeitos por caracterizar 

uma forma facilmente compreensível. Isso posto, as experiências revelam que o instrumento 

pode estimular o aumento da capacidade de gerar, gerenciar e comunicar informações 

geográficas bem como estimular a inovação e incentivar uma mudança social positiva, pois as 

ferramentas criadas e utilizadas nessa prática constituem-se em veículos interativos para redes 

de trabalho, discussões, troca de informações, análise e tomada de decisões (CORBETT E 

KELLER, 2006, RAMBALDI et al., 2006; KYEM et al., 2006; JARDINET et al., 2006; 

CHAPIN et al., 2006). 

Diversas são as experiências obtidas com a aplicação do SIG-P em vários países, 

possibilitando a participação e envolvimento de comunidades em projetos diferenciados, 

dentre elas: identificação de conflitos sobre o uso de terras, impactos da exploração de 

madeira e risco de incêndios (KYEM et al., 2006); elaboração de inventários de terras, uso de 

direitos de passagem, avanços da fronteira agrícola em florestas, disputas sobre direitos de uso 

da água e o seu manejo (JARDINET, 2006); Estudo dos Usos Tradicionais (EUT) dos 

aborígines e esquimós (CANDLER et al., 2006); manejo participativo dos recursos naturais 

(RAMBALDI et al., 2006); estudos em aldeias indígenas voltados à conservação de valores e 

conhecimentos tradicionais (ROBERT et al, 2006; POOLE et al, 2006; CORBETT et al, 

2006; KELLER et al, 2006); ações de subsídio para o acesso à fundos do Protocolo de Kyoto 

e a programas para a redução de emissões de carbono (TAYLOR et al., 2006:84);  ações para 

o gerenciamento do carbono e manejo de recursos para fins de atendimento aos Mecanismos 

de Desenvolvimento Limpo (MDL) (MINANG e MCCALL, 2006, p.91); e planejamento e 

implementação de políticas locais destinadas à intervenções setoriais ou geográficas em áreas 

urbanas (LEMMA, et al., 2006, p.64). 

As contribuições do SIG-P para a Redução de Risco de Desastres (RRD) estão sendo 

vistas como de importante relevância para a melhoria da qualidade de vida das comunidades 

envolvidas (DAGNINO, 2006; KEMP, 2008; KHANAL et al., 2007; MCCALL, 2008). 
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Possibilitar o envolvimento de todos, técnicos e comunidades, como “agentes humanitários 

num cenário de riscos naturais contribui para o processo de Redução de Risco de Desastres 

(RRD)” (KEMP, 2008, p.94). A RRD de maior abrangência é a que consiste no quadro onde 

“os praticantes e membros da comunidade, trabalham em conjunto para identificar as 

vulnerabilidades aos desastres naturais e mudar os sistemas, políticas e hábitos, a fim de evitar 

ou limitar os impactos destrutivos de um perigo” (HPN, 2007; KEMP, 2008, p.94). Com a 

definição de “um quadro mais claro da realidade dos desastres naturais” é possível subsidiar a 

educação das comunidades locais sobre os riscos potenciais a que estão sujeitas (KEMP, 

2008, p.94). No planejamento para o enfrentamento, subsidia “a definição da localização de 

materiais perigosos e estruturas, a implantação de sistemas de alerta, centros de socorro, 

abrigos e rotas de fuga” (MCCALL, 2008, p.02). 

Frente ao risco de desastres, o instrumento facilita a participação das comunidades, 

tornando-as mais resilientes no enfrentamento de eventos extremos. Com efeito, as aplicações 

do SIG-P subsidiam o planejamento e gestão participativos direcionados para a preservação 

ambiental e melhoria da qualidade de vida, principalmente pela preservação dos recursos 

naturais, dos conhecimentos tradicionais, do patrimônio cultural bem como pela participação 

social para a RRD. 

 

1.5 PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DE DESASTRES AMBIENTAIS 

 

A falta de planejamento nas cidades tem frequentemente potencializado os impactos 

decorrentes de eventos extremos, ocasionando os chamados desastres ambientais. É possível 

identificar em várias regiões e países a existência de ocupações em encostas íngremes e 

planícies de inundação, entre outras áreas suscetíveis a eventos extremos, colocando sob 

ameaça um crescente número de pessoas. Em alguns casos, o crescimento ou adensamento 

populacional nos meios urbanos, em detrimento da falta de políticas públicas, tem induzido 

inadequados usos e ocupações territoriais elevando o número de situações de vulnerabilidade. 

Os eventos extremos que ocorrem na região de abrangência da BHRA são deslizamentos, 

estiagens, enchentes, granizos, vendavais e tornados. Os eventos extremos que ocorrem com 

maior frequência são as enchentes, pela sua especificidade ambiental, conforme já vimos. 

A bacia hidrográfica é considerada a unidade de planejamento ideal para a realização qualquer 

projeto. Segundo Botelho (1999, p.269), a bacia hidrográfica ou bacia de drenagem 

compreende a área da superfície terrestre drenada por um rio principal e seus tributários, 

sendo limitada pelos divisores de água. Niles (2009) discutiu os eventos de enchentes no 

município de Araranguá, seus tipos de ocorrências e fatores condicionantes, segundo o autor:  
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Devido a fisiografia do relevo da bacia hidrográfica do Araranguá e a quantidade e o 

tipo de chuva que precipita nessa região, tem-se os dois tipos de ocorrência de 

inundação num único evento pluviométrico, dependendo da posição no relevo da 

bacia. Os municípios localizados a montante, logo abaixo da escarpa da Serra Geral, 

comumente sofrem inundações bruscas e conforme se caminha para jusante, o relevo 

se caracteriza como uma extensa planície, o rio assume a forma meândrica e as 

inundações são do tipo graduais (NILES, 2009, p.15). 

 

Para Kobyama et al. (2006, p.45), a inundação consiste no “aumento do nível dos rios 

além da sua vazão normal, ocorrendo o transbordamento de suas águas sobre as áreas 

próximas a ele”, isto é sobre as “planícies de inundação”, enquanto que a “enchente consiste 

na elevação do nível do rio sem a ocorrência do transbordamento”. Contudo, mesmo os dois 

eventos serem abordados teoricamente com diferenciação, passamos a tratar os eventos 

resultantes de elevados índices pluviométricos como enchentes, devido as comunidades 

estudadas estarem mais familiarizadas com este entendimento. 

A DC classifica as enchentes em função da magnitude - excepcionais, de grande 

magnitude, normais ou regulares e de pequena magnitude - e em função do padrão evolutivo - 

enchentes graduais, enchentes bruscas, alagamentos e enchentes litorâneas. Apesar desta 

diferenciação, a maior parte das situações de emergência ou estado de calamidade pública são 

causadas pelas enchentes graduais e bruscas (KOBYAMA et al, 2006, p.46). As “inundações 

graduais ocorrem quando a água eleva-se de forma lenta e previsível, mantêm-se em situação 

de cheia durante algum tempo, e a seguir escoam-se gradualmente”, enquanto que a 

“inundação brusca ocorre devido a chuvas intensas e concentradas, principalmente em regiões 

de relevo acidentado. A elevação dos caudais é súbita e seu escoamento é violento” 

(KOBYAMA et al, 2006, p.46). 

Christofoletti (1974) trata da geomorfologia fluvial e os padrões de drenagem, 

pertinente no que se refere aos processos e formas de escoamento dos rios. Para o autor: 

a finalidade teórica da geomorfologia é encontrar uma explicação, uma explicação 

para as paisagens; significado esse que pode ser mutante conforme as épocas. Essa 

meta constitui eterno desafio, pois demonstra a maneira pela qual o homem pode se 

relacionar com a natureza; sua importância advém de ser formada por conceitos 

operatórios que levam o homem a agir (CHRISTOFOLETTI, 1974, p.140). 

 

De acordo com Tucci (1999, p.152), “o desenvolvimento urbano altera a cobertura 

vegetal, provocando vários efeitos que alteram os componentes do ciclo hidrológico natural”. 

Dentre esses efeitos destacam-se alterações no ciclo qualitativo, aumento da temperatura e 

contaminação de aquíferos, sem contar com a inadequada ocupação urbana das planícies de 

inundação, construídas pelos rios. 
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Cunha (2007, p.221) indica que no processo natural dos rios e canais ocorre o 

transbordamento dos leitos (enchentes e enchentes) de acordo com a sazonalidade climática 

local. Entretanto, o intervalo de recorrência, isto é, o tempo entre enchentes, varia de um rio 

para outro e com a intensidade da enchente. As consequências das enchentes não só trazem 

riscos de vida e efeitos econômicos de ordem local e regional, como também alteram a 

morfologia dos canais, importante elemento para a manutenção da ecologia e sustentabilidade 

dos ambientes aquáticos. 

Esta região também foi atingida pelo furacão Catarina (o primeiro da América do 

Sul) no ano de 2004. Devido a importância dos ventos fortes para a BHRA, especificamente 

na área recorte da pesquisa, enfoca-se na prevenção e enfrentamento de ventos fortes e de 

enchentes, principais eventos climáticos extremos recorrentes. O furacão consiste num: 

sistema de baixa-pressão (ciclone) intenso que geralmente forma-se sobre os 

oceanos nas regiões tropicais. Os ventos de um furacão giram violentamente ao 

redor de um centro relativamente calmo, conhecido como o “olho” da tempestade 

(KOBYAMA et al, 2006, p.72). 

 

Após a ocorrência do Catarina, ganha destaque a afirmativa dos moradores e pessoas 

envolvidas na prevenção e enfrentamento de desastres, de que novos eventos parecidos 

ocorreram posteriormente. A população ficou muito abalada com os eventos posteriores, 

questionando-se sobre as causas que poderiam ter levado a esses acontecimentos e a 

possibilidade de sua recorrência. 

No contexto estadual, Hermann et al. (2005) mapearam os desastres ambientais 

ocorridos no Estado no período 1980-2007, totalizando um número de 1.229 enchentes 

graduais, 701 de enchentes bruscas, 140 de escorregamentos, 780 de estiagens, 422 de 

granizos, 549 de vendavais e 43 episódios de tornados. A partir de 1998, foram computados 

28 episódios de marés de tempestade, e também destacando no ano de 2004 o inédito episódio 

do Furacão Catarina. 

A United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), 

conceitua um desastre como uma: 

Ruptura grave no funcionamento de uma comunidade ou uma sociedade humana 

causando generalizadas perdas materiais, econômicas ou ambientais que ultrapassam 

a capacidade da comunidade ou sociedade afetada de enfrentá-lo com seus próprios 

recursos. [...] Um desastre é uma função do processo de risco. Resulta da 

combinação de perigos, condições de vulnerabilidade e medidas ou capacidade 

insuficiente para reduzir as potenciais consequências negativas do risco (UNISDR, 

2012). 

 

Na Política Nacional de Defesa Civil, identifica-se o desastre “natural” como o 

“resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema 
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vulnerável, causando danos humanos, materiais e ambientais e consequentes prejuízos 

econômicos e sociais”. 

Ainda, com relação a sua intensidade “depende da interação entre a magnitude do 

evento adverso e a vulnerabilidade do sistema e é quantificada em função de danos e 

prejuízos” (Secretaria Nacional de Defesa Civil, 2012). Não somente a Defesa Civil, mas 

muitos pesquisadores adotam a taxonomia desastre natural (CASTRo et al., 2005; 

HERRMANN, 2006; MARCELINO, 2007; TOMINAGA et al., 2009; SOUZA et al., 2012; 

IRG/USAID/OFDA, 2007). 

Para entendermos as condições que levam a ocorrência dos desastres é preciso 

definir os conceitos de ameaça, vulnerabilidade e risco. Para a o Grupo Internacional 

Recursos del Sur (IRG/USAID/OFDA, 2007, p.32) o “risco é considerado como a 

probabilidade de que ocorram determinados níveis e perdas econômicas e sociais em um lugar 

e tempo determinados”. Em se falando do risco em um território, “está condicionado pela 

presença dos elementos essenciais: ameaça e vulnerabilidade, a ameaça na maioria dos casos 

está associada a fenômenos naturais, a vulnerabilidade se associa com condições 

socioeconômicas da população”. 

A ameaça “se trata de um perigo latente que representa a probabilidade de 

manifestação de um fenômeno físico de origem natural, sócio-natural ou antrópico, que pode 

produzir efeitos adversos para as pessoas, atividades produtivas, infraestrutura, bens e 

serviços”. Três são os tipos de ameaças, a saber, a natural, sócio-natural e a antrópica. A 

ameaça natural consiste naquela em que sua ocorrência está associada à própria dinâmica do 

planeta, como os terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis, furacões, tornados, enchentes e 

deslizamentos, entre outros. A ameaça sócio-natural é aquela em que sua ocorrência está 

determinada pelos fenômenos da própria dinâmica do planeta associados às intervenções 

humanas sobre o meio - destacam-se os deslizamentos e as enchentes. Por sua vez, a ameaça 

antrópica é desencadeada pela ação direta do homem sobre o meio, de maneira não 

intencional como, por exemplo, a contaminação ambiental e a proliferação de vírus e bactérias 

(IRG/USAID/OFDA, 2007, p.32). 

A vulnerabilidade, por sua vez, constitui-se numa condicionante ligada ao nível de 

segurança de uma população, consiste na “suscetibilidade de um elemento ou conjunto de 

elementos de um sistema social, econômico ou natural, sofrer falhas ou danos perante a 

ocorrência de um fenômeno que por sua magnitude, é potencialmente destrutivo ou 

desestabilizador”. Esta suscetibilidade é função da resiliência e resistência do sistema 

(IRG/USAID/OFDA, 2007, p.33). Já para Valencio (2006, p.98) a vulnerabilidade “é aquela 
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que diz respeito aos riscos a que certo grupo está exposto e determina a susceptibilidade do 

mesmo”. Reduzir a vulnerabilidade está também ao alcance das pessoas por meio da sua 

própria percepção, pois, “a medida da segurança possível é reconhecermos a nossa própria 

vulnerabilidade e a vulnerabilidade do outro, protegendo e sabendo conviver com ambas” 

(VALENCIO, 2006, p.97). 

Niles, fazendo parte da DC, estuda as enchentes do rio Araranguá que configuram 

um perigo para as comunidades ribeirinhas. Segundo o autor: 

As condicionantes da bacia que fazem com que ela tenha maior ou menor propensão 

a cheias e a própria forma de evolução desse fenômeno de cheia e sua magnitude e 

frequência de ocorrência constituem a suscetibilidade do sistema. O grau de 

conhecimento e de preparo da população que é atingida pelas cheias representa a 

maior ou menor vulnerabilidade dessa população em relação ao fenômeno perigoso 

cheia. O cruzamento das características das cheias (perigo) com a vulnerabilidade da 

população que pode ser atingida e a contabilização das prováveis perdas e danos é a 

avaliação do risco. A efetiva ocorrência das cheias em um determinado tempo e 

espaço é o evento perigoso e ele se configurará em um acidente ou desastre ou 

catástrofe, de acordo com a sua magnitude e com a quantidade de perdas e danos 

causados por ele (NILES, 2009, p.24). 

 

Em vários países, o envolvimento das comunidades tem mostrado a relevância da 

participação de todos no enfrentamento de desastres ambientais. A Campanha Nacional 

Cidades Resilientes, promovida pela EIRD, destina-se ao incentivo da participação de todos 

na preparação para o enfrentamento de eventos extremos, e o município de Araranguá 

inscreveu-se para o referido programa. As comunidades podem desenvolver a sua capacidade 

de resiliência, contribuindo para melhorar a resposta a esses eventos de forma mais preparada, 

identificando as situações de ameaça e reduzindo o risco de desastres ambientais. 

Há notadamente uma tendência de ampliação da adoção de medidas de 

enfrentamento com a participação das comunidades vulneráveis, em consonância com o 

PGRP o qual se entende:  

como a aplicação de um conjunto de medidas de planejamento, de organização, de 

regulamentação e de intervenção física e social orientadas a reduzir as 

condicionantes de risco (IRG/USAID/OFDA, 2007, p.33). 

 

Salienta-se que o PGRP diz respeito a todos os atores, devendo ser construído com o 

envolvimento e a: 

participação ativa da comunidade e das diferentes instâncias do estado, verificando 

em si mesma a incorporação na cultura da população e seus efeitos dentro do 

processo de desenvolvimento econômico e social (IRG/USAID/OFDA, 2007, p.33). 

 

Ainda, a construção de um PGRP se fundamenta no documento do 

IRG/USAID/OFDA (2007, p.11) que afirma que “a gestão de riscos é entendida como um 

conjunto de elementos, medidas e ferramentas dirigidas a intervir nas condições de 
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vulnerabilidade ou atuar sobre ameaças, com o objetivo de diminuir ou mitigar os riscos 

existentes”. 

A construção do PGRP, ao nível específico das comunidades ora em questão, implica 

no envolvimento de todos na definição das ações e medidas a serem incluídas para o 

enfrentamento das enchentes. O que parece ser de importância primordial é a implantação de 

um sistema de alerta e alarme, o que proporciona uma melhor coordenação das ações 

preventivas e de enfrentamento. Os sistemas de alerta e alarme ao fazerem parte de um PGRP 

contribuem para identificar, mapear, avaliar e observar os riscos de desastres, subsidiando a 

tomada de medidas de enfrentamento e reduzindo significativamente a vulnerabilidade. O 

sistema de alerta e alarme implantado em Cuba torna o país o mais bem preparado do Caribe 

para o enfrentamento de furacões. A adoção do sistema tem poupado vidas, pois, “durante 

2004, quando o furacão Charley chegou a danificar 70.000 casas, matando quatro pessoas. No 

mês seguinte, quando da passagem do furacão Ivan, foram evacuadas mais de 2 milhões de 

pessoas e ninguém perdeu a vida” (UNISDR, 2007). As experiências revelam que não basta 

possuir um plano de gestão de riscos e um sistema de alerta e alarme, é fundamental que haja 

preparo, a partir do envolvimento de técnicos e também das comunidades, e que estas 

participem de simulados de evacuação, para que identifiquem as situações que representam 

ameaça e tomem as medidas indicadas para reduzir sua vulnerabilidade. 

Em todas as experiências que se tomou conhecimento, a vivência local é essencial 

para a redução de desastres ambientais. A experiência da Ilha de Simileu se destaca, pois cada 

geração instruiu as seguintes sobre os sinais de alerta prévio de ameaças naturais, como dos 

tsunamis que são frequentes na região. No Japão, durante o Dia da Prevenção de Desastres, 

que é celebrado todos os anos, pessoas de todas as partes do País participam dos simulados de 

preparação, incluindo tanto os trabalhadores de emergência como as pessoas em geral – vale 

lembrar que mesmo com toda a preparação do país, tiveram muitas perdas sociais e 

econômicas com a ocorrência do tsunami de 2011. 

Para a Estratégia Internacional para a Redução de Desastres (EIRD/ISDR, 2007), o 

sistema de alerta e alarme deve envolver na população, cujo objetivo é possibilitar que as 

pessoas e comunidades enfrentem as ameaças, reduzindo a possibilidade de que haja lesões 

pessoais, perdas de vidas, danos aos bens e ao meio ambiente. Entre as ações desenvolvidas 

no mundo estão as iniciativas da Nações Unidas (ONU) por meio da EIRD, no ano de 2000, 

como mecanismo de continuidade ao Decênio Internacional sobre a Redução de Desastres 

Naturais (DIRDN) 1990-1999. A EIRD tem por objetivo “reduzir os danos causados por 
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desastres naturais como terremotos, inundações, secas e ciclones, por meio de uma ética da 

prevenção” (2012). 

O Marco de Ação de Hyogo (MAH) é o instrumento mais importante para a 

implementação da redução de riscos de desastres que adotaram os estados membros das 

Nações Unidas por meio do compromisso assinado, em 2005, por 168 estados membros da 

ONU (UNISDR). Seu objetivo geral é aumentar a resiliência das nações e das comunidades 

frente aos desastres ao alcançar, para o ano de 2015, uma redução considerável das perdas que 

ocasionaram os desastres, tanto em termos de vidas humanas quanto aos bens sociais, 

econômicos e ambientais das comunidades e dos países. O MAH oferece cinco áreas 

prioritárias, a saber, fazer com que a redução dos riscos de desastres seja uma prioridade; 

conhecer o risco e tomar medidas; desenvolver uma maior compreensão e conscientização; 

reduzir o risco; e fortalecer a preparação em desastres para uma resposta eficaz, em todos os 

níveis (ISDR, 2005). 

No Brasil, a Política Nacional de Defesa Civil (PNDC) tem por objetivo geral a 

“redução de desastres que é conseguida pela diminuição da ocorrência e da intensidade dos 

mesmos”. Este objetivo geral é atingido a partir das seguintes ações globais: prevenção de 

desastres; preparação para emergências e desastres; resposta aos desastres e reconstrução. A 

política tem por objetivos específicos promover a defesa permanente contra desastres naturais 

ou provocados pelo homem; prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir populações 

atingidas, reabilitar e recuperar áreas deterioradas por desastres; atuar na iminência ou em 

situações de desastres; e promover a articulação e a coordenação do SINDEC, em todo o 

território nacional. 

Com a ocorrência dos eventos adversos de 2008, Santa Catarina criou o Grupo 

Técnico Científico (GTC) para prevenção de catástrofes naturais, que constitui-se de equipe 

multi-institucional e multidisciplinar vinculada como Subgrupo de Reação/Prevenção, 

instituído pelo Decreto n° 1940 de 03 de dezembro de 2008, lançado oficialmente como Ação 

Pública em 17 de dezembro de 2008 em Blumenau. O GTC possui atuação permanente 

oficializada pelo Decreto nº 2445 de 13 de julho de 2009 e identificou as áreas que 

demandavam prioridade e a partir de então foram realizados diagnósticos para servir de 

subsídios para adoção de medidas mitigadoras para enfrentamento de futuros eventos 

extremos. 

A partir de então vários estudos e medidas de prevenção estão a caminho. Destacam-

se as medidas estruturais recentemente informadas pela Secretaria Estadual da Defesa Civil, 

destinadas ao Vale do Itajaí, como implantação de comportas, reestruturação de barragens 
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existentes bem como implantação de novas barragens para o controle de cheias e implantação 

de sistemas de alerta e alarme. Destaca-se a importância do envolvimento das comunidades na 

preparação das ações de enfrentamento, em conjunto com a DC, como forma de potencializar 

os benefícios gerados com a viabilização dos projetos ora em questão. 

Segundo a PNDC, os sistemas de alerta e alarme têm por finalidade viabilizar 

sistemas de monitorização em áreas de risco de desastres para melhorar a capacidade de 

resposta aos eventos extremos. As informações em tempo real devem repercutir sobre um 

repertório previamente cadastrado, relacionadas com os fenômenos e com os cenários sobre 

os quais interagem. 

Os dados e informações devem ser previamente interpretados para subsidiar o 

planejamento da DC com o apoio do NUPDEC, que por sua vez organizam as ações e 

repassam as tarefas aos envolvidos (comunidade), sempre em linguagem simples. Um sistema 

de monitorização é composto por sensores periféricos; vias de comunicações aferentes 

(centrípetas); centros de integração em diferentes níveis; vias de comunicações horizontais e 

verticais, responsáveis pelas ligações entre diferentes centros de integração; vias de 

comunicações eferentes (centrífugas) e órgãos efetores, responsáveis por respostas pré-

planejadas. 

O Plano de Desocupação do Município do Rio de Janeiro (Verão 2011/2012), 

desenvolvido pela Defesa Civil Municipal, tem por objetivo estabelecer procedimentos e 

preparar a desocupação rápida e segura dos moradores em caso de ocorrência de chuva forte, 

permaneçam resguardados. O sistema de alerta e alarme comunitário é o principal recurso a 

fazer parte das Ações de Prevenção e Preparação das Comunidades frente às chuvas fortes 

e/ou prolongadas. O sistema teve como medidas prioritárias a mobilização das comunidades 

por meio da implantação dos NUPDECs, dentro de um Programa mais abrangente chamado 

de Proteção Comunitária, enfocando o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 

Associações de Moradores e integrantes de outros Programas Comunitários Municipais 

(Agentes Ambientais e Mutirão de Reflorestamento). 

 

1.6 PARTICIPAÇÃO POPULAR NA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DE 

DESASTRES 

 

A participação das pessoas nos diversos processos em que seus resultados, por vezes, 

têm influência sobre suas vidas, proporciona expor seus conhecimentos e melhor a difusão 

das informações no âmbito de suas comunidades. No exercício de atestar o exercício da 
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participação popular, buscam-se as contribuições de Paulo Freire acerca da essência do 

diálogo como um fenômeno humano: 

O que temos a fazer, na verdade, é propor ao povo, através de certas contradições 

básicas, sua situação existencial, concreta, presente, como um problema que, por sua 

vez, o desafia e, assim, lhe exige resposta, não no nível intelectual, mas no nível de 

ação (FREIRE, 1987, p.86). 

 

Para Habermas (TOURAINE, 2002, p.355) “não existe democracia sem escuta e 

reconhecimento do outro, sem busca daquilo que tem um valor universal na expressão 

subjetiva de uma preferência”. Este dizer está de acordo com o que Santos (2009, p.55) 

aborda como democracia participativa, como “um dos campos em que está sendo reinventada 

a emancipação social”. O ouvir e o dialogar vão ser possíveis e efetivos para a ação se houver 

um espaço que possibilite a comunicação entre os atores envolvidos. Nessa linha de reflexão, 

Santos et al. (2005, p.177) afirmam que “a viabilização do espaço público se inicia quando os 

atores veem seus interesses abordados”. Para Jacobi (2000, p.26), a criação dos espaços 

públicos por parte do Estado é um desafio, sendo que estão “intrinsecamente vinculados à pré-

disposição dos governos locais em criar espaços públicos e plurais de articulação e 

participação”. 

A criação dos espaços públicos é que vai estabelecer uma aproximação entre os 

atores, possibilitando enfocar no problema que se instala em nível local. Santos et al. (2005), 

afirmam a importância da articulação local para o exercício da cidadania: 

Atuar localmente significa pensar no destino das comunidades, associações, bairros, 

paróquias, municípios e demais organizações sociais. Significa comprometer-se com 

o futuro, através do esforço da administração local, com as micro-formas de fazer 

política, dos pequenos canais de participação, seguindo o cotidiano do cidadão, seus 

valores, papéis e atitudes, partindo das potencialidades, sem opressão a natureza. 

Ali, em nível local, é possível encontrar pistas concretas de desenvolvimento 

humano. Ali está os códigos culturais para construir uma nova ordem social, as 

ferramentas para moldar uma nova ética política (SANTOS, et al., 2005, p.44). 

 

No contexto histórico, a democratização que começou no sul da Europa nos 70, 

chegou na América Latina nos anos 80 do século passado, colocando o tema participação na 

agenda de discussão (SANTOS, 2009, p.55). Segundo Santos et al. (2005), os movimentos 

sociais que ocorreram no período compreendido entre 1975 e 1985, se organizavam como 

espaços reivindicatórios e recusavam ser subordinados pelo Estado, partidos e outras 

instituições. A partir da década de 1970 tem-se os primeiros sinais de participação popular na 

gestão municipal, destacando-se Lages, em Santa Catarina e Boa Esperança, no Espírito Santo 

(SANTOS et al., 2005) - vale salientar que essas experiências ocorreram durante o regime 

militar. 
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A experiência de Lages/SC constituiu-se em ação do poder público local, na 

administração de 1976, que procurou valorizar o envolvimento e a participação das pessoas na 

construção de alternativas para superação de situações de estagnação econômica, dependência 

e pobreza, diante dos governos federal e estadual (SANTOS et al., 2005, p.39). O governo 

municipal desenvolveu ações que contribuíram para a experiência de democracia 

participativa, destacando-se a implementação de três projetos, a saber: “O Mutirão” 

(construção de moradias), o “O hortão” (hortas comunitárias) e um projeto escolar que 

envolveu a participação de pais e alunos (ALVES, 1988). 

Com a criação da Constituição de 1988, os avanços na democracia participativa 

ganharam força e Segundo Alvritzer & Anastasia (2006, p.35), duas formas principais de 

participação ficam bem definidas: “a participação direta através da expressão da soberania por 

meio de plebiscitos, referendo e iniciativas populares” e uma segunda forma de participação, 

exigida por alguns capítulos de políticas sociais da Constituição como os capítulos da 

seguridade social e da reforma urbana. 

O Orçamento Participativo (OP) veio a contribuir para este avanço, sendo 

implantado em 1989 pelo governo de Porto Alegre/RS, o OP se encontra atualmente vigente 

configurando-se como um “modelo de co-gestão, ou seja, um modelo de partilha do poder 

político mediante uma rede de instituições democráticas orientadas para obter decisões por 

liberação por consenso e por compromisso” (SANTOS, 2009, p.526). 

Constitui-se processo pelo qual a população decide de forma direta, a aplicação dos 

recursos em obras e serviços que serão executados pela administração municipal em cada ano. 

O OP que inicialmente estava vinculado ao Partido dos Trabalhadores, a partir de 1997 passa 

a adentrar o universo partidário, atingindo em 2004 um número de 170 experiências em todo 

o País (ALVRITZER & ANASTASIA, 2006, p.40). 

Outra importante experiência de participação popular também ocorreu durante a 

construção do Plano Diretor Comunitário do Campeche (Florianópolis/SC). O processo teve 

início em 2006 e partiu de um núcleo gestor com representantes do poder público e da 

sociedade civil, em que se destacou o desenvolvimento de oficinas temáticas para discutir as 

questões pertinentes ao uso adequado do solo e dos recursos do seu Distrito. A comunidade 

exerceu seus direitos e discutiu seus anseios, sendo um desafio integrar seu plano ao processo 

de elaboração do PDM (MOREIRA et al. 2009, p.141). 

Embora já tivéssemos ações concretas de democracia participativa nos anos 80 do 

século passado, ainda vai permanecer durante a década de 1990, a defesa e institucionalização 

da participação dentro dos marcos das democracias representativas. A ampliação das 
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iniciativas, em favor da democracia participativa, vão ocorrer mais fortemente a partir do 

novo século, em que o espectro de experiências vai adentrar outras áreas, como na educação e 

na saúde. A importância da participação como um instrumento do exercício da democracia 

tem avançado em várias instâncias e situações, tornando-se evidente em vários estudos 

(FEDOZZI, 2007; GADOTTI e JACOBI, 1994; JACOBI 2000; LACERDA e SÃO TIAGO, 

2007; e MARQUETTI, s/data). 

Notadamente, as experiências mais recentes têm assumido formas de participação 

centradas principalmente na criação de novos canais e mecanismos de relação entre a 

sociedade civil e a esfera pública (JACOBI, 2005, p.127). Torna-se bastante evidente a 

representação da sociedade em conselhos ambientais, de saúde, educação, assistência social e 

habitação, ampliando os espaços de questionamento em processos decisórios bem como 

também nas políticas públicas (JACOBI, 2005, p.134). Para Jacobi (2005, p.122), a 

participação popular tem se transformado em referência na garantia da “execução eficiente de 

programas de compensação social no contexto das políticas de ajuste estrutural, e de 

liberalização da economia e privatização do patrimônio do Estado”. 

Na área ambiental, tem-se um significativo grau de envolvimento da sociedade civil 

com o objetivo de cobrar ações para a preservação, contudo há ainda muitas falhas no 

atendimento as soluções dos problemas expostos, o que contribui pouco para uma democracia 

efetivamente participativa. Souza (2010, p.202) ao tratar de uma tipologia das abordagens 

atuais do planejamento e da gestão urbanos, apresenta o grau de abertura para com a 

participação popular a partir da escada de avaliação da participação, a seguir colocada, 

inspirada na “escada da participação popular” de Arnstein (2002, p.02). 

 

Quadro 1: Escada da participação popular 
8  Autogestão 

Graus de participação autêntica 7  Delegação de poder 

6  Parceria 

5  Cooptação 

Graus de pseudoparticipação 4  Consulta 

3  Informação 

2  Manipulação 
Situações de não participação 

1  Coerção 

Fonte: Adaptado de Souza (2010, p.207). 

 

As três categorias superiores correspondem a marcos político-institucionais em que 

se pode, efetivamente, prever soluções de planejamento e gestão, de modo democrático, 

sustentadas pela racionalidade e pelo agir comunicativos. Para o autor, as categorias 
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intermediárias abrangem uma participação limitada expressa pela simples cooptação, consulta 

e informação, o que caracteriza uma sociedade heterônoma (Souza, 2010, p.205). Muitas 

outras categorizações foram avançadas, por outros tantos autores. Contudo, na generalidade 

dos casos elas têm largos pontos comuns com a pioneira categorização de Arnstein 

(FREITAS, 2012). 
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CAPÍTULO II – METODOLOGIA 

 

Como assinala Demo (1981, p.13), embora a Metodologia seja uma disciplina 

instrumental, ela “desempenha papel decisivo na formação do cientista, à medida que o faz 

consciente de seus limites e de suas possibilidades”. Para o autor: 

O maior problema da ciência é a realidade, tanto no sentido que ela tem como 

questão central atingir a realidade da melhor maneira possível como no sentido de 

que este atingimento é sempre apenas parcial e imperfeito. Por isso pesquisamos, 

por que a realidade nunca está suficientemente estudada (DEMO, 1981, p.13). 

 

Neste capítulo, expõem-se os eixos metodológicos que orientaram a realização da 

pesquisa, a saber, o desenho, os métodos e as técnicas de recolha de dados, bem como o 

tratamento e análise de dados. 

 

1.7 DESENHO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa enquadra-se nos pressupostos do paradigma qualitativo. 

Cook e Reichardt (1986, p.66), definem a pesquisa qualitativa como um novo “marco 

de explicação”, uma orientação para o desenho da pesquisa, adotando-se “conceitos sensíveis” 

direcionados para explicar o fenômeno objeto da pesquisa. Para os referidos autores: 

 
o paradigma qualitativo emprega um modelo fechado, de raciocínio lógico dedutivo 

desde a teoria até as proposições, a formação do conceito, a definição operacional, a 

medição das definições das proporções operacionais, a recolhida de dados, 

retroinformações e modificações constantes da teoria e dos conceitos baseados nos 

dados obtidos (COOK e REICHARDT, 1986, p.66). 

 

Afirmando que  a mudança social acelerada e a consequente diversificação das esferas 

de vida exigem cada vez mais a adoção das estratégias indutivas, Flick (2009, p.21),  acentua 

que “a pesquisa qualitativa é de particular relevância ao estudo das relações sociais devido à 

pluralização das esferas de vida”. Segundo o mesmo autor os aspectos essenciais da pesquisa 

qualitativa consistem na apropriabilidade de métodos e teorias; nas perspectivas dos 

participantes e sua diversidade; na reflexibilidade do pesquisador e da pesquisa; e na 

variedade de abordagens e de métodos (FLICK, 2009, p.21). Haguette (1987, p.55) discute a 

importância do método qualitativo na compreesão profunda de certos fenômenos sociais 

apoiados no pressuposto da maior relevância do “aspecto subjetivo da ação social face à 

configuração das estruturas societais”, permitindo conhecer “um fenômeno em termos de suas 

origens e de sua razão de ser. No entendimento de que o objeto da pesquisa qualitativa é 

caracterizado pela subjetividade, um dos mais utilizados desenhos é o estudo de caso. Para 
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Macedo, o estudo de caso: 

tem por preocupação principal compreender uma instância singular, especial. O 

objeto estudado é tratado como único, idiográfico − mesmo quando compreendido 

como emergência relacional −, isto é, consubstancia-se numa totalidade complexa 

que compõe outros âmbitos ou realidades (MACEDO, 2006, p.90). 

 

Creswell (2010, p.38) resgata o conceito de estudo de caso de Stake (1995), o qual se 

considera adequado à pesquisa em tela, segundo o autor: 

Estudos de caso são uma estratégia de investigação em que o pesquisador explora 

profundamente um programa, um evento, uma atividade, um processo ou um ou 

mais indivíduos. Os casos são relacionados pelo tempo e pela atividade, e os 

pesquisadores coletam informações detalhadas usando vários procedimentos de 

coleta de dados durante um período de tempo prolongado. 

 

A especificidade natural consubstanciada pelos elementos geomorfológicos e 

climáticos presentes na região de abrangência da BHRA, conforme visto, influencia de forma 

direta no cotidiano das populações que ali habitam. Este conjunto de características do 

componente natural resulta na ocorrência de frequentes eventos climáticos extremos, como as 

enchentes, marés meteorológicas e astronômicas e ventos fortes, assim como deu origem ao 

conhecido Catarina, o primeiro furacão presenciado no Atlântico Sul. A alta suscetibilidade à 

ocorrência desses eventos associada à vulnerabilidade social presente, amplia o risco de 

ocorrência de desastres, gerando a necessidade de preparação, em vários sentidos, para o seu 

enfrentamento. Por tudo isto, o estudo de caso mostrou-se o desenho metodológico mais 

adequado ao desenvolvimento da presente investigação, principalmente pela singularidade da 

perspectiva espacial e histórica que as comunidades Barranca e Baixadinha, objeto de estudo 

da presente pesquisa, inserem-se. 

As duas comunidades citadas, que se situam em área de risco no município de 

Araranguá, no litoral sul do estado de Santa Catarina, ocupam o leito do rio de mesmo nome, 

estando por isso, sujeitas a sofrer influência dos eventos extremos já atrás referidos, com 

destaque para enchentes com certa regularidade. Pelas estratégias importantes de adaptação, a 

Barranca segue como uma das mais antigas comunidades de Araranguá, representando forte 

resistência às condicionantes postas pelas enchentes. Tudo indica que a Baixadinha, por sua 

vez, instalada mais recentemente, é impactada pelas enchentes em grande parte como 

consequência de obras inadequadas à especificidade ambiental local. 

Assim, dentre as razões da especificidade que justificam a adoção do estudo de caso 

que aqui propusemos, está o pressuposto do envolvimento do indivíduo na prevenção e 

enfrentamento de enchentes, principalmente pelas recordações e experiências que 

condicionam sua adaptação. Neste sentido, a pesquisa identifica e lida com fatores de 
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resiliência que contribuem para a valorização da percepção própria do ambiente, experiências 

e recordações que possibilitam a sua permanência ou que justificam uma perspectiva de 

mudança. Trata-se, em boa verdade, de dois estudos de caso ou, se preferirmos, um estudo de 

caso com duas unidades de análise. 

Notadamente, pode esse conjunto de formas de adaptação derivado de suas vivências 

constituírem-se fatores de resiliência que fundamentem o planejamento e a realização de 

ações participativas no âmbito do enfrentamento de desastres possibilitando, com isso, o 

efetivo envolvimento de todos na busca pela melhoria da qualidade de vida enquanto ali 

residirem. As duas comunidades, embora sofram com as enchentes de distintas configurações, 

se encontram no mesmo contexto socioambiental. Por isso, não se estudaram as duas 

comunidades mais diretamente afetadas por enchentes como uma amostra representativa de 

determinada população, mas se tratou cada uma “como tendo um valor próprio” (Macedo, 

2006, p.90), com o objetivo de “resguardar a natureza idiográfica e relacional”, evitando-se “a 

mera comparação” (Macedo, 2006, p.91). 

As conclusões ou resultados obtidos não se aplicam em sua totalidade a outras 

situações, embora seus métodos e instrumentos possam ser amplamente utilizados em estudos 

da mesma temática, tendo importante aplicabilidade e servindo para ilustrar casos 

semelhantes. 

 

1.8 AMOSTRAGEM 

 

O universo da pesquisa compreendeu as comunidades Barranca e Baixadinha/Vila São 

José, município de Araranguá. Foram realizados diversos tipos de amostragem. 

No caso do estudo de sondagem (survey) tratou-se de uma combinação entre 

amostragem aleatória com amostragem intencional. Amostragem aleatória, através de 

questionários deixados em locais públicos (prefeitura, por exemplo) e amostragem intencional 

através da entrega de questionários a líderes locais que os entregaram a quem entenderam 

melhor (Apêndice A). No caso da aplicação de entrevista passou-se algo semelhante. 

Efetivamente, por um lado, seguindo Ander-egg (2003), buscou-se consultar informantes-

chave e entrevistaram-se, de forma intencional, lideres locais e outros atores relevantes 

(segundo vários critérios). Por outro lado, de forma mais ou menos aleatória, entrevistaram-se 

moradores que foram encontrados na rua ou em locais públicos, sem qualquer critério prévio 

de natureza intencional. As entrevistas foram guiadas por roteiro previamente definido, 

apenas para conduzir a conversa (Apêndice B). 
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No que se refere às reuniões e oficinas comunitárias a amostragem foi aleatória. 

Tratou-se, contudo, de uma forma específica de amostragem aleatória, o que poderíamos 

chamar de amostragem por adesão voluntária. Assim, toda a comunidade de ambos os bairros 

(Baixadinha e Barranca), população, foi convidada para participar através da afixação de 

cartazes, da convocação boca a boca e pela rádio, além de formas complementares, como 

informação pelos alunos, enquadrando-se na amostra convidada (Apêndice C). A amostra 

participante ficou constituida pelas pessoas que, voluntariamente, quiseram e puderam 

participar, havendo alguma flutuação na amostra, ou seja, a coincidência entre as pessoas que 

particparm a uma reunião ou oficina não é total com as pessoas que apareceram a outras. 

Também no caso de trabalho de campo participativo ele foi aberto a quem compreceu na 

reunião em qu etal trabalho foi agendado. 

Como um dos objetivos da pesquisa foi o envolvimento das comunidades nas ações de 

Proteção e Defesa Civil, também foi necessário ouvir esta instituição e a Prefeitura Municipal 

no sentido de tomar conhecimento de como estão sendo tratados os eventos climáticos 

extremos sob o ponto de vista do setor público. Ainda, auxiliando no entendimento dos 

fatores socioambientais, especialmente com relação à BHRA, entrevistou-se o representante 

do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá e o representante da Organização Não 

Governamental (Ong) Sócios da Natureza. 

Os indivíduos entrevistados são identificados pelas siglas a seguir expostas. 

 

Quadro 2: Atores entrevistados 
Setor Entrevistado Código 

 

 

Poder público 

Diretor de Defesa Civil de Araranguá RI1 

Secretário de Planejamento Municipal RI2 

Presidente do Comitê da BHRA RI3 

Coordenador Regional da Defesa Civil do Vale do Araranguá RI4 

Lideranças 
Presidente da Associação de Moradores da Barranca L1 

Coordenador da Ong Sócios da Natureza. L2 

Moradores da Barranca 

Menino M1 

Homem M2 

Homem M4 

Mulher M5 

Homem M6 

Mulher M7 

Homem M8 

Homem M9 

Homem M10 

Mulher M11 

Moradores da Baixadinha/ 

Vila São José 

Homem MV1 

Homem MV2 

Falas consultadas em 

bibliografia 
Homem EB1 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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No que se refere à análise documental definiram-se populações de documentos, a 

saber: AVADANs de um determinado período temporal; notícias dos periódicos disponíveis 

no Arquivo da Casa da Cultura e referentes a um certo período de tempo; fotografias 

disponibilizadas por moradores. Em todos os casos as amostras coicidiram com as populações 

definidas. 

 
1.9 TÉCNICAS DE RECOLHA DE DADOS 

 

Para atender aos objetivos propostos, empregaram-se várias técnicas de recolha de 

dados, a saber, análise documental, trabalho de campo, sondagem (survey) com aplicação de 

questionários, realização de entrevistas, realização de reunião e oficina comunitárias, 

observação participante e mapeamento integrado. 

Para atender o primeiro objetivo que é o de identificar e caracterizar as percepções de 

risco das comunidades frente à ocorrência de inundações e ventos fortes foram aplicados 

questionários e desenvolvidas entrevistas junto aos moradores das duas comunidades. Além 

disso, as reuniões e oficinas também proporcionaram apreender suas percepções e 

entendimentos com relação aos eventos extremos tratados na pesquisa em tela. 

Para atingir o segundo objetivo que é o de  identificar as formas de organização das 

comunidades no sentido de enfrentar e prevenir desastres ambientais, especificamente as 

enchentes foram realizadas reuniões e oficinas comunitárias envolvendo também a Defesa 

Civil. As oficinas incluíram atividades em grupo, oportunidades nas quais foi desenvolvido o 

mapeamento participativo das áreas de risco das comunidades bem como a recolha das 

indicações para o PGRP. Empregaram-se os métodos observação participante e a cartografia 

social. 

Para atingir o terceiro objetivo que é o de testar metodologias de SIG-P no 

mapeamento de risco e no planejamento preventivo de desastres ambientais, foi desenvolvido 

trabalho de campo participativo e realizadas oficinas comunitárias para fins de mapeamento 

de risco e de planejamento das ações preventivas (PGRP). 

Para atingir o quarto objetivo que é o de auxiliar na promoção do diálogo entre a 

Defesa Civil e as comunidades no sentido de se articularem para a construção de seus planos 

de gestão de risco, fornecendo contributos para a constituição de NUPDECs, foram 

realizadas reuniões com funcionários da prefeitura, Defesa Civil, as comunidades e a 

intermediação dos pesquisadores para a recolha de sugestões e aprovação final das indicações 

para a construção de seus planos de gestão de risco. 
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1.9.1  Análise documental 

 

A análise documental consistiu em pesquisa realizada em periódicos do Arquivo 

Público Municipal de Araranguá, nos Formulários de Avaliação de Danos (AVADANS) 

disponibilizados pela Defesa Civil Municipal, bem como registros fotográficos digitais, 

fotografias recentes e antigas impressas de enchentes fornecidas pela comunidade Barranca. 

Os periódicos de Araranguá que continham evidências sobre a temática em estudo 

foram: A Verdade, Correio de Araranguá, Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, 

Jornaleco, O Tempo Diário, Vale do Araranguá, Tribuna Criciumense e Tribuna do Vale. O 

período compreendeu os documentos dos anos 1929-2009. 

Os AVADANS verificados compreendem os eventos extremos registrados no período 

de 2004 a 2011. 

As fotografias históricas são referentes ao rio, às enchentes e registram, 

essencialmente, a margem esquerda do rio. 

 

1.9.2  Trabalho de campo 

 

 Para Minayo (2001, p.26), o trabalho de campo “consiste no recorte empírico” que 

associa o emprego de vários métodos de coleta de dados como “entrevistas, observações, 

levantamento de material documental, bibliográfico, institucional”, com a finalidade de 

investigar determinada realidade. Podemos considerar que, a pesquisa de campo: 

visa dirimir dúvidas, ou obter informações e conhecimentos a respeito de problemas 

para os quais se procura resposta ou a busca de confirmação para hipóteses 

levantadas e, finalmente, a descoberta de relações entre fenômenos ou os próprios 

fatos novos e suas respectivas explicações (BASTOS, 1992, p.55). 

 

 

Uma primeira etapa do trabalho de campo consistiu na visita aos municípios de 

Araranguá e de Balneário Arroio do Silva, em outubro de 2010, com a finalidade de conhecer 

a região de uma forma mais ampla. As ações propostas para esta etapa envolveram o registro 

de aspectos paisagísticos por meio de observação primária e, ao mesmo tempo, dados 

secundários foram relevantes ao possibilitar indicar inicialmente as características da área de 

estudo. O trabalho de campo, que também podemos chamar de diagnóstico, teve enfoque para 

o ambiente de estuário, relevo, clima, usos e ocupações, procurando identificar situações 

atuais como resultados de processos naturais e humanos. Também possibilitou conhecer a 

conjuntura e o comportamento das questões socioambientais e econômicas, e ter um primeiro 

entendimento da problemática das enchentes e dos ventos fortes. 
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Neste trabalho de campo identificaram-se as comunidades Barranca e Baixadinha que 

sofrem com enchentes com alguma regularidade. Situadas em área urbana de Araranguá, nas 

margens do rio de mesmo nome, as duas comunidades foram elegidas para a realização da 

presente pesquisa. A partir da definição da população da pesquisa, passou-se à reflexão dos 

métodos e técnicas mais apropriadas para a compreensão da realidade em foco. 

Outra etapa do trabalho de campo teve a contribuição dos moradores, os quais 

acompanharam os pesquisadores aos locais de risco indicados pelas comunidades. Nessas 

ocasiões, os moradores indicaram as áreas suscetíveis à enchentes, as residências mais 

atingidas e afetadas, os locais de referência das comunidades, além de indicar outros 

problemas existentes. Foram coletadas informações e dados sobre os níveis de enchente já 

ocorridos, níveis de risco que são entendidos como os locais que representam um maior 

perigo às comunidades, dentre outras questões destinadas à compreensão dos problemas das 

comunidades. Esta etapa teve a finalidade de construir o mapeamento participativo de risco. 

Finalmente, realizou-se um trabalho de campo complementar destinado à observação 

do meio físico, sem a participação das pessoas, tendo como finalidade observar outros 

elementos que foram identificados, bem como aqueles que se tornaram mais relevantes no 

desenrolar da pesquisa. Nesse campo também se registraram coordenadas de GPS para 

complementar o mapeamento das áreas de risco, obras estruturais (comportas e ponte a ser 

construída para viabilizar o acesso Barranca-Centro), a barra do rio Araranguá, dentre outras 

informações. 

 
1.9.3  Questionários 

 

O questionário foi estruturado com perguntas abertas, que, conforme Goldenberg 

(1999, p.86), resultam “numa resposta livre, não limitada por alternativas apresentadas, o 

pesquisado fala ou escreve livremente sobre o tema que lhe é proposto”. A definição dos 

conteúdos e instrumentos de coleta consideraram que o pesquisador deve conhecer bem o 

assunto, examinar as pesquisas já realizadas sobre o tema, não fazer perguntas desnecessárias 

e repassar confiança ao participante (Id Ibid). 

Com base no primeiro trabalho de campo realizado (diagnóstico), partiu-se para a 

elaboração do questionário, que contemplou questões voltadas à vivência de desastres 

naturais, locais de ocorrência dos eventos, tipologia de desastres experienciados, perdas 

materiais e humanas, percepção sobre áreas de risco e participação em ações para 

enfrentamento. 
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O questionário apresentou um cabeçalho contendo os dados da pesquisa, para que o 

participante tivesse informação sobre qual projeto estaria participando. Nas demais questões 

se seguiram uma abordagem direta sobre a temática objeto. Apresenta um cabeçalho com oito 

campos para preenchimento de perguntas referentes à definição do perfil do entrevistado; três 

questões voltadas para suas experiências sobre desastres; quatro questões sobre a percepção 

de risco; uma pergunta sobre as causas dos desastres. Com relação à participação na 

prevenção e enfrentamento colocaram-se três questões; uma questão sobre as mudanças 

percebidas na comunidade e finalmente apresentando um campo para expor alguma outra 

consideração. 

O objetivo da aplicação do questionário foi o de obter respostas livres com relação aos 

entendimentos das comunidades, sua percepção sobre a temática de risco. O instrumento foi 

direcionado à abordagem de moradores das comunidades para a obtenção de respostas 

individuais. Os participantes receberam instrução sobre o preenchimento do questionário e, 

em alguns casos, as perguntas foram lidas para o entrevistado e as respostas transcritas para o 

documento de registro. 

A validação dos questionários foi realizada a partir da realização de uma pesquisa 

piloto, com o objetivo de testar o formato das questões e torná-lo mais simples para o 

entendimento de todos os participantes. Pequenas adequações foram realizadas em sua 

organização, não havendo alterações significativas ou de conteúdo em sua versão definitiva. A 

validação resultou na elaboração de um artigo publicado nos Anais do XIV Encontro Nacional 

da ANPUR, nomeadamente “Percepção de Risco Ambiental e Participação Popular na 

Prevenção de Desastres Ambientais: resultados de um estudo piloto em Santa Catarina”
5
. 

O questionário abrangeu a opinião das pessoas que habitam as comunidades na 

ocasião da realização do primeiro trabalho de campo, em reuniões em suas sedes 

comunitárias, e em outras oportunidades em que se dirigiu até as residências de moradores. 

Antes de qualquer coisa verificou-se o interesse e disponibilidade por parte do morador em 

participar da pesquisa respondendo o questionário naquele momento e também participando 

das reuniões e oficinas. 

  

                                                 
5
Disponível em: <http://www.anpur.org.br/site/anais/ena14/ARQUIVOS/GT7-317-1050-20110107000421.pdf>.  Acessado em 20.02.2012. 
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1.9.4  Entrevistas 

 

As entrevistas foram realizadas como uma conversa direcionada a captar a percepção 

socioambiental, possibilitando compreender os entendimentos, percepções e comportamentos 

das pessoas com relação ao meio ambiente. 

A entrevista é o procedimento mais usual no trabalho de campo. Através dela, o 

pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores sociais. Ela não 

significa uma conversa neutra e despretenciosa, uma vez que se insere como meio de 

coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto sujeitos-objeto da pesquisa que 

vivenciam uma determinada realidade que está sendo focalizada (NETO, 2001, 

p.57). 

 

A entrevista teve o apoio de um roteiro de orientação geral, consistindo num 

importante método de recolha de dados e fonte de informações da pesquisa. O roteiro 

elaborado apresenta a seguinte estrutura: um cabeçalho com sete campos para preenchimento 

com dados de identificação do entrevistado; quatro questões de abordagem sobre as 

experiências com eventos extremos; uma questão sobre mudanças na comunidade após a 

ocorrência dos fenômenos; uma questão sobre as causas dos desastres; uma questão sobre o 

que poderia ser feito para reduzi-los; três perguntas sobre percepção de risco; quatro questões 

sobre participação; uma sobre preparação; duas questões sobre fixação e dragagem da barra 

do rio Araranguá; uma sobre as principais mudanças ambientais observadas na comunidade e, 

finalmente, um espaço para informações complementares. O roteiro foi apresentado a três 

especialistas que o analisaram e comentaram. Depois disso foi testado com três moradores de 

Araranguá, no sentido de se analisar sua clareza e adequação. 

 

1.9.5  Reuniões e oficinas comunitárias 

 

 As reuniões e oficinas consistiram momentos comunitários em que as comunidades 

foram convidadas a participar da pesquisa ativamente, colocando suas opiniões e 

entendimentos que pudessem contribuir para refletir sobre as melhorias necessárias no âmbito 

local. 

 A seguir detalham-se as tarefas realizadas nas reuniões e oficinas comunitárias. 

 

2.3.5.1. Reuniões 

 

A realização de reuniões junto às comunidades possibilitou a participação e 

colaboração dos moradores na realização das tarefas da pesquisa. Com este procedimento 

pode-se apreender seus entendimentos, haja vista que o conhecimento comunitário local é a 
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principal fonte de dados para a construção das estratégias a integrar o PGRP. Realizaram-se 

reuniões com as comunidades no início e no final do projeto, conforme colocado a seguir. 

Os encontros de início do projeto possibilitaram reunir cada comunidade e apresentar 

a proposta de trabalho. Para a realização das reuniões contou-se com o apoio dos 

representantes de cada comunidade, que tiveram o papel de comunicar as datas das reuniões, 

incentivarem a participação, orientar a equipe no campo, bem como reservar o local para a 

realização dos encontros. Nos primeiros encontros apresentou-se a proposta do projeto e 

consultaram-se as pessoas presentes sobre o aceite na participação das demais etapas. 

Na ocasião dessas reuniões ouviram-se abertamente as opiniões dos presentes que 

expressaram os problemas com relação às enchentes, possibilitando captar suas sugestões para 

a construção de um PGRP. Recolheram-se inscrições e contatos de moradores que 

demonstraram interesse na participação das demais etapas do projeto. No primeiro encontro 

articulou-se a realização das próximas reuniões em que seus representantes se 

disponibilizaram para auxiliar na mediação e suporte necessários. 

 Foram realizadas em cada comunidade uma reunião final para recolher as sugestões 

para a construção do PGRP. Primeiramente explanou-se brevemente sobre os objetivos e o 

que já havia sido realizado até o momento, pois algumas pessoas presentes não haviam 

participado dos encontros anteriores, em ambas as comunidades. 

Nesses encontros, apresentou-se a primeira versão dos mapas técnico-temáticos, 

contendo as linhas limite das cotas de enchente e as coordenadas de GPS apontando as áreas 

mais atingidas bem como os pontos de referência, indicados nas reuniões e oficinas. 

Posteriormente abriu-se um espaço de diálogo possibilitando que os participantes expusessem 

suas opiniões e sugestões para o PGRP já com a participação de representante da Defesa Civil 

do município, oportunidade em que se discutiu abertamente sobre a constituição dos 

NUPDECs. 

As sugestões de medidas estruturais e não estruturais indicadas pelas comunidades 

foram apresentadas e discutidas na comunidade Barranca. Também nesta reunião discutiram-

se alguns elementos iniciais correspondentes à formação do NUPDEC. Contudo, o relatório 

do PGRP não foi concluído, ficando a necessidade de retorno à Barranca, devendo ser 

realizada com a presença do representante municipal da DC. Discutindo com a comunidade, 

tendo em vista a realização de eleições municipais no corrente ano, a previsão para retorno na 

Barranca ficou definida para 2013, pois poderia prejudicar a finalização das indicações para o 

PGRP. Já na Baixadinha, a reunião agendada não ocorreu pelo pequeno número de pessoas 

presentes,  
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ficando definido que se faria um novo contato para agendar a reunião de apresentação 

das medidas para o plano e a discussão para constituição do NUPDEC, achando-se possível 

realizá-la ainda no ano corrente. Nesse sentido, a dissertação apresenta os resultados da 

pesquisa alcançados até o momento, ficando as etapas de finalização a serem desenvolvidas 

no âmbito do projeto maior. 

A seguir expõem-se fotografias das reuniões realizadas nas comunidades (Figura 1, 

Figura 2, Figura 3 e Figura 4). 

 
Figura 1: Primeira reunião realizada na Barranca.  

 
Figura 2: Reunião de recolha de sugestões para o 

PGRP realizada na Barranca. 

Exposição do projeto e convite para participação. 

Fonte: Fotografia de Carina Cargnelutti Dal Pai. Data: 

19/03/2011. 

Fonte: Fotografia de Carina Cargnelutti Dal Pai. Data: 

25/11/2011. 

 

 
Figura 3: Primeira reunião realizada na Baixadinha. 

 
Figura 4: Reunião de recolha de sugestões para o 

PGRP realizada na Baixadinha. 

Exposição do projeto e convite para participação. 

Fonte: Fotografia de Carina Cargnelutti Dal Pai. Data: 

20/05/2011. 

Fonte: Fotografia de Carina Cargnelutti Dal Pai. Data: 

24/11/2011. 

 

2.3.5.2. Oficina de cartografia social 

O mapeamento das áreas de risco foi desenvolvido de forma participativa em cada 
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comunidade com envolvimento direto dos moradores. Tratando-se de um processo 

envolvendo dados técnicos e informações comunitárias, adotou-se um roteiro mais criterioso, 

partindo da realização de oficinas participativas, em cada uma das comunidades. 

A primeira etapa do mapeamento participativo consistiu no desenvolvimento de 

oficinas nas sedes das comunidades (vide Figura 5 e Figura 6), com a construção de mapas 

mentais, numa lógica de SIG-P. Nesses encontros, se fizeram novas explanações sobre os 

objetivos do projeto, no sentido de interagir e captar as opiniões dos presentes, até por que em 

cada encontro participaram moradores que não estiveram presentes nos encontros anteriores. 

 

 
Figura 5: Oficina de cartografia social realizada na 

Barranca  

 
Figura 6: Oficina de cartografia social realizada na 

Baixadinha 

Elaboração dos mapas mentais. Fonte: Fotografia de 

Carina Cargnelutti Dal Pai. Data: 09/04/2011. 

Elaboração dos mapas mentais. Fonte: Fotografia de 

Carina Cargnelutti Dal Pai. Data: 05/06/2011. 

 

As oficinas possibilitaram a elaboração de um mapeamento de risco a partir de um 

processo construtivo, propondo na primeira oficina, a tarefa de desenhar o mapa da 

comunidade. Na ocasião da realização dessa oficina, em cada uma das comunidades, 

repassaram-se as instruções aos participantes, que compusessem grupos de cinco a sete 

pessoas, para que construíssem desenhos ou mapas mentais representativos de suas 

comunidades, incluindo todos os elementos que julgassem importantes. Para a execução da 

tarefa foram disponibilizados papel kraft, lápis de cor e canetas coloridas aos participantes. 

Na comunidade Baixadinha elaborou-se um mapa mental definitivo pelo grupo de 

moradores presentes, em que uns indicavam e outros incluíam a informação sobre os locais 

importantes a considerar. No decorrer da pesquisa na comunidade, identificou-se que para 

haver uma maior participação, as reuniões poderiam ser realizadas na residência de um 

morador da comunidade, que pela sua proximidade com relação ao rio e aos demais 

moradores, facilitaria a participação das pessoas. Dessa forma, marcou-se uma nova reunião 
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em que sua realização ocorreu na residência desse morador, possibilitando divulgar o projeto 

para outras pessoas que não haviam participado anteriormente. Na ocasião apresentaram-se os 

objetivos da pesquisa e as etapas que já haviam sido elaboradas. Também se obtiveram novas 

informações bem como dados que serviram para complementar informações já levantadas. 

Na Barranca, por conta da participação de um número maior de moradores, formaram-

se quatro grupos para o desenvolvimento dos mapas mentais da comunidade. A construção do 

mapeamento iniciou com a elaboração de esboços individuais que num segundo momento 

compuseram o mapa final de seu grupo. O material produzido por cada grupo e os rascunhos 

foram fixados na parede e um representante falou sobre o mapa que haviam construído. 

Após a construção nos mapas e apresentação do que foi elaborado, abriu-se espaço 

para uma conversa mais livre, procurando relacionar os aspectos apontados nos mapas 

mentais com as possíveis indicações para a construção do PGRP. 

A segunda etapa das oficinas de realização do mapeamento participativo de risco 

compreendeu a visita às comunidades com o objetivo de fazer o reconhecimento dos locais 

apontados nesses mapas, marcando as coordenadas geográficas a partir do emprego do GPS, 

fazendo registros fotográficos e descrevendo respectivamente cada local referenciado. 

Os voluntários inscritos foram convidados a realizar uma visita de reconhecimento da 

comunidade, indicando os locais mais atingidos durante as enchentes. Foi realizada a coleta 

de coordenadas a partir do emprego de equipamento de GPS e realizados testes com o 

Personal Digital Assistant (PDA). O trabalho de campo foi realizado a partir de registros de 

GPS, realizando a descrição dos locais em cadernetas, registrando respectivas imagens, 

filmagens e gravação de voz. 

Na Barranca iniciou-se um primeiro levantamento para a elaboração do mapeamento 

participativo piloto, com a finalidade de testar os métodos e instrumentos a serem 

empregados. Neste encontro, o presidente da comunidade também manuseou o GPS, 

possibilitando o conhecimento dos equipamentos que são empregados em mapeamentos. O 

mapeamento definitivo foi realizado em uma nova oficina, nos moldes do primeiro 

levantamento, percorrendo um maior número de locais indicados e um detalhamento mais 

minucioso de determinados locais, bem como permitiu completar informações (vide Figura 7 

e Figura 8). 
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Figura 7: Mapeamento participativo das áreas de risco 

na Barranca. 

 
Figura 8: Mapeamento participativo das áreas de risco 

na Barranca 

Fonte: Fotografia de Carina Cargnelutti Dal Pai. Data: 

23/07/2011. 

Fonte: Fotografia de Carina Cargnelutti Dal Pai. Data: 

23/07/2011. 

 

Por sua vez, na Baixadinha, a visita foi realizada a partir das indicações dos moradores 

obtidas nos encontros anteriores e também a partir de conversas com moradores que se 

encontravam em suas casas à medida que se percorria a comunidade. Os encontros tiveram 

enfoque na obtenção de dados, como as datas das principais ocorrências e respectivos níveis 

de alagamento, residências atingidas, captar percepções e recolher sugestões, bem como 

conhecer os problemas enfrentados por parte das comunidades. Destaca-se que se realizaram 

paradas junto às residências com o objetivo de entrevistar os moradores rapidamente e 

completar informações. 

 
Figura 9: Mapeamento participativo das áreas de risco na Baixadinha 

 
Figura 10: Mapeamento 

participativo das áreas de risco 

na Baixadinha 

Fonte: Fotografia de Carina Cargnelutti Dal Pai. Data: 24/07/2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. Data: 

24/07/2011. 
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O mapeamento participativo que resultou no Mapa das Comunidades (Apêndice D) 

subsidiará a execução do PGRP. Esses mapas são constituídos de pontos de referência nas 

comunidades como, por exemplo, os locais utilizados como abrigo, os cursos de água, as 

comportas e a régua (utilizada para monitorar o nível do rio). 

A Cartografia Social, como uma orientação do SIG-P, foi desenvolvida por meio da 

construção de mapas mentais, que fundamentaram o mapeamento participativo de risco 

(anteriormente referido), possibilitando captar o conhecimento comunitário em sua totalidade. 

Ao expressar seus entendimentos e relações com o território, o sentido mais amplo dessa 

técnica consiste no empoderamento, em que os indivíduos que ali habitam expressam o 

conhecimento fundamentado na experiência, resultando numa informação valiosa e original. 

 

1.9.6  Observação Participante 

 

A realização das oficinas de mapeamento participativo se apoiou na técnica 

observação participante com o objetivo de apreender as significações e evidências de caráter 

subjetivo da pesquisa. 

Segundo Valles (2007, p.146), a observação participante se emprega frequentemente 

na literatura sociológica e atropológica para designar uma estratégia metodológica composta 

por técnicas de obtenção e análise de dados, entre as quais, a observação e a participação 

direta. Para o autor (Id, Ibid), a observação participante define-se como uma estratégia de 

campo que envolve várias técnicas metodológicas, não se restringe à entrevista, mas emprega 

a análise de registros do passado, o contato com informantes, a observação direta e a 

introspecção. 

A observação participante é um importante método empregado na pesquisa etnográfica 

orienta a: 

permanecer no grupo social ou comunidade estudada, em situação de imersão, de 

modo que o pesquisador tenha experiência vivencial (e não apenas intelectual) das 

realidades cotidianas dos seus interlocutores. Se há uma marca que caracteriza a 

etnografia de forma singular é o modo com que esta valoriza os contextos 

socioculturais onde a vida social acontece (TADDEI & GAMBOGGI, 2011, p.11). 

 

Dentre os primeiros pesquisadores que desenvolveram a observação participante está 

Malinowski que permaneceu entre nativos da Papua Nova-Guiné durante dois anos e oito 

meses. O método permite identificar questões que não são mencionadas por meio de técnicas 

de pesquisa que dependem da narrativa dos informantes, pois muitos aspectos presentes em 

nossa existência social não são verbalizadas, isso ocorre por várias razões, dentre elas: 

é o fato de que internalizamos algumas formas de comportamento na infância e 

seguimos repetindo-as no convívio social, de forma habitual, sem colocar atenção 
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em tais comportamentos. Outra é que aprendemos a evitar falar - e mesmo pensar - a 

respeito de certos temas, como questões ligadas aos tabus, mesmo que eventos de 

alguma forma relacionados a tais tabus sejam frequentes (TADDEI & GAMBOGGI, 

2011, p.11). 

  

A técnica que prevê o contato direto do pesquisador com o fenômeno observado, 

inserido na realidade dos atores sociais em seus próprios contextos, possibilita: 

captar uma variedade de situações ou fenômenos que não são obtidos por meio de 

perguntas uma vez que, observados diretamente em sua própria realidade, 

transmitem o que há de mais imponderável e evasivo na vida real (NETO, 2001, 

p.60). 

 

Assim, a observação participante, para Malinowski, dá condições de aprofundar o 

conhecimento da realidade social, sendo a “única forma de conhecer intensivamente uma 

sociedade em seu contexto microssociológico” (SILVA et al, 2010, p.05). O autor defende que 

o trabalho de campo no interior de um grupo social no qual vive, age e se relaciona, 

possibilita “entender o homem na sua totalidade (social, biológica e psicológica)” (Id Ibid). 

Seguindo o pressuposto da necessidade de captar as percepções sociais, observam-se 

as narrativas entre os participantes durante a realização das oficinas de construção dos mapas 

mentais e do mapeamento participativo. Esse método de pesquisa possibilitou observar a 

capacidade de diálogo entre os participantes revelando seus entendimentos sobre os 

problemas locais e as condições que julgam necessárias para sua manutenção e reprodução 

social. 

 

1.9.7  Mapeamento integrado 

 

O trabalho de mapeamento foi composto pelo mapeamento participativo de risco, 

desenvolvido nas oficinas de cartografia social, conforme atrás exposto, e o Mapeamento 

Temático (Apêndice E), desenvolvido a partir da adoção da Cartografia Temática. O 

mapeamento participativo de risco, constituiu-se do levantamento de informações das 

comunidades e da construção dos mapas comunitários na ocasião da realização das oficinas. 

Os mapas temáticos são compostos de um mapa de referência, com base espacial que 

fornece o posicionamento correto para um layer ou camada temática, que pode se referir as 

características de uso e ocupação do solo ou geomorfologia, dentre muitos outros. A forma de 

camadas facilita a leitura dinâmica do layer temático à medida que possibilita a interação com 

outros elementos geográficos complementares à determinada análise (MARTINS, 2007, p.25). 

Para Martins (2007, p.23), a Cartografia Temática proporciona a representação espacial de 

fenômenos geográficos e variadas possibilidades de interpretação para uma infinidade de 

informações em mapas, subsidiando a comunicação para multiplas finalidades. 
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 O mapeamento temático, de caráter técnico, associado ao mapeamento comunitário, 

permite compor um SIG-P, que em sua representação inclui os conhecimentos técnico e 

comunitário, fundamentando várias perspectivas de análise. O SIG-P permite o envolvimento 

de todos os atores, comunidade, lideranças e DC, no planejamento preventivo de desastres 

ambientais, orientando as ações das instituições envolvidas e possibilitado a obtenção de 

respostas rápidas para as ações de gestão. O SIG-P é um: 

procedimento multidisciplinar que combina conhecimento técnico especializado e 

conhecimento aduzido pelos cidadãos da comunidade. Tenta transladar o 

conhecimento tácito da população local para a linguagem formal utilizada pelos 

especialistas externos. Usando mapas e outras formas de representação que devem 

ser utilizadas em processos decisórios, combina diversas aplicações de gestão de 

informação geoespacial para representar o conhecimento local georreferenciado 

(PRETO et al, 2010, p.143), 

 

A elaboração do mapeamento técnico
6
 foi fundamentada nos métodos da Cartografia 

Temática e da fotointerpretação. Como base cartográfica de referência, utilizaram-se imagens 

ortorretificadas disponibilizadas pela prefeitura de Araranguá na base 1:2000, mapas oficiais 

do município e fotografias aéreas. Com a finalidade de melhorar a visualização do 

mapeamento elaborado possibilitando efeito comparativo, elaboram-se imagens em escala 

padrão 1:2000, para que fosse possível uma melhor visualização. 

 

1.9.8  Recursos audiovisuais 

 

A coleta de dados foi realizada com o apoio de registros manuais, fotografias, 

gravações de voz, filmagens e marcação de coordenadas de GPS. Os registros manuscritos 

constituíram informações pontuais como, por exemplo, níveis e ano de ocorrência de 

enchentes, locais de referência, dentre outras informações e anotações de campo. Os registros 

de voz e de filmagem possibilitaram gravar integralmente as falas, entrevistas, reuniões, bem 

como as oficinas de mapeamento comunitário, garantindo que as informações fossem 

registradas e posteriormente transcritas, subsidiando o tratamento e análise de dados. Os 

registros de GPS constituíram-se em marcação de coordenadas georeferenciadas, como uma 

forma de situar geograficamente os locais de referência apontados pelos moradores, sendo 

transpostas diretamente para os mapas. 

  

                                                 
6
 O mapeamento temático foi desenvolvido pela equipe de Geoprocessamento da Prosul, Projetos, Supervisão e 

Planejamento Ltda., exceto a confecção do mapa geomorfológico que foi elaborado pela Geógrafa Heloísa de 

Campos Lalane. 
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1.10  TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Os procedimentos de análise foram definidos a partir do pressuposto da reconstrução 

da realidade das duas comunidades estudadas. A percepção socioambiental, por vezes, se 

mostra subjetiva, ao entendimento de quem busca conhecer uma realidade, haja vista não tê-la 

experienciado, sendo por isso necessário mais do que instrumentos de coleta, mas utilizar-se 

da criatividade para compreender aquilo que de fato é mais relevante do ponto de vista da 

reprodução e da transformação social. No sentido de compreender a realidade investigada, a 

análise ocorreu durante todas as etapas da pesquisa, e assim, o caminho do pensamento foi 

conduzido como “um processo permanente envolvendo a reflexão contínua sobre os dados, 

formulando questões analíticas e escrevendo anotações durante todo o estudo” (Creswell, 

2010, p.217). 

Adotou-se o princípio de Minayo (2001, p.26), que afirma que para efetivar o 

tratamento de dados e análise é necessário atender às etapas de “ordenação, classificação e 

análise propriamente dita”. Para a autora, “o tratamento do material nos conduz à teorização 

sobre os dados, produzindo o confronto entre a abordagem teórica anterior e o que a 

investigação de campo aponta de singular como contribuição”. Para Valles: 

a análise dos dados não é um elemento discreto do processo de investigação que 

pode ser separado claramente das outras fases do projeto. Em vez disso, 

argumentamos que a análise dos dados é integral à forma em que as perguntas são 

formuladas, se selecionam os lugares e se recolhem os dados (...). O centro de tal 

processo consiste num conjunto de questões e procedimentos de investigação que 

combinados com criatividade e imaginação resultam na análise dos dados: um 

elemento chave do processo de investigação que não pode reduzir-se a passos e fases 

(VALLES, 2007, p.341). 

 

A presente investigação também emprega a “triangulação de dados” que, conforme 

Ander-Egg (2003, p.89), “consiste em recolher dados de diferentes fontes para contrastá-los”, 

justificando as diferentes formas de coleta de dados, bem como suas diversas fontes de 

pesquisa elencadas. Para Cook & Reichardt (1986, p.127), a noção de triangulação consiste 

envolvimento da “coleta de uma variedade de dados e métodos” para tratar do mesmo 

problema, possibilitando “alcançar explicações mais sólidas”. O confrontamento de dados 

possibilitou a verificação de elementos mais enfatizados obtidos nas várias fontes, 

possibilitando confrontá-las e aferir sobre suas inter-relações. Lessard-Hébert, Goyete & 

Boutin (1990, p.76) afirmam que o conceito mais recorrente de triangulação é o 

“procedimento de <<validação instrumental>> efectuado por meio de uma confrontação dos 

dados obtidos a partir de várias técnicas”, o que nos permite confrontar as informações 

obtidas e ao mesmo tempo validá-las. 
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Os dados, evidências e informações obtidas por meio das várias formas de recolha de 

dados, serviram para reconstruir a realidade local e subsidiar a indicação de ações para a 

construção do PGRP das comunidades. O tratamento de dados partiu de uma sistematização 

de informações coletadas, facilitando sua análise e categorização, chegando-se primeiramente 

a uma listagem de elementos. As entrevistas e oficinas, que foram gravadas, necessitaram ser 

transcritas em sua íntegra, o que possibilitou preservar a subjetividade implícita nos 

argumentos. Seguindo a orientação de Creswell (2010, p.217), o próximo passo foi o de 

categorizar os dados por temas e problemas, combinando detalhadamente as evidências 

encontradas, procedimento que possibilitou reconstruir prováveis situações. 

Os procedimentos realizados para a análise de dados para cada método empregado 

envolveram a transcrição, sistematização e categorização elencados por temas. Os mapas 

mentais construídos serviram para extrair informações subjetivas e representar elementos não 

possíveis de serem apreendidos pelos demais métodos. As coordenadas de GPS, coletadas 

durante o mapeamento participativo, compuseram um relatório com pontos de referência e 

registros fotográficos, dados obtidos em campo, sendo incluídos no Mapa das Comunidades 

como dados originários de uma leitura popular. 

 

1.11  SÍNTESE DA METOLOGIA DESENVOLVIDA 

 

No quadro a seguir, apresenta-se a síntese do desenvolvimento da metodologia, 

incluindo as etapas, métodos e tarefas realizadas. 

Quadro 3: Síntese da metodologia desenvolvida 
Etapas Métodos Tarefas 

Recolha 

de 

dados 

Trabalhos de campo no 

município e nas duas 

comunidades 

Diagnóstico técnico-participativo. 

Trabalhos de campo complementares. 

Questionários Aplicação de questionários nas duas comunidades. 

Entrevistas 
Realização de entrevistas com lideranças, representantes de instituições 

públicas e comunidades. 

Reuniões 

Apresentação do projeto, aceitação e inscrição de voluntários. 

Apresentação dos dados e mapas preliminares. 

Recolha de sugestões para as indicações para o PGRP. 

Apresentação dos resultados da pesquisa, aprovação das sugestões para 

o PGRP e discussão inicial para a constituição dos NUPDECs*. 

Cartografia social 

SIG-P 

Observação 

participante 

Mapeamento participativo de risco. 

Desenvolvimento dos mapas mentais. 

Construção do mapeamento técnico-temático. 

Análise documental Periódicos do Arquivo Público de Araranguá, AVADANS, e fotografias. 

Tipos de registro Manuscritos, audiovisuais, coordenadas geográficas de GPS. 

Análise 

Sistematização, 

categorização e 

triangulação. 

Detalhamento temático, exposição dos resultados, discussão e síntese. 

* Na comunidade Baixadinha/Vila São José, essa atividade não foi finalizada. 

Fonte: Metodologia desenvolvida pela pesquisa. 
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Destaca-se que as atividades de fechamento de sugestões para o PGRP bem como a 

etapa de discussão sobre a constituição do NUPDEC na comunidade Baixadinha/Vila São 

José, tem continuidade no âmbito do projeto mais amplo do qual esta pesquisa faz parte.  

 Este capítulo pretendeu expor os pressupostos teórico-metodológicos orientadores da 

realização da pesquisa. A metodologia desenvolvida se mostrou suficiente, possibilitando o 

atendimento aos objetivos inicialmente propostos e as especificidades que a temática 

apresenta. 

Os métodos e instrumentos aplicados possibilitam o desenvolvimento de novas 

pesquisas, servindo como referência para a pesquisa qualitativa participativa, ao proporcionar 

o atendimento das especificidades do tema. Contudo, logicamente, assim como qualquer outra 

pesquisa de essência qualitativa, não se esgotaram os recursos metodológicos existentes, 

revelando a importância do refinamento dos instrumentos e vasto campo para investigação. 

A seguir passamos a apresentar o capítulo de dados e análise dos resultados. 
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CAPÍTULO III - ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NA PREVENÇÃO 

E ENFRENTAMENTO DE EVENTOS EXTREMOS EM ARARANGUÁ 

 

Este capítulo expõe os dados obtidos e respectiva análise, buscando refletir sobre as 

transformações sócioespaciais presentes no contexto da região em que se insere a área em 

estudo. Para tanto, elaborou-se uma reconstrução histórica onde a revisão de literatura  

combina com dados e evidências recolhidas em documentos do arquivo histórico municipal; 

relatos fornecidos pelos moradores mais antigos durante entrevistas; reuniões, oficinas e 

mapeamento participativos; bem como no próprio conjunto da pesquisa. 

Nesta seção busca-se, relativamente, interagir com o referencial teórico apresentado, 

ampliando a discussão em torno da temática abordada, ao mesmo tempo que  a análise dos 

resultados, em seu conjunto de questões tratadas, possibilita-nos propor elementos para 

avaliação e definição das medidas preliminares para a construção do PGRP. 

 

1.12   UM POUCO DA HISTÓRIA DE ARARANGUÁ 

 

Esta parte da pesquisa procura integrar a região de estudo na lógica mais geral da 

gênese e evolução da formação sócio-espacial catarinense e, em particular, de seu litoral sul, 

contextualizando Araranguá e o Bairro Barranca, enquanto um de seus primeiros núcleos 

populacionais, já que a Baixadinha é de formação muito recente. 

A evolução da formação socio-espacial do litoral sul de Santa Catarina pode, em nossa 

opinião, com base numa proposta de Pereira (2003), ser subdividida em quatro períodos. O 

referido autor  analisa a organização do espaço litorâneo brasileiro distinguindo dois períodos: 

um primeiro que se inicia desde os primórdios da colonização e se estende até as primeiras 

décadas do século XX; e um segundo período com enfoque na expansão capitalista moderna 

associada ao processo de industrialização brasileira que se iniciará a partir de 1930 e se 

intensificará nos anos 1950. Em nossa análise, com o objetivo de conhecer as condicionantes 

históricas que podem ajudar a estabelecer alguma possível relação com as características 

atuais da área de estudo definiram-se quatro períodos relevantes no processo de produção 

histórica da formação sócio-espacial regional e local. 

Os nossos primeiro e segundo períodos correspondem a uma subdivisão do primeiro 

período considerado por Pereira (2003). O primeiro período de nossa análise, “Povoamento e 

Tropeirismo: o Caminho dos Conventos” vai enfocar nas origens da ocupação, incluindo os 

movimentos que levaram à constituição de Laguna (1676-1684) e das circulações tropeiras, a 

contribuição da penetração dos lagunenses para os pampas (a partir de 1725) e a abertura 

(1727-1728) e uso consolidado do Caminho dos Conventos. O segundo, “Afastados das rotas 
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do gado” está marcado pela abertura e consolidação do Caminho do Sul, depois de meados do 

século XVIII que, de alguma forma, acabou deixando isolados os povoados litorâneos. Já os 

terceiro e quarto períodos correspondem a uma subdivisão do segundo período da 

categorização de Pereira (2003), que ele chama de período de expansão capitalista. O terceiro 

período, a “Chegada da ferrovia” materializa-se com a chegada da Estrada de Ferro Dona 

Teresa Cristina (EFDTC) e da Estação Ferroviária Barranca, às margens do rio Araranguá, em 

1929, contribuindo para a formação da localidade Barranca. O quarto período, “Da 

implantação da rodovia BR 101 à atualidade”, desencadeia-se com a desativação da Estação 

na Barranca e chegada do modal rodoviário pela implantação da BR 101, na década de 1970 e 

protonga-se até hoje. 

 

1.12.1  Povoamento e Tropeirismo: o Caminho dos Conventos 

 

Como vários autores (Silva, 1978; Pereira, 2003) assinalam, a ocupação do território 

brasileiro, no século XVII, começou pelo litoral. Santa Catarina seguiu o mesmo padrão de 

ocupação que levou, em meados do século XVII, à formação dos povoados de Nossa Senhora 

do Rio São Francisco (1645-1658), Nossa Senhora do Desterro (1651-1673) e Santo Antônio 

dos Anjos da Laguna (1676-1684) – destacando-se esta região como marco do extremo sul do 

limite do tratado de Tordesilhas. 

Tendo permanecido durante muito tempo à margem da história política da colônia, o 

sul do Brasil só será integrado nessa lógica, a partir do final do século XVII (SILVA, 1978). 

Tal ocupação do litoral sul insere-se na lógica expansionista colonial de desenvolvimento da 

mineração (diretamente assumida pelos portugueses), combinado com a criação de gado nos 

pampas (assumido por paulistas) a caminho do estuário da Prata, conquistando e povoando 

vastas áreas para além da linha do Tratado de partilha Ibéria do mundo. 

A mobilidade dos grupos humanos foi inicialmente facilitada pela presença do mar e 

pela natureza plana das regiões litorâneas e dificultada pela escarpas da Serra Geral. Para o 

interior, o adensamento da vegetação associado à maior probabilidade de encontrar índios, 

que pudessem se tornar agressivos em defesa de seus territórios e de seus povos sugeria um 

avanço mais lento e apoiado. A conformação natural, associada às preocupações com a 

segurança, acabaram, pois, por determinar que o fluxo migratório e ocupações continuassem, 

de início, sendo essencialmente litorâneos. O migração para o interior, seguida da instalação 

de focos de povoamento, em geral ao longo dos rios, só começará a ocorrer mais tarde, a 

partir de um segundo momento. 
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A corrente de migração interiorana para o sul do Brasil, além da progressão litorânea 

predominante, viu o seu início avançando pelo planalto, desde Sorocaba (São Paulo), através 

do Paraná e interior catarinense chegando a São Borja, no Rio Grande do Sul, já bem na 

região dos pampas.  De acordo com Pereira (2003, p.103), o contingente colonial povoador do 

sul é composto por “paulistas, ameríndios e africanos que, movidos inicialmente pela lógica 

do mercado escravagista, depois passam a concentrar sua atenção no gado missioneiro, dando 

início a uma sociedade de mera subsistência e logo a seguir latifundiária pastoril-extrativa”. 

Desvinculadas da “vantajosa lógica comercial colonial agro-exportadora”, as relações de 

produção nesta região sul organizam-se com uma vocação econômica voltada para o mercado 

interno, definindo os contornos de uma economia subsidiária da economia colonial, essa sim 

voltada para o mercado externo (SILVA, 1978; PEREIRA, 2003). Laguna se constituía como 

um “núcleo paulista dos caçadores de gado” (SILVA, 1978), o centro da inclusão da 

economia do gado na colônia seguia, em muitos aspectos, uma vocação diferente de Nossa 

Senhora do Desterro (Florianópolis) e Nossa Senhora do Rio São Francisco (São Francisco). 

As incursões realizadas na faixa marítima de Araranguá “em fins do século XVII e no 

primeiro quartel do século XVIII pelos exploradores lagunistas e vicentistas” (HOBOLD, 

2005, p.56) e a descoberta de rebanhos de gado selvagem em áreas entre o Brasil e o Uruguai 

estimularam o estabelecimento de invernadas, desde São José do Norte até Torres, Araranguá 

e Laguna, ocorrendo o comércio com a região central do país, sobretudo, com exportação de 

courama e sebo (HOBOLD, 2005, p.57). 

O marco de referência do povoamento de Araranguá constitui-se com a abertura do 

Caminho dos Conventos, a partir de 1728, pela diligência comandada pelo Sargento-mor 

Francisco de Souza Faria. O caminho, que dois anos mais tarde chegaria à Vila de Curitiba, 

permitia “o fácil trânsito de tropas de animais desde a região meridional até Minas Gerais”, 

Araranguá assumia, portanto, “no seu corredor litorâneo de passagem livre, o veículo 

vinculador do progresso” (HOBOLD, 2005, p.57). Por este caminho, fixava-se o trajeto entre 

os Campos de Cima da Serra
7
 e o Vale do Rio Araranguá, que estimulará “a ocupação do 

território e sua formação sócio-espacial no seio da área do ainda tanto desconhecido rio 

Araranguá” (HOBOLD, 2005, p.53).  

O Caminho dos Conventos incentivou o estabelecimento das primeiras ocupações que 

serviam de moradia, pousada e pequeno comércio de gêneros direcionados ao suprimento dos 

viajantes, constituindo-se o primeiro núcleo populacional da região do extremo sul 

                                                 
7
 Disponível em: <http://www.ararangua.net/index.php?acao=historia>. Acessado em 09.10.2011. 
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catarinense. Capão de Espera foi o nome dado a este local, onde situa-se a atual Praça 

Hercílio Luz, em Araranguá, que servia de pouso para as tropas vindas do sul, antes de 

prosseguirem em direção à escalada do planalto da serra do mar, seguindo o trecho Conventos 

– Curitiba. Ali formava-se um centro aglutinador natural que se denominava “praça” 

(HOBOLD, 2005, p.80). Nesse período crescem as trocas por gêneros como o sal, açúcar, 

café, querosene, instrumentos de trabalho da lavoura e produtos da extração madeireira. Neste 

contexto regional, portanto, é que se desenvolve a atividade tropeira no sul do Brasil. 

No corredor litorâneo, a passagem pelos rios Araranguá, Mampituba e Tramandaí era 

de responsabilidade de Domingos Antônio, que mantinha “em cada rio duas balsas bem 

avantajadas e seguras, como canoas também, de grande porte” (HOBOLD, 2005, p.58). No 

ano de “1825 funcionava um correio entre Desterro e Porto Alegre”, possuindo uma “sub-

agência em Laguna onde três soldados de primeira linha serviam de condutores de malas entre 

Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, passando por Araranguá” (HOBOLD, 2005, p.58). 

Essa estrada servia para sustentar o fornecimento de gado e do charque, oriundo das 

charqueadas do Rio Grande do Sul, para a comercialização na povoação de Laguna e também 

para escoamento via marítima pelo porto de Laguna (HOBOLD, 2005, p.58). 

Essas rotas definiam-se assim, por uma conotação essencialmente econômica, de troca 

de produtos: uns descendo a serra, vindos do planalto, (essencialmente o charque, o queijo e o 

gado) e outros saindo da planície litorânea, (farinha de mandioca, o açúcar amarelo e a 

cachaça) fazendo o percurso inverso para serem comercializados nos Campos de Cima da 

Serra
8
. No vale do rio Araranguá, em decorrência da estrada Conventos/Curitiba originaram-

se atalhos com pontos de pouso, contribuindo para constituir núcleos povoados tendo um 

papel destacado com reflexo na dinâmica socioeconômica desses aglomerados a que serviu 

(HOBOLD, 2005, p.83). Com a abertura do Caminho dos Conventos tornou-se possível a 

ligação da rota de migração litorânea com a rota das migrações do planalto. Com certa 

aproximação entre a área de criação de gado e as áreas de sua comercialização, o comércio 

tornou-se mais lucrativo, consolidando-se como atividade de peso, o que incentivou a 

migração lagunense para as estâncias do sul (PEREIRA, 2003). 

O Caminho dos Conventos foi assim chamado ao ter iniciado a sua abertura junto ao 

morro situado à beira-mar, próximo da foz do rio Araranguá pela criação de dois conventos 

por parte de dois frades que vieram para a região de Laguna com a missão de integrar o 

“projeto de colonização e sistema da conquista pacífica pela catequese” (HOBOLD, 2005, 

                                                 
8
 Disponível em: <http://www.ararangua.net/index.php?acao=historia>. Acessado em 09.10.2011. 
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p.27). O local de construção estava localizado numa área de dunas que, com o passar do 

tempo, tomaram conta “das casas conventuais, do posto policial e a casa da nação, 

construções todas sediadas, em épocas diferentes, no mesmo ponto ao lado sul do morro” 

(HOBOLD, 2005, p.51). Relatos de antigos moradores indicam que, ainda no início do século 

XX, as tropas de gado eram trazidas do planalto para o litoral, em que o acesso difícil era 

realizado por estreitos carreiros onde somente trafegavam a cavalo (DALL-ALBA, 1997, 

p.26). Por isso, algumas áreas do entorno do rio Araranguá caracterizavam-se 

economicamente estratégicas, estimulado inicialmente pela política de expansão de fronteiras 

pela abertura do Caminho dos Conventos que acabou por estimular a migração. 

Com a ocupação da região também ocorreram as primeiras interferências humanas no 

ambiente natural em que se registra a própria abertura das picadas para a constituição do 

Caminho dos Conventos. Primeiramente o desmatamento servia ao fornecimento de lenha e a 

construção das cabanas e benfeitorias. Com a migração oriunda de Laguna e de outras regiões 

próximas, e mais tarde, com a chegada de imigrantes europeus, se ampliariam as atividades 

em favor das pequenas produções de alimento, plantações, pastagens e do extrativismo, 

expandindo as áreas de exploração e, consequentemente, retirando a vegetação original. 

 

1.12.2  Afastados das rotas do gado 

 

A partir de meados do século, Laguna e todo o litoral sul-catarinense, incluindo os 

pequenos povoamentos, entretanto iniciados, como Capão de Espera (futura Araranguá), 

acabam sofrendo certo isolamento e marginalização da lógica latifundiária pastoril-extrativa, 

do comércio de gado e do fornecimento das minas. Tal ficou a dever-se à consolidação de 

outro caminho do gado, o chamado Caminho do Sul, que atravessava os campos de Vacarias 

dos Pinhais e atingia a Vila de Nossa Senhora de Lages, fundada em 1771, que rapidamente 

se tornou entroncamento de vias de comunicação. A Vacaria dos Pinhais, situada no nordeste 

do Rio Grande do Sul, foi fundada com o objetivo de proteger o gado que era 

“constantemente furtado pelos castelhanos, vindos do Sul” (HOBOLD, 2005, p.60). 

Substituído pelo Caminho do Sul, o Caminho dos Conventos perde importância e fica mais 

restrito ao comércio local e regional, ficando afastado da rota dominante tropeira (pecuário-

extrativista). O mesmo acontece com o terceiro caminho então existente, o chamado Caminho 

de Tubarão. 

Tudo indica que, a partir do início do século XIX, alguns lagunenses migraram para o 

sul e fixaram moradias nas imediações do Morro dos Conventos, onde já antes se havia 

estabelecido o povoado de Capão de Espera. Em 1816, naquele povoado, identificado em 
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documentos como sendo o bairro Araranguá (de Laguna), ou antiga Cangicas, foi criada a 

primeira capela, cujo orago era Bom Jesus da Coluna (HOBOLD, 2005, p.90). Em 1848, a 

capela elevou-se à paróquia, constituindo-se então a Freguesia de Nossa Senhora Mãe dos 

Homens do Araranguá, que mais tarde, em 1864, passou a chamar-se de Campinas – esta seria 

outra capela, onde atualmente situa-se o centro da cidade. Mais tarde, em 1880, Araranguá 

vinha a denominar-se município
9
. O município teve contribuição da imigração de famílias que 

vieram para o sul à procura de terras, sendo que ali teriam chegado italianos, açorianos, 

alemães, poloneses e em menor proporção, afro-descendentes. A partir de então, tem-se uma 

maior diversificação de atividades, implantadas a partir da chegada dos primeiros imigrantes 

com o propósito de “ocupar e substituir gradativamente a imensa floresta por plantios e 

estruturas de complexos industriais artesanais de engenhosa elaboração” (HOBOLD, 2005, 

p.213). 

A região de Araranguá possuía terras com aptidão voltada ao cultivo da cana-de-

açúcar, o que evidencia que por volta de 1850 registravam-se a existência de 72 engenhos, 

que produziam açúcar e aguardente, instalados entre as localidades de Cangicas e de 

Forquilha. O ciclo da cana-de-açúcar gerava demanda por fabricação de implementos rústicos 

e de armazenamento, por transporte, empregando e remunerando a mão de obra local, 

contudo, a atividade não chegou a gerar um desenvolvimento duradouro, fazendo também 

desaparecer consigo o topônimo Campinas (HOBOLD, 2005). O declínio poderia ter ocorrido 

pelo surgimento de outras áreas de cultivo, o que associado ao fim da mão de obra escrava, 

implicou dificuldades para a recolocação do trabalho e a substituição econômica, mesmo que 

outros cultivos se apresentavam em ascensão (HOBOLD, 2005). 

A exploração do carvão na bacia carbonífera de Criciúma, em que o território de 

Araranguá fazia parte, passou a estimular um novo patamar do desenvolvimento capitalista 

periférico, pois vieram demandas por estruturas e trabalhadores para viabilizar a exploração, o 

processamento e o transporte do produto (a atividade viria a causar implicações ambientais de 

alta magnitude que vão fazer-se presentes na atualidade). A implantação da Estrada de Ferro 

Dona Thereza Cristina (EFDTC), foi viabilizada para o transporte do produto até o porto de 

Laguna, chegando a Criciúma no ano de 1917. O ramal da EFDTC até Araranguá atenderia as 

demandas locais, uma vez que não havia jazidas de carvão próximas à cidade de Araranguá, e 

durante toda a existência deste ramal, nunca foi transportado carvão entre Araranguá e 

Criciúma (GOULARTI-FILHO, 2008, p. 11). Com o desmembramento de Criciúma, em 

                                                 
9
 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/link.php?codmun=420140>. Acessado em 17.10.2011. 
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1925, Araranguá vai desligar-se desta atividade, perdendo a arrecadação de impostos e a 

dinâmica gerada direta e indiretamente, seguindo seu desenvolvimento com base no setor 

primário essencialmente (HOBOLD, 2005).  

No estuário, marcado pela presença da barra do rio Araranguá, desenvolveu-se a 

comunidade de Ilhas, que se chamava assim pela existência de um braço do rio de mesmo 

nome, muito largo, o que de fato fazia com que se formasse uma ilha. Sua configuração seria 

alterada naturalmente, sendo que mais tarde o rio passaria a desaguar “por fora”, segundo 

linguagem dos nativos. Por volta de 1922, Ilhas possuía menos de 20 famílias que 

desenvolviam fundamentalmente a pesca, a pequena agricultura (açúcar, feijão, milho) e a 

pecuária (gado, animais pequenos). Também havia a presença de negociantes, pequenos 

estabelecimentos, engenhos de farinha, artesãos e costureiras, caracterizados por uma pequena 

economia de trocas local, em que o dinheiro circulava pouco (DALL-ALBA, 1997). 

As características naturais quase sempre estão entrelaçadas na narrativa dos mais 

antigos, e os depoimentos registrados confirmam que antigamente já ocorriam enchentes em 

Ilhas. Um relato indica a ocorrência de muita chuva que acabou por alagar as ilhas “então 

estudaram de abrir um valo na língua mais estreita para esgotar a água pelo rio de fora”, mas 

sem efeito, “a água foi comendo, desbarrancando e ficou apenas aquela ilhota”. “Antigamente 

o rio era mais atrás, caracterizado por rio de banhado, sendo navegável” (DALL-ALBA, 

1997, p.251). Já registravam-se ventos fortes, como “havia o vento sul, o vento norte, o 

nordeste, oeste, leste e o minuano”, o vento norteste, era chamado de Nordestia, quando 

soprava durante muitos dias, já o “vento leste, se vinha com chuva, era um vento muito 

perigoso”... “As casas eram de barro e derrubava os barros da parede tudo” (DALL-

ALBA,1997, p.254).  

Outra característica dos ventos registrada é sobre as dunas que enterravam os casebres, 

(DALL-ALBA, 1997, p.491): 

quando dava vento nordeste ela andava de 200 a 300 metros, dependendo da força 

do vento. Quando dava minuano ou sul ela voltava para o mesmo lugar. Mas essa é a 

verdade que se vê. É tarde demais, não temos nossa areia tão bonita, que pouco a 

pouco foi se terminando, e hoje não existe mais nada. Aí só ficou a saudade da nossa 

paisagem. 

 

Os registros também indiciam sobre a grande quantidade de peixe no rio, “é rio de 

água salgada. Só adoçava quando houvesse enchente. Por isso entrava tanto peixe do mar” 

(DALL-ALBA, 1997, p. 252). As principais espécies pescadas na época eram a miraguaia, o 

linguado, o robalo, a tainha, o papa-terra, o viola, além da arraia, do siri e do camarão, que 

serviam essencialmente para a manutenção das famílias, bem como em algum grau, para 
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negociação com compradores da região. A pesca caracterizada por artesanal, envolvia o 

emprego de instrumentos como a linha e o espinhel e pequenas canoas, sendo que em 1922 foi 

fundada a Colônia de Pesca chamando-se de Tenente Silveira, possibilitando a organização 

dos pescadores que tiveram direito a previdência e a vantagem da pesca em viveiro (DALL-

ALBA, 1997, p. 247). 

As propriedades existentes eram caracterizadas como grandes, somente depois 

ocorrendo a sua fragmentação, em favor da produção primária e do desenvolvimento dos 

núcleos populacionais. Os núcleos de urbanização, ainda não muito populosos, estavam 

criados, de um e outro lado do rio, vivendo na lógica da economia de subsistência, sendo que 

a partir da implantação da EFDTC, terão um estímulo importante para sua consolidação e 

desenvolvimento, conforme veremos a seguir. 

 

1.12.3  A chegada da ferrovia 

 

A chegada da ferrovia constitui-se uma alternativa de deslocamento e vai estimular a 

implantação de estabelecimentos, gerando efeitos multiplicadores para os núcleos localizados 

em suas proximidades. As condições de acesso, dos meios de transporte e de comunicação, 

que até então eram muito precárias, restritas às pequenas estradas e a navegação pelo rio 

Araranguá - que nem sempre apresentava boas condições de navegação – foram se 

desenvolvendo. 

As características naturais originais das margens do rio Araranguá, junto da localidade 

de Volta do Silveira, próxima da atual Barranca (que não existia ainda), apresentavam a 

existência de vegetação e de banhado, com algumas roças na beira do rio. Segundo o que as 

evidências históricas registram, entre 1926 e 1927, o processo de ocupação implicou 

intervenções no ambiente natural: “nasci na margem direita, e aqui, na margem esquerda era 

tudo mato. Não havia estrada. Roças, só na beirinha do rio”. Pelos registros, o desmatamento 

iniciara com a abertura de valos entre as residências e as roças (DALL-ALBA, 1997, p. 204). 

A formação socioeconômica da comunidade Barranca vai estar entrelaçada com a 

implantação do trecho da EFDTC entre Tubarão e Araranguá e a respectiva Estação Barranca, 

inaugurada em janeiro de 1927 (vide Figura 11 e Figura 12). Araranguá torna-se referência no 

sul do Estado, bastante favorecida pela sua localização próxima ao Rio Grande do Sul 

(Zumblick, 1987, p. 115). 
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Figura 11: Chegada dos trilhos da EFDTC até a 

margem esquerda do rio Araranguá. 

 
Figura 12: Estação Barranca construída na década de 1920.  

Data: 1926. Fonte: Fotografia fornecida por 

morador da Barranca. 

 

Data: desconhecida. Fonte: Fotografia fornecida por 

morador da Barranca. 

 

Registros de Baldessar (2007, p. 25) indicam que o rio favoreceu a instalação da 

ferrovia e que existia uma necessidade de fixação da barra, ao afirmar que: 

nos planos iniciais poderia fazer conexão com a navegação do rio Araranguá, 

dependendo sempre de um molhe a ser feito em sua desembocadura no mar próximo 

ao Balneário Morro dos Conventos. 

 

A partir de 1930, embora a atividade econômica primária ainda predominasse, 

Araranguá desenvolvia seu núcleo urbano, contando com um comércio razoável como fábrica 

de calçados, hotel, rádio, bodega, fábrica de tecidos, moinhos, posto de gasolina, comércio de 

bebidas, fábrica de balas, armazéns de secos e molhados, além do Grupo Escolar Professor 

David do Amaral e do cinema (DALL-ALBA, 1997, p. 29-36-482). Araranguá produzia e 

também exportava farinha de mandioca, arroz, trigo, banha, carne suína, um quantum 

produtivo significativo para uma economia primária que ainda muito dependia da demanda de 

outros centros maiores. Além desses produtos, cultivava-se o milho, o feijão, a ervilha, sorgo, 

batata, cebola, alho, mandioca e a banana, além da sustentação que a exploração da madeira 

possibilitara por um grande período. A farinha de mandioca, oriunda das propriedades da 

região chegava até Araranguá era armazenada em grandes silos nas proximidades do rio, por 

onde seguia em navios a vapor com o destino até Laguna, com a finalidade de abastecer 

outras regiões do País (HOBOLD, 2005, p.215). 

A instalação da EFDTC na Barranca estimulou a ocupação do seu entorno e o 

crescimento da cidade, que àquela altura, já possuía certa dinâmica àquela altura. Instalaram-

se estabelecimentos voltados ao atendimento das necessidades de hospedagem, alimentação e 

serviços aos viajantes. Por conta da ocorrência de cheias, que não permitiam a passagem 

imediata pelo rio, que era realizada por meio de balsas, muitos viajantes ali pernoitavam. Esse 

movimento incipiente, de fato contribuiu para o desenvolvimento do espaço que vai ser 
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caracterizado pela organização dos estabelecimentos próximos da Estação Barranca, 

principalmente à margem esquerda do rio, mas também à margem direita – a partir da 

formação do núcleo pré-existente que foi se desenvolvendo, onde irá se consolidar o centro da 

cidade. 

O meio de locomoção mais utilizado, até o início dos anos 1920, foi o hidroviário, 

realizado por barcos movidos a vapor que navegavam pelo rio e pelo mar, possibilitando o 

deslocamento de pessoas, correspondências, mercadorias e suas encomendas (vide Figura 13 e 

Figura 14). O problema de navegabilidade pela barra já ocorria nessa época, acarretado pelo 

assoreamento da barra que implicara no declínio deste meio de locomoção, a medida que “a 

ferrovia substituía gradativamente o transporte, tanto de passageiros como o de cargas” 

(HOBOLD, 2005. p. 243).  

 
Figura 13: Vapor Meta no rio Araranguá. 

 

 
Figura 14: Travessia do rio Araranguá por meio de 

balsa. 

 

Data: desconhecida. Fonte: Hobold (2005, p. 168). Data: por volta de 1950. Fonte: Fotografia cedida 

por morador da Barranca. 

 

A primeira usina de geração de energia elétrica do município foi instalada no ano de 

1934. Funcionando a vapor, atendeu as necessidades locais até 1938, quando foi instalada 

outra usina, desta vez em Meleiro, que passou a abastecer Araranguá e a localidade em que se 

situava, até o ano de 1952. Neste ano entrou em funcionamento a termelétrica Jorge Lacerda, 

no município de Capivari de Baixo, que passou a abastecer a região (HOBOLD, 2005, p. 

203).  

Como visto, a ocupação da margem esquerda do rio Araranguá que já havia iniciado, 

vai receber estímulos com a implantação da EFDTC. E mais registros indicam a ocorrência de 

eventos extremos que afetavam os núcleos em desenvolvimento, sendo que por volta de 1960, 

um morador conta que em ocasião da construção da primeira capela, no encruzo, ocorreu uma 

forte tempestade: “Quando faltavam seis tábuas deu uma tormenta. Jogou a capeta no meio da 

rua...”, e o vento forte repetiu: “mal tínhamos acabado deu nova tormenta, de noite” (DALL-
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ALBA, 1997, p. 204). Em fins da década, uma nova capela foi construída, de material, em 

terreno doado por Fioravante Baldessar (HOBOLD, 2005, p. 204). Assim como outros relatos 

atrás referidos, esses eventos indicam que já se registravam naquela época tormentas 

caracterizadas por ventos e chuvas muito fortes, o que revela uma especificidade particular da 

região.  

O período marcado pela operação da Estação Barranca e da EFDTC em Araranguá 

define o processo de constituição da cidade de Araranguá e do bairro Barranca. Prevaleceu, 

possivelmente, a implantação dos vários empreendimentos, a começar pelo comércio de 

produtos alimentícios, pois o trem constituía-se o centro dinâmico daquela região, que tinha a 

função de transportar os produtos da região. A ferrovia e a estação são desativadas em 1969 

acarretando desmobilização e queda de atividades diretamente dependentes, principalmente 

na localidade em que se situava o terminal ferroviário. É possível que as enchentes também 

tenham provocado a queda de atividades desenvolvidas próximas do rio, como as antigas 

casas comerciais, hotéis, armazéns, bem como a saída de habitantes. Ao mesmo tempo, a 

implantação da BR 101 vai desencadear um processo de crescimento importante em toda a 

região sul do Estado, conforme veremos a seguir. 

 

1.12.4  Da implantação da rodovia BR 101 à atualidade 

 

O quarto momento aqui enfocado nos remete às políticas econômicas 

desenvolvimentistas iniciadas na década de 1950. O Plano de Metas de Juscelino Kubitschek 

(1956-1961), dentre outros objetivos, visou fomentar o desenvolvimento industrial e a 

infraestrutura nacional, em que se pesaram os estímulos à indústria de bens de consumo 

duráveis, associados ao projeto de implantação do modal rodoviário, fomentando o 

desenvolvimento da indústria automobilística (LOPES, 1990). Se por um lado o objetivo era 

desenvolver, direcionando os recursos para investimentos em infraestrutura de estradas, por 

outro, incentivou a desativação de vários trechos ferroviários no Brasil. Em Araranguá, a 

implantação da BR 101 culminou com a desativação da Estação Barranca no ano de 1969
10

. 

As rodovias passaram a ser vistas como fatores de modernização e de progresso, e 

paralelamente, fomentava os investimentos na indústria automobilística e a oferta do bem 

durável à sociedade. Com a operação da BR 59, isto é, a futura BR101, passando por 

Araranguá, geraram-se efeitos multiplicadores que dinamizaram outros segmentos em função 

do primeiro. A rodovia estimulou a implantação de novos empreendimentos próximos do seu 
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 Informativo Jornaleco, 01.08.2009. 
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traçado, estimulando o crescimento da área urbana, valorizando a região, melhorando a 

disponibilidade de bens e de serviços e destacando o município de Araranguá, que se 

consolidou como um dos principais centros regionais, ao lado de Criciúma e de Tubarão. 

Araranguá, que, antes de ser implantada a rodovia BR 101, já possuia o planejamento 

urbano de suas avenidas, fazendo-se atribuir o nome “cidade das avenidas”, com a construção 

da rodovia, o conjunto de suas avenidas receberá os estímulos da urbanização, principalmente 

no bairro Cidade Alta em que se fez o seu acesso. O empreendimento contribuiu para a 

valorização de seus imóveis, enquadrando-se como um dos bairros mais movimentados por 

veículos e transeuntes, bem como pela presença de hotéis e de estabelecimentos comerciais e 

de serviços (PEREIRA, 2003).  

Neste contexto de desenvolvimento urbano, a construção da BR 101 consiste num 

marco histórico importante na percepção dos moradores. Para eles, após a sua implantação 

ocorreram mudanças nas comunidades, como a alteração da dinâmica das enchentes, 

culminando com isto, a rizicultura ampliou sua área de produção e acreditam que pode 

também ter implicado aumento do efeito das enchentes sobre a Barranca. Ao mesmo tempo, 

as piores enchentes registradas ocorreram após a implantação da BR 101, nos anos de 1974, 

1983, 1984, 1995 e 2009, além do Furacão Catarina, em 2004
11

. Mas a enchente mais 

marcante na memória das pessoas teria sido a que ocorreu em 1974, que manifestou-se de 

grande magnitude, inundando bairros inteiros e isolando a cidade com relação ao resto da 

região. Essa enchente, também assolou Tubarão, lá ocasionando vítimas fatais. Até onde a 

memória alcança, lembram que muitos moradores se abrigavam das cheias nos vagões do 

trem – quando ainda existia a Estação Barranca. Sobre a lógica da ampliação do vetor urbano, 

mais recentemente, na Baixadinha, a construção de um canal de escoamento pluvial de forma 

inadequada as suas condições ambientais, intensificou a ocorrência dos alagamentos, antes 

não observados com tanta frequência. 

Neste período, ganha mais visibilidade o aumento da poluição gerada principalmente 

pela atividade de exploração do carvão desenvolvida na região carbonífera, que acabou por 

poluir o rio, ocasionando redução drástica da reprodução dos peixes, o que tendeu a 

inviabilizar a pesca. Matéria divulgada em periódico em 1973
12

, afirmava que a mineração 

havia extinguido muitas espécies de peixes e também havia implicado na redução da 

produtividade do arroz. Atualmente a poluição constitui-se passivo ambiental que tem 

ocasionado perdas importantes para a pesca artesanal no rio Araranguá. Em 1978 viviam na 
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 Disponível em: <http://www.ararangua.net/?acao=hist_datas>. Acessado em 30.10.2011. 
12

 Arquivo público de Araranguá. Correio de Araranguá. Araranguá – o tempo que passou, 22.12.1973. 
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localidade de Ilhas um número de 300 famílias que trabalhavam com a pesca artesanal, 

fábrica de chapéus, balaios, além de moradores aposentados das minas de carvão
13

. Dados de 

1984 registravam a existência de 400 famílias dependendo da pesca, distribuídos em cinco 

comunidades situadas no entorno do rio, isto é, aproximadamente 2.000 pessoas
14

. Para 

efeitos de comparação, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) elaborado para indicar os 

impactos da fixação da Barra do rio Araranguá, trouxe um dado que registra a presença de um 

número de 10 comunidades existentes em Ilhas, que dependem essencialmente da pesca, na 

atualidade. 

Nesse período destaca-se a re-organização do espaço pertencente a Comunidade de 

Volta do Silveira, situada junto à margem esquerda, próxima à Barranca. As enchentes 

possivelmente, segundo relatos, determinaram em boa parte a saída de quase todos os 

moradores da comunidade, que possuía um número aproximado de 60 famílias em 1970, 

registrando atualmente a presença de somente duas famílias. Hoje, os resquícios da 

comunidade se resumem a várias edificações abandonadas, residências, igreja, o salão 

comunitário, além de fornos utilizados pelas antigas olarias, em meio às canchas de cultivos 

de arroz (vide Figura 15, Figura 16, Figura 17 e Figura 18). De longe, é possível aferir que as 

possibilidades de repasse das terras aos rizicultores, acabam por constituírem-se alternativa 

viável frente à dificuldade de permanência. Notadamente, as áreas destinadas à rizicultura 

crescem, aproximando-se das moradias, o que evidencia a necessidade de um re-ordenamento 

que possibilite equalizar tais situações sob pena de acarretar maiores impactos ambientais. 

 
Figura 15: Igreja desativada na localidade de Volta do 

Silveira. 

 

 
Figura 16: Forno para produção de carvão vegetal na 

localidade de Volta do Silveira. 

Data: 09.04.2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 

Data: 23.07.2011. 

Fonte: Fotografia de Carina Cargnelutti Dal Pai. 
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 Arquivo público de Araranguá. Tribuna Criciumense, 10/06/1978. 
14

 Arquivo público de Araranguá. Tribuna do Vale. Manifesto sobre a Poluição do Rio Araranguá, 12/04/1984. 
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Figura 17: Residência desativada na localidade de Volta 

do Silveira. 

 
Figura 18: Residência desativada na localidade de 

Volta do Silveira. 

Data: 23.07.2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 

Data: 09.04.2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 

 

As atividades atualmente desenvolvidas em Araranguá estão ligadas a rizicultura, 

comércio, serviços e ao turismo, destacando-se o Balneário Morro dos Conventos. A 

população aumentou significativamente neste período, pois enquanto que em 1970 se 

registrava um número de 26.211 habitantes, em 2010 atingira 61.310. A população urbana que 

representava um percentual de 48% em 1970 passou para 82% em 2010, caracterizando um 

município essencialmente urbano, com seu núcleo situado próximo ao rio Araranguá. 

 

1.13  CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO E ALTERAÇÕES NA 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARARANGUÁ (BHRA) 

 

Primeiramente apresenta-se uma caracterização geológica, pedológica e 

geomorfológica da região, extraída da pesquisa de Lalane (2011
15

), situando o leitor em 

relação às características ambientais da BHRA para, posteriormente, expor algumas reflexões 

sobre as alterações ocorridas, buscando interagir com seus fatores determinantes. 

 

1.13.1  Caracterização ambiental da BHRA 

 

A elaboração deste item será tratada com base no estudo já realizado por Lalane 

(2011), em que elabora uma descrição do complexo lagunar sul-catarinense. De acordo com a 

autora (LALANE, 2011, p.33), a geologia da região é constituída por “sedimentos recentes 

inconsolidados e por rochas da Bacia Sedimentar do Paraná, do Grupo Passa Dois (Formação 

Rio do Rasto) e do Grupo São Bento (Formação Serra Geral e Formação Botucatu)”. Segundo 

Lalane, o litoral Sul Catarinense, é caracterizado pela extensa planície costeira que abrange 

                                                 
15

 Dissertação de mestrado de Heloísa de Campos Lalane intitulada “Fragilidade Ambiental do Complexo 

Lagunar do Extremo Sul Catarinense” apresentada ao Mestrado Profissional em Planejamento Territorial e 

Desenvolvimento Socioambiental da UDESC, em 2011. 
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depósitos característicos de dois sistemas deposicionais, o sistema continental e sistema 

transicional ou costeiro: 

O sistema deposicional continental está associado às encostas das terras altas, 

correspondendo na área em estudo aos depósitos coluviais e aluviais, com datações 

referíveis ao Quaternário. O sistema deposicional transicional ou costeiro, na 

maioria das regiões do tipo laguna-barreira, está associado à dinâmica costeira, ou 

seja, às variações relativas do nível do mar ocorridas durante o Quaternário. Estes 

compreendem depósitos eólicos, lagunares, paludais e marinhos, de idade 

pleistocênicos e holocênicos, cujas principais formas de relevo são terraços, dunas, 

cordões regressivos e planícies (LALANE, 2011, p.32). 

 

Lalane (2011, p.50) aborda a caracterítica do solo, descrevendo as classes que 

compreendem o Complexo Lagunar do Extremo Sul Catarinense, região onde insere-se a área 

da pesquisa. Segundo a autora, dez são as classes de solo presentes, a saber, Areais Quartzosas 

Vermelho-Amarelas, Areias Quartzosas Marinhas Distróficas, Gleissolos Pouco Húmico, 

Gleissolo Húmico, Solos Orgânicos Dristróficos, Cambissolo, Podzólico Vermelho-Amarelo, 

Podzol, Areia das Praias e Dunas.  

Em sua pesquisa voltada à identificação da fragilidade ambiental, Lalane (2011) 

analisa as combinações geomorfológicas que determinam as diferentes unidades de paisagens, 

descrevendo a existência de uma diversidade de formas de relevo encontradas na região: 

A heterogeneidade litológica representada pela Bacia Sedimentar do Paraná e pelos 

Sedimentos Quaternários se reflete na complexidade encontrada na área de estudo, 

que se dividem, portanto, em dois domínios morfoestruturais: Domínio 

Morfoestrutural da Bacia Sedimentar do Paraná e Domínio Morfoestrutural das 

Acumulações Recentes […]. Cada um desses domínios morfoestruturais comporta 

um conjunto de forma de relevo que são o resultado da atuação de diversos 

processos morfogenéticos. Estes conjuntos formam as Unidades Geomorfológicas 

da área de estudo: Planície Marinha, Planície Lacustre, Planície Colúvio-Aluvionar e 

Patamares da Serra Geral (LALANE, 2011, p.42). 

 

A característica climática da área de estudo consiste em fator determinante para a 

ocorrência dos eventos extremos que assolam a região. Segundo Lalane (2011, p.46), o relevo, 

a altitude, a continentalidade e a maritimidade são os fatores que apresentam maior interação 

com os sistemas atmosféricos, determinando variações climáticas locais. No litoral do Estado, 

destaca-se o efeito da continentalidade e maritimidade, que é melhor expresso no elemento 

climático umidade. Os ventos de Sudeste a Nordeste, provenientes do anticiclone sobre o 

Atlântico Sul, transportam muita umidade do oceano para o litoral. O clima é classificado 

como subtropical com invernos relativamente frios e verões quentes com chuvas bem 

distribuídas ao longo do ano. Os principais sistemas atmosféricos atuantes no litoral do Estado 

de Santa Catarina são a Frente Polar Atlântica, Massa Polar Atlântica e Massa Tropical 

Atlântica e Linhas de Instabilidade Tropical. De acordo com os critérios de classificação de 
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Köppen, o clima do litoral catarinense é do tipo “mesotérmico úmido”, sem estação seca 

definida e verões quentes (LALANE, 2011, p.46). 

A Massa Tropical Atlântica, que tem como centro de ação o Anticiclone Semi-fixo do 

Atlântico Sul, proporciona temperaturas mais ou menos elevadas e elevada umidade 

específica na região Sul do Estado. Contudo, devido à sua forte subsidência, o estado 

atmosférico provocado por essa massa de ar geralmente é de estabilidade (LALANE, 2011, p. 

46). 

O Sul do Estado é afetado por ondas de baixa pressão ou linhas de instabilidade (LI) 

que afetam a região principalmente entre os meses de Dezembro e Fevereiro, consistindo em 

ondas de baixa pressão que apresentam deslocamento muito rápido, de até 60 km/hora. 

Geralmente essas linhas de instabilidade surgem à tarde ou no início da noite, depois de um 

dia de forte aquecimento, e se antecipam em 24 horas à chegada das frentes frias (LALANE, 

2011, p. 47). 

Ocorrem, ainda, as chamadas “chuvas de verão”, que chegam rápidas e se vão em 

menos de uma hora, geralmente provocando transtornos por causa de suas precipitações de 

forte concentração em curtos períodos de tempo. As chuvas das linhas de instabilidade se 

distinguem das precipitações das frentes frias precisamente pela sua intensidade e curta 

duração. Já, as chuvas de frentes são mais moderadas e intermitentes, prolongando-se por dias 

e podendo atingir áreas de muitas centenas de quilômetros de extensão (LALANE, 2011, p. 

47). A frente fria, por sua vez, é o sistema atmosférico que mais interfere nas condições de 

tempo de toda a região Sul do País, favorecendo a ocorrência de chuva durante o ano inteiro. 

No entanto, mais ativas no inverno, causam pancadas de chuva com trovoadas, sendo comum 

a ocorrência de temporais isolados com ventos fortes de quadrante sul (LALANE, 2011, p. 

48). 

No geofácies Planície Sul, a média das chuvas varia entre 349 milímetros no verão e 

348 milímetros no inverno, sendo menos abundante nesta do que no restante da planície 

costeira catarinense. Na estação de Turvo, os índices são elevados, o que pode estar 

relacionado a presença da escarpa da Serra Geral. Segundo estudos, os reduzidos índices 

ocorrem devido dois fatores, a saber, o esfriamento da água do mar pela corrente das 

Malvinas e a posição da linha de costa, voltada para sudeste (LALANE, 2011, p. 48). Os 

níveis reduzidos das chuvas no geofácies Planície Sul tem como consequência o aparecimento 

do único local do Estado em que há um deficit hídrico no solo, caracterizando estiagens que 

são ocasionadas pela ausência de instabilidade, devido a ação da massa tropical continental 

(quente e seca). A dinâmica sazonal do clima do Estado pode ser intensificada quando há 
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interferências dos fenômenos El Niño e La Niña, que causam anomalias de forte impacto 

regional, como excesso de chuvas e estiagens, respectivamente. Esses dois fenômenos atuam 

no ritmo de deslocamento das frentes, influenciando também nas temperaturas que tendem a 

serem mais altas em anos de El Niño e mais baixas em anos de La Niña (LALANE, 2011, p. 

48). 

As adversidades atmosféricas, como vendavais, tornados, granizos, enchentes 

relacionados a áreas de instabilidade intensa, tem afetado significativamente o litoral Sul do 

Estado. As enchentes graduais normalmente acontecem quando um sistema atmosférico 

permanece estacionado durante algum tempo sobre uma determina região, ocasionando 

chuvas contínuas. As marés de tempestade (ressacas) e os vendavais, bastante comuns na área 

de estudo, também podem ser ocasionados pela aproximação de ciclones extratropicais 

(LALANE, 2011, p. 48). 

Para Scheibe (2010, p. 23) a BHRA apresenta um relevo bastante diferenciado pela 

presença de uma ampla planície delimitada a oeste por escarpas e formação de cânions, o que 

determina a ocorrência de microclimas particulares em distintas áreas. A precipitação torna-se 

mais intensa em áreas próximas às “escarpas devido ao efeito orográfico com formação de 

nuvens cumuliformes responsáveis por fortes pancadas de chuvas”. Por isto, quando ocorrem 

elevados índices pluviométricos, as águas atingem a planície acabando por provocar 

enchentes, gerando impactos sociais e ambientais de significativa magnitude. 

O ano de 2004 foi marcado por duas importantes adversidades atmosféricas que 

atingiram o litoral sul, a saber, as estiagens e o Furacão Catarina. As chuvas registradas abaixo 

da média durante três meses consecutivos, entre janeiro, fevereiro e março ocasionaram forte 

estiagem. Em março, o Furacão Catarina, que atingiu severamente a área de estudo e demais 

regiões do litoral Sul, iniciou-se com vórtice ciclônico no oceano Atlântico, a 

aproximadamente 1000 km de distância da costa, que se desprendeu de um sistema frontal. 

Após alguns dias sobre a superfície do mar, ele adquiriu energia suficiente para se intensificar 

apresentando características de um ciclone tropical, com uma região central bem definida 

(olho) com ventos de 180 km/hora, que giravam no sentido horário, resultando em muitos 

danos aos municípios da região (LALANE, 2011, p. 48). 

Como acontece em muitas outras regiões e cidades, a geração de cenários de maior 

risco é devida, em grande parte, à adoção de modelos de desenvolvimento e modos de vida 

que aumentam drasticamente a vulnerabilidade. Isto faz com que as ameaças se mantenham as 

mesmas ou, em alguns casos, as condições de vulnerabilidade se encontram agravadas 

gerando-se novos cenários de risco propícios à ocorrência de desastres ambientais. 
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1.13.2  Alterações na BHRA 

 

A constituição de Araranguá, conforme visto, tem seu início no século XVIII, sendo 

condicionada, essencialmente, por sua localização estratégica regional no contexto do 

povoamento Sul Catarinense em que ganhou peso a atividade econômica tropeira. Nesse 

sentido, a história ambiental nos proporciona conhecer as características ambientais originais 

predominantes no início do processo de ocupação humana, bem como ao mesmo tempo, 

encontrar evidências que indicam formas de interferência nesse ambiente natural em que 

podemos fazer alusão às várias implicações resultantes da introdução de atividades 

econômicas, com destaque para a agricultura e a mineração. 

Conforme vimos no item anterior, não há como compreender o comportamento dos 

eventos extremos que assolam a Bacia, sem antes entender a importância cada componente 

natural e suas interações. As condições climatológicas em interação com as características do 

relevo e a dinâmica hídrica do rio Araranguá, que resultam na ocorrência de enchentes junto à 

sua foz, paralelamente o conflito socioambiental que representa a ocupação geradora de risco 

de desastres ambientais, são de fato um complexo problema que chama à reponsabilidade de 

todos. 

Scheibe (2010) afirma que a bacia preserva, em parte das encostas da serra e das 

elevações isoladas da planície de sedimentos recentes, cobertura vegetal natural e áreas de 

mata nativa e de gramíneas - estas nos campos de altitude, já no planalto catarinense. As 

Encostas preservam sua vegetação original, essenciais para a regulação da disponibilidade 

hídrica e, por estarem também sujeitas a episódios catastróficos de chuvas torrenciais, como 

as que ocorreram no Natal de 1995
16

, contribuem para proteção do solo contra a erosão. Neste 

subsistema da Bacia se observam contra fortes, - as linhas de morros que se projetam das 

encostas -, que registram em seus patamares a formação de solo, ocorrência de fontes e o 

crescimento de vegetação característica da floresta ombrófila, ou a chamada Mata Atlântica. 

Esta desempenha o papel de controle dos processos erosivos, bem como da infiltração e 

posterior liberação gradativa das águas das chuvas, sendo por isso responsável pela 

manutenção das nascentes dos principais rios da Bacia. Destaca-se que a Planície Aluvial, 

formada pelos leques aluviais provenientes do processo de erosão nas escarpas teve 

importante contributo da grande enxurrada de 1995, que provocou grandes escorregamentos 

                                                 
16

 A catástrofe atingiu Timbé do Sul, Jacinto Machado e Sideropólis ocasionando 29 mortes. Estudos 

geomorfológicos nos vales de Figueira e Pinheirinho mostram a ocorrência do fenômeno do tipo corrida de lama, 

originado por uma enxurrada de quatro horas e meia sobre a Serra Geral, implicando no fluxo hiperconcentrado 

carregado de lama, blocos e troncos de árvores que acabaram por resultar em numerosos escorregamentos, 

destruindo 12 km de vales cultivados e dispersando-se sobre o baixo vale (Hermann et al, 2004, p. 169). 
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nas escarpas, gerando visíveis depósitos sedimentares na planície. A alteração dos seixos de 

basalto resulta em um solo bastante fértil, semelhante às “terras roxas” do planalto, o que 

favorece o seu uso para a rizicultura irrigada (SCHEIBE, 2010, p. 19). 

Em se tratando das interações sócio-ambientais ocorridas, pode-se dizer que a opção 

de desenvolvimento que se seguiu implicou várias interferências neste ambiente natural. Ao 

lado da mineração, como atividade de expressiva contribuição à economia regional, a 

rizicultura também gerou significativos níveis de desmatamento e disputas pelo uso dos 

recursos hídricos, potencializando vulnerabilidades sociais. Há de se considerar que o 

crescimento da atividade entre o período 1980-2000 determinou a redução de 6% da 

vegetação natural que representava 50% sobre a área total da BHRA em 1980, para 44%, em 

2000. Cabe salientar que, a agropecuária representava 50% do uso atual da superfície da 

Bacia, sendo que 31% da área destinava-se a cultivos e 19% a pastagens – somente a 

rizicultura ocupava 16% do total da área agricultável da BHRA (SCHEIBE, 2010). Além da 

mineração e da rizicultura, a Bacia também apresentou nos últimos anos, produção relevante 

de fumo (14.717 ha), milho (12.450 ha) e banana (5.904 ha), bem como cultivos de batata, 

cana-de-açúcar, mandioca, feijão – estes em menor representatividade no contexto geral da 

agricultura (SCHEIBE, 2010). 

A região de abrangência da BHRA apresenta várias especificidades que condicionaram 

determinados tipos de usos e ocupações no decorrer do tempo, consolidando uma formação 

sócio-espacial que evidencia pontos de inter-relação, como a habitação de áreas suscetíveis a 

processos naturais geradores de vulnerabilidades às comunidades que ocupam os lugares. 

Portanto aqui procura-se, a partir do que é possível a história recente nos fornecer, pontuar 

algumas questões que proporcionem reflexão do que poderiam ser consideradas alterações 

condicionantes das características das enchentes atualmente observadas. A seguir, relacionam-

se evidências que indicam que as alterações ocorridas possam ter sido induzidas pelo 

desmatamento, mineração do carvão, rizicultura e urbanização - considerada a melhor ordem 

para análise. 

 

3.2.2.1.  Desmatamento 

A constituição histórica da região oferece evidências que indicam que interferências na 

região ocorreram a partir do surgimento e desenvolvimento da atividade tropeira. Esta se 

intensifica com os impactos decorrentes da consolidação de rotas de migração bem como com 

a chegada de imigrantes europeus. O desmatamento constitui-se, de fato, uma ação resultante 

do processo de formação sócio-espacial no âmbito da BHRA, justificado pela necessidade de 
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abertura de acessos, formação dos primeiros núcleos e introdução de cultivos. Uma vez 

introduzidas essas atividades, notadamente, a lógica tem sido incentivar a sua reprodução e 

expandir suas fronteiras para garantir a geração de renda nas propriedades. A expansão da área 

urbana pode ser evidenciada nos mapas que abordam a série histórica da evolução do uso e 

ocupação do solo, na comparação entre 1966 e 1978. Por isso, tudo leva a crer que a ação de 

supressão vegetacional seguiu crescente, tendo em vista, o surgimento da exploração do 

carvão, a introdução da própria rizicultura e o incremento populacional como fatores 

incentivadores. 

Adentrando a história que conta o processo de constituição do município de 

Araranguá, fontes documentais contendo depoimentos de antigos moradores (EB1) da 

localidade visinha da Barranca, Volta do Silveira, registram que esta área possuía uma 

cobertura vegetal natural que, de fato, foi retirada, processo que se intensificou com a chegada 

de novos moradores a partir da década de 1920 (vide Figura 19), época em que também é 

implantada a Ferrovia e a respectiva Estação Barranca, onde se situa a atual comunidade: 

“aqui começaram desmatar na beira do rio. Tudo de malhinha em malhinha”. 

 
Figura 19: Rio Araranguá.  

Data: década de 1920. Fonte: Fotografia fornecida por morador da Barranca. 

 

Ainda conforme depoimento do mesmo morador (EB1), a área era caracterizada por 

um grande banhado que descreve da seguinte maneira: 

[...] O resto era mato e banhado, quem sacudia uma árvore, sacudia o mato todo. Era 

perigoso! [...] quando eu tinha uns 12 anos, em 1926 ou 1927, é que pegamos a 

desmatar isso aqui. [...] Para chegar até o Espigão que está ali na federal, precisou 

estivar os banhados, com um coqueiro atrás do outro. Escapava daí, perigava 

afundar-se no lodo. Era um banhadão brabo, coisa medonha! 
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Ocorre que a gênese de ocupação daquela área deve ser ainda mais antiga, pois 

segundo relatos atuais de moradores da comunidade Barranca, trata-se de um dos primeiros 

núcleos populacionais a constituir a cidade, tendo aproximadamente 160 anos. A instalação da 

ferrovia vai incentivar o crescimento do núcleo urbano e vai também estimular a ocupação de 

seu entorno, isto é, a consolidação da comunidade Barranca. A ocupação às margens do rio 

Araranguá vem a constituir-se um importante fator condicionante ao avanço da supressão da 

mata da planície de inundação e da mata ciliar. 

Podemos dizer que a aptidão ao desenvolvimento da agricultura na bacia, dada pela 

condição favorável das várzeas e sua rica fertilidade, propiciou a produção agrícola de alto 

rendimento, favorecendo a realização de adequações viabilizadas por importantes 

investimentos, inclusive de subsídios do próprio Estado, acabando por sustentar a sua 

modernização e melhorando significativamente seu rendimento. É de conhecimento, quase 

que geral, que os incentivos e subsídios possibilitaram um emprego maior de fatores de 

produção, como a ampliação das áreas agricultáveis, expandindo-as até as margens dos rios 

para o aproveitamento dos cursos d’água necessários à sua irrigação e, por consequência, 

levando à supressão da cobertura vegetacional original, neste caso, com destaque para a mata 

ciliar. 

Além do próprio depoimento dos moradores, podemos resgatar outras evidências que 

contribuem para constituir o processo histórico de desmatamento no âmbito da BHRA, como 

registros de denúncias em periódicos no ano de 1987 (TRIBUNA DO VALE, 22.10.1987): 

[...] as últimas reservas nativas do litoral de Araranguá estão sendo desmatadas sem 

qualquer critério à exemplo do que ocorreu na parte alta do Balneário Morro dos 

Conventos. [...] são mais praticados nas encostas da serra, por existir um maior 

aglomerado de vegetais. [...] é quase mais sério do que no litoral porque poderá 

comprometer o abastecimento de água à população da Região Sul. 

 

Os moradores da Barranca também mencionam em vários momentos, a retirada da 

mata próxima do rio Araranguá afirmando que ali “tinha bastante árvores” (M7). Também se 

recordam que na comunidade havia muitos cursos d’água e associam tais alterações as ações 

de implantação de equipamentos com a finalidade de viabilizar a irrigação do arroz a partir da 

captação de água do rio: “tiraram as árvores, fizeram coisa pra botá nas granja de arroz” 

(M7). 

Os moradores (M6) e representantes institucionais atribuem às interferências na mata 

ciliar uma redução da quantidade de troncos de árvores e animais trazidos quando da 

ocorrência de enchentes, bem como a recorrente situação de desbarrancamento do rio em 

vários pontos afirmando que “Teve uma vez que a maré secou tanto que os barrancos estavam 
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caindo” (L1). Com relação à questão do desbarrancamento, contam que na última enchente 

ocorrida, em 2011, o problema voltou a acontecer, manifestando-se em vários pontos do rio. 

Para os mesmos, a causa está na retirada da mata ciliar e também na abertura da barra (que é 

feita periodicamente), o que aumenta a vazão da água, gerando o problema. Essas evidências 

são consideradas relevantes, o que permite avaliar que a supressão da cobertura vegetacional 

ocasionou suscetibilidades aos desbarrancamentos e, muito provávelmente, potencializou os 

efeitos das enchentes, inclusive, reduzindo os habitats naturais. 

O arquivo público municipal guarda importante indicativo de alterações no rio em fins 

1920. Evidências encontradas em periódico de 1929 (A VERDADE, 07.04.1929) indicam que 

interferências ocorreram com a retirada de areia do barranco do rio, junto à sua margem 

esquerda, sendo que na mesma notícia se afirmava que o respectivo barranco servia como 

barreira de proteção durante as enchentes e que, por isso, graves consequências surgiriam. O 

informe diz o seguinte: 

À margem esquerda do nosso magestoso Araranguá, quase em frente às oficinas do 

nosso jornal, está se tirando o barranco que constituía segura barreira a subidas das 

águas nas grandes inundações, a pretexto de que as areias d’ali subtraídas serão 

utilizadas em aterros da mesma rua. O absurdo da ideia salta logo aos espíritos 

menos preparados para compreenderem as graves consequências que dele surgirão 

naturalmente. 

 

Ainda com relação ao desmoronamento de barranco, segundo outra notícia 

(CORREIO DE ARARANGUÁ, 07.10.1967), após o impacto, certamente de uma enchente, 

relata o seguinte: 

A avenida Rui Barbosa, recentemente pavimentada a paralelepípedos, foi vítima da 

fúria das águas, que provocou o desmoronamento do acostamento do trecho próximo 

às Indústrias Belinzoni onde o caudaloso rio desenha uma acentuada curva. Tendo 

em vista a ameaça total ao acostamento, o prefeito [...] entrou em contato [...] 

contratando as obras de estaqueamento, a fim de ser procedido com segurança o 

aterro, sem o qual o calçamento estará inapelavelmente prejudicado. 

 

Outra provável implicação do desmatamento é a redução do tempo necessário para que 

a precipitação ocorrida na serra resulte em enchente na bacia a jusante. Segundo representante 

institucional (RI3), os moradores indicam que antigamente esse tempo de concentração era de 

48 horas e, hoje, deve estar menor que 30 horas. Neste sentido pode, com algum efeito, o 

desmatamento ter influenciado na dinâmica das águas. Não se sabe ao certo em que 

magnitude, mas associando-se a suscetibilidade da BHRA a eventos extremos e à formação 

sócio-espacial regional consolidada em determinadas formas de ocupação e uso do solo, 

podem ter potencializado os impactos das enchentes. 

Nesse sentido, à luz da história ambiental, pode-se dizer que o efeito dos usos 

concretizados na introdução da mineração e da agricultura, associados à ocupação em áreas 
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suscetíveis a enchentes, geraram fatores de risco implicando no aumento da vulnerabilidade 

humana frente a esses eventos climáticos extremos, bem como contribuiu também para a 

redução da qualidade ambiental, atingindo diretamente as populações. 

 

3.2.2.2. Mineração 

O subsistema Bacia Carbonífera de Santa Catarina situa-se a norte da BHRA e tem 

como unidade de paisagem a sub-bacia do rio Mãe Luzia. Seu principal centro urbano é a 

cidade de Criciúma, fundada por colonos italianos, que desenvolveram a agricultura como 

principal atividade econômica durante o século XIX. Já a introdução da exploração do carvão, 

que passa a se desenvolver por volta de 1915, vai significar um novo ciclo de prosperidade na 

região, sendo fortemente estimulada pela construção e operação da Estrada de Ferro Dona 

Teresa Cristina (EFDTC), chamada também de “Ferrovia do Carvão”
17

. A atividade 

carbonífera estimulou um processo de acumulação de capital que possibilitou o 

desenvolvimento de outros segmentos industriais na região, sobretudo, do cerâmico. 

A mineração do carvão lançou as bases de um importante ciclo econômico para o sul 

catarinense, ao mesmo tempo que gerou passivos sociais e ambientais que contribuíram para 

elencar a Região Sul do Estado de Santa Catarina como a 14
a 

área crítica de poluição 

industrial, pelo Decreto nº 85.206, de 25 de Setembro de 1980. 

O auge produtivo da mineração de carvão ocorreu no período entre 1982 e 1985, 

estabilizando-se durante a década de 1990, em níveis abaixo daqueles observados antes, 

quando realizava a separação das frações do carvão, fornecendo insumo (carvão) também para 

a indústria siderúrgica. A média de produção do período entre 1990 e 2000 foi de 5,6 milhões 

de toneladas, assemelhando-se à produção do ano de 1975 (MORAES, 2004, p. 280). Dados 

do Porto de Imbituba indicam o ano de 1983 como aquele em que se movimentou a maior 

quantidade de carvão, ultrapassando 3 milhões de toneladas do produto, destinado ao mercado 

interno. O complexo carbonífero atualmente é composto pela ferrovia (trecho Siderópolis-

Tubarão) e pela usina termoelétrica Jorge Lacerda, sendo que esta consome quase a totalidade 

do carvão produzido, destinando-se apenas pequena parte à indústria (MORAES, 2004, p. 

280). 

Recorrentemente citada em todas as fontes de pesquisa, a atividade consiste em fator 

condicionante da poluição do rio Araranguá pela influência direta das águas contaminadas das 

                                                 
17

 As políticas adotadas a partir de 1990 liberaram a importação do carvão metalúrgico, desobrigando as siderúrgicas estatais a comprarem o 

carvão nacional, fechando o Lavador de Capivari e as unidades da Indústria Carboquímica Catarinense (ICC) em Imbituba e Criciúma. 

Associado a essas medidas, iniciou o processo de privatização, que atingiu diretamente a Companhia Próspera, subsidiária da Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN) (Goularti-Filho, 2002:994). 
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minas lançadas nos afluentes do rio Mãe Luzia que vem da região de Criciúma (Vide Figura 

20 e Figura 21). 

 
Figura 20: Poluição do rio Mãe Luzia 

 
Figura 21: Rio Araranguá. 

ocasionada pela mineração. 

Data: 12.06.2012. Fonte: Tadeu dos Santos 
18

. 

Coloração alterada, supostamente, 

pela poluição da mineração. Data: 23.07.2011. Fonte: 

Fotografia de Carina Cargnelutti Dal Pai. 

 

Periódico regional consultado (TRIBUNA DO VALE, 10.05.1984) também informa 

que, em 1984, a poluição gerada pela mineração já elegia a região carbonífera a “14ª área 

crítica nacional”. A poluição atingira os rios e havia registro de acidez, o que causara 

preocupações aos pescadores, principalmente na foz do rio Araranguá, que em época de 

grandes precipitações recebe maior quantidade de rejeitos. Naquele documento a FATMA 

informa que: 

2/3 de nossos rios estão tomados pela mineração e o restante 1/3 está comprometido, 

pois já há concessões doadas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM). [...] São gerados na região carbonífera um milhão e duzentas mil toneladas 

de rejeitos. [...] 2.100 ha de áreas mineradas a céu aberto, principalmente em 

Siderópolis e Urussanga e outros 1.500 ha de rejeito piritoso. 

 

Outro periódico do ano de 1984 também vai reportar-se aos impactos desastrosos 

sobre a renda de pescadores artesanais em comunidades ribeirinhas, pois existiam “cerca de 

400 pescadores distribuídos em 5 comunidades, abrangendo 2.030 pessoas”. Nessa mesma 

fonte de pesquisa consta que, além de atingir as famílias dessas comunidades, o impacto 

repercute na produção de arroz, pois “as lavouras que utilizaram águas poluídas do Rio 

Araranguá tiveram queda de produção em torno de 40%, em relação às dos outros locais, 

irrigados com águas não contaminadas pelo carvão” (TRIBUNA DO VALE, 12.04.1984). 

Torna-se preocupante a situação da poluição do rio que não permite o uso de suas 

águas, pois Araranguá dispõe de escassas reservas de abastecimento e sofre facilmente com a 

redução dos níveis de seus reservatórios. Essa limitação associada a períodos de estiagem, 
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 Disponível em: <http://tadeusantos.blogspot.com.br/2012_06_01_archive.html>. Acessado em 08.12.2012. 
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como a que ocorreu nesse ano, acaba por impossibilitar a captação de água do rio. Entrevista 

institucional (RI4) revelou que Araranguá situa-se no: 

ponto de menor fornecimento de água para a agricultura [...]. [...] uma mancha de 

solo arenoso, onde o armazenamento é muito pequeno, então do ponto de vista da 

agricultura esse é o ponto onde mais facilmente ocorre uma seca. 

 

Por ação do Ministério Público Federal, as empresas mineradoras atuantes foram 

responsabilizadas pela recuperação das áreas degradadas por meio da assinatura de um Termo 

de Ajuste de Conduta (TAC). Segundo a SIECESC (2012), cerca de 35% das áreas 

degradadas já foram recuperadas até o momento. As áreas objeto de recuperação totalizam 

1145 hectares estando atribuídas às seguintes empresas: Carbonífera Catarinense Ltda. 474 

hectares (41%); União 313 hectares (27%); Carbonífera Criciúma S/A 184 hectares (16%); 

Mineração São Domingos Ltda. 86 hectares (8%); Carbonífera Palermo Ltda. 34 hectares 

(3%) e outras com 54 hectares (5%)
19

. 

Além da poluição não permitir o uso da água do rio, a pesquisa de campo também 

identificou nos relatos de moradores entrevistados que a grande quantidade de peixes e 

variadas espécies facilmente encontradas antigamente desapareceram. O rio Araranguá 

constitui-se um bem de grande valor sociocultural e ambiental e os moradores quase sempre 

revelam a riqueza que o rio Araranguá significou em seu passado recente . 

Além dos peixes como o bague, a tainha e a miraguaia, que os antigos pescadores 

extraíam para seu sustendo, outro indicador da qualidade ambiental prejudicada é a presença 

dos botos que adentravam o rio (L1), facilitando a captura das tainhas e, que, na atualidade o 

rio poluído não desempenha mais a função de antigamente: “[...] hoje te digo uma coisa, eu 

não tenho coragem de comer um peixe, por que vai muita coisa pro rio” (M5). As pessoas 

recordam-se refletindo sobre as características naturais e função social que o rio significava 

para o sustento das famílias, para a própria qualidade de vida das populações ribeirinhas. 

A mineração na região produziu, de fato, um passivo ambiental de relevância para a 

análise do contexto histórico, social, econômico e ambiental. A BHRA sofre com o impacto 

de uma atividade que extraiu e explorou recursos naturais, levando ao comprometimento da 

rede hídrica e gerando um alto custo socioambiental. Se a BHRA sofre com eventos naturais 

extremos, a consequente suscetibilidade somada à poluição acaba por potencializar seus 

efeitos, aumentando os níveis de vulnerabilidade das comunidades. 

A redução da participação do Estado nos sistemas de produção, preços e 

comercialização do carvão, associada a políticas liberais, marcou o fim do ciclo expansivo e 
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 Disponível em:< http://www.sulinfoco.com.br/relatorio-dos-indicadores-ambientais-da-regiao-carbonifera-

sera-apresentado-nesta-quarta>. Acessado em 10.02.2013. 

http://www.sulinfoco.com.br/relatorio-dos-indicadores-ambientais-da-regiao-carbonifera-sera-apresentado-nesta-quarta
http://www.sulinfoco.com.br/relatorio-dos-indicadores-ambientais-da-regiao-carbonifera-sera-apresentado-nesta-quarta
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acelerado do carvão na década de 1970 (SCHEIBE, 2010, p.49; GOULARTI-FILHO, 2002, 

p.993). A mineração realizada à céu aberto e os depósitos de rejeitos provenientes da sua 

exploração constituem, ainda hoje, um grande passivo ambiental, dentre os maiores do País. 

Estudos realizados desde 1974 mostraram que as águas apresentavam baixos valores de pH e 

elevadas concentrações de sulfatos, ferro, manganês e alumínio, que torna a água imprópria 

para vários usos (SCHEIBE, 2010). 

 

3.2.2.3. Rizicultura 

A rizicultura está presente há bastante tempo em vários municípios do Estado. Dados 

de produção de arroz informavam que no ano de 1944 “Araranguá passa do segundo lugar 

(atrás de Blumenau) com 102.375 sacos de 60kgs (em 1940, 41 e 42), para o 1º lugar em 

1943, com 220.000 (Blumenau produz nesse ano 150 000)” (DIÁRIO OFICIAL DO 

ESTADO DE SC, 20.06.1944). Na atualidade, dados do IBGE
20

 (2012) para a produção de 

arroz registram que Araranguá plantou uma área de 4.500 hectares em 2004, colhendo 23.625 

toneladas, e em 2010 atingira 31.050 toneladas com a mesma área plantada, aumentando o seu 

rendimento, que passa de 5.250 para 6.900 quilogramas por hectare. 

Ao mesmo tempo que assumiram uma função social e econômica, os incentivos 

estatais realizados por meio da implantação do Próvarzea
21

 na década de 1980, destinados a 

expansão da rizicultura trouxeram ações importantes a começar pela retilinização dos cursos 

d’água, aplainamento intenso dos terrenos e emprego de agrotóxicos e fertilizantes 

(SCHEIBE, 2010). Cabe destacar que a introdução da rizicultura incentivou, sobretudo, duas 

importantes interferências no ambiente que foram a retilinização dos cursos d’água e, como já 

dito, o desmatamento, ações decorrentes do processo de ampliação da atividade agrícola na 

Bacia. Já na década de 1950 teriam sido construídos os canais de irrigação para a rizicultura 

(FRANCISCO, 2002, p, 12), uma forma de sistematização das canchas para facilitar a 

introdução da mecanização e possibilitar o aproveitamento dos cursos de água. Além disso, a 

rizicultura não somente foi introduzida nas várzeas, mas adaptaram-se os terrenos aplainando-

os com a retirada de lombas para viabilizar a expansão das áreas agricultáveis e construíram 

comportas que funcionam como canais de irrigação para captação de água de forma natural, 

sem a necessidade de introdução de bomba. 

                                                 
20

 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/>. Acessado em 10.08.12. 
21

 O Programa de Aproveitamento Racional de Várzeas Irrigáveis (PROVÁRZEAS) “foi uma política agrícola 

desenvolvida e executada entre os anos de 1980 e 1985 que pretendia desenvolver o saber agrário 

potencializando o uso de áreas de várzeas não aproveitadas, com o intuito de desenvolver o comércio agrícola 

em todo o território nacional” (PRESA, 2011, p. 25).  



93 

 

  

Na comunidade Barranca e também por parte de representantes institucionais, as 

granjas de arroz são vistas, com mais ou menos ênfase, como um fator potencial para a piora 

dos impactos das enchentes, além de provocar a poluição do rio pelo emprego de agrotóxicos. 

As granjas de arroz cercam a comunidade Barranca, estando muito próximas às residências, o 

que significa um risco à saúde de seus moradores, aumentando o nível de vulnerabilidade 

social, o que para os mesmos é considerado como uma ameaça, claramente exposta nas 

afirmativas: “As granjas não são coisas boas de se ter próximas da gente. Tu convive com os 

agrotóxicos, conforme o vento vem, vem todo o veneno” (M5) (vide Figura 22 e Figura 23). 

Uma liderança (L1) também afirma no mesmo sentido que: 

Temos granjas próximas das nossas casas e isso nos traz muito transtorno porque o 

veneno que é passado nessas granja de arroz, vão pra dentro de nossas residências, 

pras nossas crianças, a água que é das granjas são poluídas também, contamina o 

solo, contamina a nossa comunidade. 

 

Além de ser vista como um problema à saúde, para os moradores (M5; L1), devido 

principalmente à proximidade com relação a suas residências, a atividade é considerada como 

um dos fatores que contribuem para que as enchentes sejam mais frequentes e maiores, seja 

pela construção de canais ou principalmente nos períodos em que as canchas de arroz ficam 

cheias de água, reduzindo a capacidade de infiltração das águas das chuvas. As afirmativas 

dos entrevistados, tanto moradores quanto representantes de instituições públicas, são bastante 

recorrentes sobre a impermeabilização, salientando que “o arroz, quando ele é plantado, já é 

colocado água, por isso que quando chega no verão as granja já tão tudo cheia. Se vem mais 

água não tem como absorvê.” [...] “O cultivo do arroz “impermeabiliza muito, fazem uma 

camada de lodo para impermeabilizar e reter a água” (RI2). 

 
Figura 22: Rizicultura confrontando com residências 

da comunidade Barranca. 

 
Figura 23: Rizicultura confrontando com residências 

da comunidade Barranca. 

Data 19.03.2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 

Data 19.03.2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 
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O arroz, já cultivado na Bacia desde a década de 1940, ampliou suas áreas de 

produção, sendo que por volta da década de 1970, segundo o que recorda a memória dos 

moradores (M9, L1), já aparece próximo da comunidade Barranca, sendo considerado pelos 

mesmos, fator condicionante do desmatamento. O arroz expande sua presença em toda a 

Bacia, o que confere a este, impacto de importante relevância à BHRA, principalmente a sua 

magnitude exercida pela retirada da mata ciliar com o objetivo de expandir as áreas 

agricultáveis. 

Conforme podemos verificar na série histórica dos mapas de Uso e Cobertura da Terra, 

a área utilizada pela rizicultura se ampliou significativamente aos arredores da cidade de 

Araranguá, aproximando-se intensamente da área de estudo. Aos poucos as áreas 

agricultáveis, que contribuíram à formação econômica local, deram lugar à ampliação da 

cidade de Araranguá. A imagem de 1966 mostra que a maior parte da área urbana atual 

compreendia uso agropastoril naquela data, atualmente correspondente à área urbanizada de 

Araranguá. Os principais usos e cobertura da terra identificados são o agropastoril, a 

vegetação herbácea e a Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial, médio e avançado. No 

mapa de 1978 tem-se a presença da silvicultura, que mais tarde deu espaço às urbanização, 

possível de ser identificada no mapa de 2012, que também mostra a presença da rizicultura, 

bem definida presente no entorno da comunidade Barranca. 

À luz da formação sócio-espacial e da história ambiental podem-se identificar ações 

realizadas com o objetivo de geração de renda e desenvolvimento da região, mas que 

paralelamente acabaram por gerar efeitos indesejados. Ao mesmo tempo, podem as ações para 

viabilização das lavouras, não se sabe ao certo em que grau, interferir no escoamento das 

águas das várzeas, implicando alterações na dinâmica hídrica bem como refletir impactos 

ambientais com incidência sobre as enchentes. 

 

3.2.2.4. Urbanização 

A implantação da EFDTC foi viabilizada pela atividade de mineração do carvão, ela 

foi necessária para o transporte do carvão até o Porto de Imbituba. Em seu projeto original, a 

Ferrovia chegaria até Torres, com o objetivo de integrar Santa Catarina ao Rio Grande do Sul. 

A Ferrovia, que chegou até Maracajá, até então Morretes, chega à Barranca dois anos mais 

tarde, em 27 de fevereiro de 1926. O governo municipal lançou todos os esforços para trazer a 

ferrovia até Araranguá, sendo que somente em 1926 tiveram início as obras de assentamento 

dos trilhos, tendo sido interrompido por conta das enchentes. Parte-se, então, para a 

construção da ponte sobre o rio Araranguá, que possibilitaria a chegada da Ferrovia até sua 
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margem direita, contudo, sua obra teve continuidade impedida pelo fato das águas de uma 

enchente a terem carregado consigo (HOBOLD, 2005, p.172). 

A chegada da Ferrovia e da Estação Barranca até a margem esquerda do rio, junto à 

comunidade de mesmo nome, onde havia um pequeno núcleo de moradores, significou muito 

o progresso. Foi recebida com uma expectativa altamente positiva, pois incentivou a 

instalação, como já vimos, de muitos estabelecimentos de comércio e de serviços, gerando 

renda na localidade. Além disso, desempenharia seu papel fundamental de introduzir um meio 

de transporte rápido para passageiros e cargas que, até então, era realizado à cavalo ou 

carroças e via rio Araranguá – que naquela época já apresentava dificuldades de navegação 

pelo assoreamento junto à foz. 

A pesquisa de campo buscou identificar como se inseriu a Ferrovia no contexto sócio-

espacial em que foi implantada, isto é, em área inundável junto a um primeiro núcleo 

populacional. Ao que se recordam, os moradores da Barranca, em geral, afirmam que não 

havia enchente grande como as que presenciaram após o grande evento de 1974. Depoimento 

de um morador (M4) que habita a Barranca há mais de 45 anos, próximo da antiga Estação, 

que afirma ter entrado água dentro de sua casa três vezes, nos eventos de 1974, 1995 e 2009, 

diz o seguinte: 

na estação de trem [...] tava pra dar uma enchentezinha, eles pegavam os vagões pra carregar 

mercadoria ali e o pessoal que morava ali perto que era bem menos gente iam pra dentro dos 

vagões, mas ali em sessenta e dois [...]. 

 

Lembra o morador (M4) que as pessoas nem aceitavam muito receber algum tipo de 

ajuda, afirmando que a enchente nunca entrou dentro da Estação, somente a partir da enchente 

de 1974 é que passou a atingir maior proporção. Além disso, o mesmo entrevistado também 

questiona por que a própria Souza Cruz iria armazenar fumo na Barranca, se ali fosse uma 

área inundável. Relata que haviam muitos outros depósitos de produtos como de madeira e de 

farinha. Contudo, as fotografias a seguir expostas, revelam a ocorrência de enchentes antes do 

evento de 1974, uma enchente ocorrida em 1958 (Figura 24) e outra em 1968 (Figura 25). As 

fotografias revelam a presença dos vagões de trem junto as águas do rio Araranguá, o que 

demonstra as condições naturais que assolavam o funcionamento da EFDTC junto à estação 

Barranca. Podemos destacar na figura a seguir que neste ano já havia uma significativa 

presença de edificações muito próximas da Estação Barranca, portanto junto à margem 

esquerda do rio Araranguá. 
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Figura 24: Enchente no rio 

Araranguá. 

 
Figura 25: Enchente no rio Araranguá. 

 

Data: ano de 1958. Fonte: 

Fotografia cedida por morador 

da Barranca. 

Data: agosto de 1965. Fonte: Dall’Alba (1997, p. 127). 

  

 

Para ilustrar um pouco sobre o perfil da localidade na época, o depoimento de um 

morador (M6) resume a rotina na comunidade Barranca: 

Naquele tempo era muito pouca gente, não tinha meia dúzia de família. E o trem já estava aqui. Ali 

na casa do Davi era uma pensão, aquele povo que vinha de Praia Grande e Timbé eles vinham tirar 

dinheiro em Tubarão. Eles repousavam ali, pegavam o trem das seis e iam pra lá, passavam o dia 

em Tubarão, depois voltavam pra cá descansar e depois voltavam pra casa. Uns iam a pé, outros de 

carroça, a cavalo. Naquele tempo o povo sofria muito. 
 

O trem finalizou suas atividades no ano de 1969, ao mesmo tempo que se tem a 

implantação da BR 101, um novo componente de infraestrutura que viria a estimular o 

crescimento de Araranguá e, de certa forma, a própria consolidação de sua estrutura social e 

econômica urbana. 

A comunidade Barranca, mesmo sofrendo com enchentes, vai preservar-se após o 

encerramento das atividades da EFDTC, perdendo a dinâmica desempenhada pela Ferrovia e 

Estação e consolidando-se como um bairro residencial. Um periódico datado de 22.12.73 

(CORREIO DE ARARANGUÁ) vai falar do progresso que a rodovia trouxe para o 

município, expondo o seguinte: 

[...] estamos progredindo. Depois da conclusão da BR101, de uns três anos pra cá, nota-se um 

impulso fora do comum. A iniciativa particular procura sob todas as formas tomar corpo. E o 

poder público desde que alertado pelos líderes políticos regionais, passa a concordar com nosso 

desenvolvimento. 

 

Araranguá vai receber estímulos importantes, como a construção do novo prédio do 

Forum e da pavimentação da estrada para o Morro dos Conventos e Arroio do Silva, além do 

impulso à construção civil e de pequenas fábricas que começam a proliferar, 
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empreendimentos que impulsionarão a economia do município, levando à expansão de sua 

área urbana, conforme será visto na análise dos mapas da série (CORREIO DE 

ARARANGUÁ, 22.12.73). 

O vetor de crescimento urbano de Araranguá se ampliou significativamente a partir da 

década de 1970, principalmente recebendo estímulos pela implantação da BR 101, que 

exerceu importante influência sobre a formação socioespacial da cidade. O mapeamento 

técnico sobre o uso do solo realizado para os anos de 1966, 1978 e 2012 permitiu realizar 

comparativos com relação a conformação da área urbana. O mapa de 1966 representa um 

núcleo urbano já bastante representativo do qual se constitui a cidade atualmente, destacando-

se a presença do bairro Barranca. A fotointerpretação realizada possibilitou perceber a 

existência de áreas caracterizadas por vegetação herbácia, apresentando certa semelhança com 

as áreas de uso agropastoris. Aos poucos essas áreas foram sendo ocupadas pelo núcleo 

urbano que passa a demandar mais espaços voltados ao comércio e à prestação de serviços. É 

bastante notável o estímulo que a BR 101 trouxe ao crescimento da ocupação, sendo um eixo 

condutor de crescimento da área urbana, em que é bastante percebível sua ampliação junto ao 

entorno da rodovia. 

A partir de então, a cidade também realizou obras complementares, melhorando seus 

acessos e consolidando-se como um dos principais centros urbanos do extremo Sul-

catarinense. Araranguá, que registrava 48.415 habitantes em 1991, passou para 54.706 em 

2000, representando um crescimento de mais de 13% na década. No período 2000-2010 

atingirá 61.310 habitantes, uma variação de mais de 12% (IBGE, 2012). Paralelamente, 

consolidou seu centro urbano à margem direita do rio Araranguá que, assim como ocorreu 

com a rizicultura, que implicou na alteração dos cursos d’água, também canalizando fontes e 

cursos de água, introduzindo calçamento em suas ruas, ampliando as construções, e com isso 

consolidando algumas áreas de risco de enchentes. 

Esse processo de consolidação urbana acarretou, assim como em outras áreas da 

BHRA, em supressão da vegetação original e alterações na rede hídrica, dentre outros 

conflitos sócio-ambientais. A formação sócio-espacial de Araranguá terá a especificidade de 

uma cidade situada às margens do rio, registrando-se pontos suscetíveis a enchentes, como 

aquelas que historicamente ocorrem na “baixada” da rua 7 de Setembro. Com a urbanização 

da área, o curso de água existente foi canalizado, o que dificulta o escoamento das águas 

durante as enchentes. Tal evidência pode ser visualizada de forma clara na série histórica de 

mapas elaborada com a finalidade de demonstrar o vetor de crescimento urbano municipal 

para os anos de 1966, 1978 e 2006. Os mapas mostram que a área edificada se ampliou 
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ocorrendo a canalização do curso de água identificado na imagem de 1966, o que acarreta 

enchentes frequentes nesta parte da cidade, em função de não haver escoamento suficiente das 

águas quando da ocorrência dos elevados índices pluviométricos. 

Conforme vimos atrás, houve retirada de areia do barranco do rio, o que nos leva a 

crer que as margens foram alteradas, não se sabe ao certo com que extensão ou magnitude, 

mas tudo indica que houveram interferências. Embora não se possa afirmar com certeza, mas 

é possível que esta ação sem o devido planejamento, em conjunto com outros fatores 

contribuintes, possam ter potencializado o efeito das enchentes nesta parte da cidade. 

Assim, se observa um crescimento da área urbana próxima da margem, ou mesmo 

junto à própria margem do rio, e de certo, é muito provável que outras alterações possam ter 

sido empreendidas. Em notícia do Arquivo Municipal (A VERDADE, 07.04.1929), é 

registrada a ocorrência de enchente, em que seu impacto havia causado estragos às vias 

urbanas da cidade. Além do que, o próprio desbarrancamento possa ser uma implicação 

originada pela urbanização, praticamente ocorre junto ao leito maior do rio. 

A urbanização e o crescimento populacional vão estimular a formação da comunidade 

Baixadinha, à margem direita, abaixo dos cinco metros de altitude, junto à calha maior do rio, 

portanto, área suscetível a enchentes, caracterizando de forma clara sérios conflitos 

socioambientais e contribuindo para a consolidação de áreas de vulnerabilidade humana. A 

comunidade Barranca permanecerá, principalmente pelas condições de proximidade com 

relação ao centro, pelos preços dos imóveis e aluguéis e pela questão cultural, que 

contribuirão para que se consolide como área de importante vulnerabilidade humana dada a 

suscetibilidade a enchentes a que está sujeita historicamente. 

 

1.14   EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS EM ARARANGUÁ 

 

Com base nos levantamentos realizados em várias fontes, a saber, AVADANS, 

Arquivo Histórico de Araranguá, Atlas de Desastres Naturais de Santa Catarina, Defesa Civil 

Estadual, Agência Nacional de Águas (ANA), no trabalho de Niles (2009) bem como em 

entrevistas realizadas com as comunidades, foi possível listar os principais eventos ocorridos 

na região de Araranguá. O trabalho realizado por Niles apresenta um número maior de datas 

de ocorrência de enchentes, são registros a partir de 1928, conforme veremos na sequência. 

O Atlas de Desastres Naturais de Santa Catarina (2006), que abrange o período 1980 a 

2004, registra que as enchentes foram as responsáveis pelo maior número de pessoas atingidas 

bem como o tipo de desastre que mais foi recorrente no Estado. O ano de 2004 foi 

caracterizado pela ocorrência de diversos eventos extremos, registrando-se enxurradas, 
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ressacas, vendavais, granizo, estiagens e o Furacão Catarina. Os AVADANs analisados no 

período totalizaram um número de 1.299 ocorrências de enchentes graduais, 555 de enchentes 

bruscas, 140 de escorregamentos, 492 de estiagens, 342 de granizos, 502 de vendavais e 43 

episódios de tornados. A partir de 1998, também foram computados 26 episódios de marés de 

tempestade. Nesse período, a mesorregião Sul registrou 346 episódios de desastres naturais, 

sendo que a maioria esteve relacionada às enchentes que totalizaram um número de 257 

registros, ou 74,3% do total dos eventos registrados (HERMANN, 2006, p.135).  

O Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (UFSC, 2011), por sua vez, registrou um 

número de 20 eventos ocorridos no município de Araranguá, no período 1991 à 2010, 

conforme podemos visualizar na tabela a seguir. 

 

Tabela 1: Eventos climáticos extremos ocorridos em Araranguá (1991-2010) 
Ano Inundação brusca Inundação gradual vendaval/ciclone Granizo 

1992     1   

1993 1   1 1 

1994 1       

1995 1 1     

2000 1       

2001 1       

2004   1 1   

2005   1     

2008 2   1   

2009 2   1   

2010 2       

Total 11 3 5 1 

Fonte: Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 1991 a 2010. 

 

Ainda, segundo dados informados pela Defesa Civil Estadual
22

, os registros históricos 

dos principais desastres na BHRA apontam as datas listadas a seguir: 

- 1974 – Enchente em Tubarão: o nível do Rio Tubarão, no sul catarinense, subiu mais 

de 10 metros e inundou o município, resultando em 199 mortes e 65 mil pessoas 

desabrigadas/desalojadas. Ressaltamos que a enchente também atingiu Araranguá, sendo esta 

considerada a pior de todas.  

- 2004 – Furacão Catarina: o Furacão atingiu diretamente o litoral sul com ventos de 

até 150 Km/hora. Ao menos 40 municípios foram atingidos, 35.873 casas foram danificadas e 

                                                 

22 Disponível em: <http://www.defesacivil.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=129&Itemid=178>. Acessado em 

07.07.2012. 
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993 destruídas. Quatro pessoas morreram, pelo menos 518 ficaram feridas e 33 mil pessoas 

ficaram desabrigadas. 

- 2008 – Mais de três meses seguidos de chuva intensa geraram o pior desastre da 

história de Santa Catarina. O desastre resultou em mais de 80 mil pessoas desalojadas e 

desabrigadas, com 63 municípios em situação de emergência, 14 em estado de calamidade 

pública e 135 mortes. 

- 2011/2012 – Até julho de 2012 já haviam sido registrados um número de 152 

municípios em situação de emergência devido à estiagem que atingiu todas as regiões de 

Santa Catarina. Resultou num número de 826.815 pessoas afetadas e mais de R$ 700 milhões 

em prejuízos na agricultura e na pecuária. 

Os AVADANS do município de Araranguá, por seu turno, mostraram que no período 

de 2004 a 2011 ocorreram um número de 12 eventos extremos ocasionados, sobretudo, por 

sistemas de baixa pressão atmosférica. Segundo a EPAGRI-CIRAM, esse sistema consiste 

numa área de mínimo relativo de pressão que tem ventos convergentes, que sopram em 

direção ao centro, e com rotação no mesmo sentido da rotação da Terra - horário no 

hemisfério Sul. Também chamado de cyclone, é o oposto do anticyclone
23

. 

Ressalta-se que nos AVADANS constam também outros fenômenos associados às 

enchentes, como os ciclones, as marés metereológicas e astronômicas responsáveis por 

causarem ressacas.  No quadro a seguir, listam-se todos os registros obtidos no levantamento 

junto a Defesa Civil Municipal. 

 

Quadro 4: Registros de enchentes – Avadans 
Data Evento Causas 

07/05/2004 Enchente gradual 

Enchente gradual e de média magnitude atingindo além do município 

de Araranguá, todos os demais municípios da Associação dos 

Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC). 

27/03/2004 

Vendavais 

extremamente 

intensos, furacões, 

tufões ou ciclones 

tropicais 

Vendaval extremamente intenso, cyclone tropical, acompanhado de 

chuva e ventos com mais de 100 km/h. 

30/08/2005 
Enchente ou 

inundação gradual 

Alta precipitação pluviométrica ocorrida na região entre os dias 30/08 

e 01/09, chegando ao índice acumulado de aproximadamente 150 

milímetros, acompanhada de granizo e ventos fortes. O rio Araranguá 

extravasou. 

03/05/2008 

Vendavais muito 

intensos ou ciclones 

extratropicais 

Ciclone extratropical, caracterizado por rajadas fortes e constantes nos 

dias 03 e 04, acompanhado de chuva forte e concentrada, com 

precipitações pluviométricas de até 172 mm, os acumulados de chuva 

nesses dias foram superiores a 100 milímetros, mais do que o 

                                                 
23

 Disponível em: 

<http://ciram.epagri.sc.gov.br/portal/website/index.jsp?url=jsp/monitoramento/analiseSinotica.jsp&tipo=monitor

amento>. Acessado em 06.04.12. 
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Data Evento Causas 

esperado para a média mensal. A tempestade e a ressaca causaram o 

transbordamento do rio Araranguá (cota da calha normal = 3,65 

metros). 

26/11/2008 
Enxurradas ou 

inundações bruscas 

Sistema de baixa pressão atmosférica, caracterizado por fortes e 

contínuas precipitações pluviométricas, que no período de 14 a 26 de 

novembro atingiu 456 milímetros acumulados. 

02/01/2009 
Enxurradas ou 

inundações bruscas 

Sistema de baixa pressão atmosférica, provocando intensa 

precipitação em torno de 200 milímetros, ocasionando enxurradas e 

inundações bruscas. 

09/09/2009 
Enxurradas ou 

inundações bruscas 

Sistema de baixa pressão atmosférica, provocando intensa 

precipitação em torno de 344, 80 milímetros a partir do dia 07, e 

previsão de mais 70 milímetros, ocasionando enxurradas ou 

inundações bruscas no município. 

27/09/2009 
Vendavais muito 

intensos (tornado) 

Na madrugada dos dias 27 e 28, ocorreu a formação de uma baixa 

pressão em superfície e uma frente fria associada, causando chuvas 

fortes com temporais. A intensa atividade de ventos fortes em altos 

níveis da atmosfera, contribuíram para intensificar a condição de 

instabilidade. Os temporais foram acompanhados de ventos 

extremamente fortes (tornado), intensa atividade elétrica e queda de 

granizo. Também entre os dias 26 a 28 de setembro, as condições 

metereológicas predominantes eram totalmente favoráveis à 

ocorrência de volume excessivo, que resultaram em uma situação 

crítica de alagamentos e/ou enxurradas. 

29/03/2010 
Enxurradas ou 

inundações bruscas 

Sistema de baixa pressão atmosférica, caracterizado por fortes e 

contínuas precipitações pluviométricas a partir do dia 26, ocasionando 

enxurradas ou inundações bruscas no município de Araranguá. 

13/05/2010 
Enxurradas ou 

inundações bruscas 

Sistema de baixa pressão atmosférica, com precipitação intensa entre 

os dias 07 e 11 em toda a BHRA. 

21/01/2011 
Enxurradas ou 

inundações bruscas 

Sistema de baixa pressão atmosférica, com precipitação intensa nos 

dias 08 e 11, em toda a BHRA. 

11/08/2011 
Enxurradas ou 

inundações bruscas 

Sistema de baixa pressão atmosférica, com precipitação intensa entre 

os dias 08 e 11, em toda a BHRA. 

Fonte: Formulários de Avaliação de Danos (AVADANS) disponibilizados pela Defesa Civil Municipal de 

Araranguá. 

 

Na tabela a seguir, listam-se o quantitativo de bairros e localidades (área rural) 

atingidas pelos eventos registrados nos AVADANS obtidos junto à Defesa Civil Municipal. 

 

Tabela 2: Bairros e localidades atingidas pelos eventos registrados nos Avadans 
Data Área urbana Área rural Data Área urbana Área rural 

07/05/2004 * - 09/09/2009 14 44 

27/03/2004 ** ** 27/09/2009 5 6 

30/08/2005 2 - 29/03/2010 8 13 

03/05/2008 15 37 13/05/2010 11 40 

26/11/2008 3 17 21/01/2011 9 42 

02/01/2009 7 28 11/08/2011 14 41 

* Vários bairros atingidos com destaque para a Barranca e a Baixadinha. 

**Totalidade geográfica do município. 
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Os AVADANS registram que os principais impactos decorrentes das enchentes à 

economia local refletem nas áreas agrícolas que acabam sendo inundadas prejudicando 

lavouras de fumo, milho, feijão, mandioca, arroz irrigado bem como aos cultivos olerícolas e 

às pastagens. As propriedades situadas no Vale acabam de uma forma ou de outra sendo 

atingidas, tanto pela perda de seus cultivos, quanto de suas criações como o gado bovino, 

suíno e aves, e produção de leite. A erosão é outro impacto decorrente das enchentes, 

causando a degradação dos solos e com isso perda da qualidade das plantas. Além da 

produção, a infraestrutura pública também sofre danificações frequentes em suas vias rurais e 

urbanas, residências particulares e prédios públicos. 

Dados resgatados por Niles (2009; 2010
24

) mostram que ocorreram enchentes no 

município de Araranguá nos anos de 1928, 1948, 1965, 1974, 1978, 1979, 1983, 1984, 1995, 

2000, 2001, 2004, 2008, 2009 e 2010. A enchente de 1974 se mostrou como a pior e mais 

danosa segundo a opinião das pessoas que a presenciaram, apresentando o maior nível de 

enchente no rio Araranguá, atingindo o corrimão da ponte pênsil. 

Uma pesquisa nos periódicos junto ao acervo do Arquivo Público de Araranguá, por sua 

vez, possibilitou identificar e caracterizar um pouco do que diz respeito às enchentes 

ocorridas no município, a partir de fontes documentais. A pesquisa realizada nesta fonte 

identificou a ocorrência de um número de seis eventos, o furacão Catarina (2004) e cinco 

enchentes, a saber,  nos anos de 1978, 1979, 2004, 2008 e em 2009. 

A Tribuna do Vale (13.01.79) afirma que ocorreu enchente no final de 1978 e no 

momento registrava mais um evento, assim descrevendo sobre seus prejuízos à agropecuária e 

destacando os custos que a recuperação tem exigido a cada nova enchente. Logo após a 

ocorrência do primeiro, aconteceu um novo evento, destruindo novamente as obras 

empreendidas, “pondo por terra todo o esforço e gastos já feitos com os primeiros serviços de 

recuperação”. Outro registro histórico (O TEMPO DIÁRIO, 26.04.2004) lista as tragédias 

climáticas ocorridas nos primeiros quatro meses do ano em Santa Catarina, listando as 

“enchentes, enxurradas, ressacas, vendavais, avalanches de granizo, seca e, finalmente, o 

furacão”. Um número de 48 famílias foram atingidas no município, com suas casas destruídas 

ou parcialmente destruídas, considerados estragos de alta magnitude. Em outra notícia do dia 

30 de março de 2004, do mesmo periódico, a prefeitura divulga os estragos deixados pelo 

furacão: 

Atingiu 13.600 casas, sendo 80% das residências do município. 80 casas foram 

totalmente destruídas. Atingidos 1.837 comércios e 254 indústrias. Em Araranguá, 

                                                 
24

 Entrevista realizada pelo projeto geral em março de 2010. 
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sete unidades de saúde foram atingidas e 24 escolas, creches e pré-escolas sofreram 

danos. Cerca de 4 mil alunos estão sem aula. Segundo levantamento inicial da 

prefeitura, 15 centros comunitários e ginásios de esportes foram danificados. Ao 

todo, 12 abrigos de passageiros foram quebrados. Na agricultura os prejuízos 

ultrapassam R$12 milhões de reais, com perdas nas lavouras, infra-estrutura e 

construções rurais. As perdas nas lavouras de arroz chegaram a 4,5 mil hectares 

totalizando 25% da produção. Já o milho foi o mais atingido com perdas de 80%. 

 

Os dados da Defesa Civil Municipal, conforme atrás exposto, indicam que o Furacão 

atingiu uma velocidade de 150 km/hora, enquanto que o jornal Tempo Diário divulgou uma 

velocidade de mais de 120 km/hora atingindo um número de 41 municípios, desde Laguna até 

Torres. O furacão causou os maiores prejuízos em Araranguá, Arroio do Silva, Gaivota e 

Passo de Torres (O TEMPO DIÁRIO, 30.03.2004). O furacão foi classificado pelo Centro 

Nacional de Furacões dos Estados Unidos como de categoria 1, com ventos variando entre 

120 e 150 km/h, e batizado por ciclone tropical 1-T Alf (O TEMPO DIÁRIO, 05.04.2004). 

De acordo com o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (UFSC, 2011, p. 51), os ventos 

atingiram velocidade de 180 km/hora, sendo resultante de um fenômeno atmosférico atípico, 

que causou danos severos em diversos municípios do Estado. Segundo os pesquisadores, o 

surgimento do Furacão poderia estar relacionado a alterações climáticas, pois se verificou o 

aumento da temperatura da superfície do mar na costa da Região Sul. O fenômeno iniciou 

como um ciclone extratropical, a aproximadamente 1.000 km da costa brasileira, e 

gradualmente adquiriu características de um furacão, apresentando um formato circular com 

um “olho” em seu núcleo (MARCELINO et al., 2005). 

Para o antigo coordenador regional da Defesa Civil do Vale (RI4), a região é 

frequentemente afetada por tornados. Lembrando do Furacão Catarina, outras tempestades 

vieram, uma chegando a evoluir de um ciclone pra uma tempestade tropical, atingindo os 

limites para se tornar um outro Furacão, “estava estacionado aqui na nossa costa”…“essa 

tempestade aí que batizaram de Anita”. 

Logo após a ocorrência do Furacão, em maio de 2004, a cidade foi atingida por uma 

enchente que elevou o rio Araranguá a 2,10 metros acima de seu nível normal (VALE DO 

ARARANGUÁ, 06.05.2004). Este evento foi potencializado pelo assoreamento da barra e 

pelos ventos que contribuíram para o represamento das águas. O Tempo Diário (06.05.2004), 

por sua vez, já informava que o rio atingira 2,27 metros acima de seu nível normal no dia 

cinco, às 18:30, ocasionando alagamentos e havendo a necessidade da fuga de algumas 

famílias. A informação que a Defesa Civil do município dispunha era a de que atuavam 

naqueles dias dois fenômenos, isto é, a enchente, causada pela chuva e a ressaca, causada pelo 
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ciclone. As famílias retornaram para suas residências somente no dia 13.05.2004 e receberam 

cestas básicas e materiais de limpeza para higienizar as residências. 

As enchentes de janeiro de 2009 elevaram o nível do rio a 3,45 metros acima de seu 

nível normal, causando o bloqueio da BR 101 (O TEMPO DIÁRIO, 05.01.2009). As avenidas 

15 de Novembro e 7 de Setembro, que possuem estruturas elevadas, não escaparam da 

enchente. O periódico aponta que essa se constituía na segunda enchente ocorrida em menos 

de oito meses, afirmando que: 

O Vale sofre mais uma vez as consequências de um ciclone extratropical e os 

reflexos do polêmico aquecimento global. Várias cidades da região foram atingidas 

e em Araranguá mais de 1500 pessoas foram atingidas, sendo cerca de 900 pessoas 

desalojadas e 650 desabrigadas no bairro Barranca e na localidade de Baixadinha. E 

ainda 300 pessoas continuam ilhadas. [...] [...] A ponte pênsil que liga o bairro 

Barranca ao Centro da cidade teve um de seus cabos de aço de segurança rompido 

pela força das águas (TEMPO DIÁRIO de 08.01.2009). 

 

Para efeitos de comparação e ilustração buscou-se junto ao site da ANA
25

 registros de 

chuvas dos anos que coincidem com os registros de enchentes no âmbito da BHRA (Vide  

 a seguir). Podemos observar que, os níveis de precipitação durante os meses de 

janeiro e de setembro de 2009, ultrapassaram aqueles de 2008, quando houve nesse ano o 

desastre no Vale do Rio Itajaí-Açu. Salienta-se que as enchentes que atingem Araranguá são 

resultantes dos elevados níveis pluviométricos registrados nos municípios de abrangência da 

BHRA, sendo que apresenta-se as chuvas ocorridas em Araranguá para fins de comparação. 

A seguir expõem-se algumas fotografias dos desastres ocorridos em Araranguá. 

 
Figura 26: Enchente no rio Araranguá. 

 
Figura 27: Enchente no rio Araranguá. 

Data: Ano de 1974. Fonte: Dall’Alba (1997, p. 131). Data: Ano de 1983. Fonte: Defesa Civil. 

 

                                                 
25

 Disponível em: <http://www.ana.gov.br/>. Acesso em 25/10/2012. 
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Figura 28: Enchente no rio Araranguá.  

 
Figura 29: Enchente no rio Araranguá.  

 

Margem direita do rio, ponte pênsil. Data: Ano de 

1995.  

Fonte: Fotografia cedida por morador da Barranca. 

Margem direita do rio, bairro Vila São José. 

Data: Ano de 1995. 

Fonte: Fotografia cedida por morador da Barranca. 

 

 

 

 
Figura 30: Deslizamento em Timbé do Sul. 

Data: Dezembro de 1995. 

Fonte: http://tadeusantos.blogspot.com.br. 
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Figura 31: Enchente no rio Araranguá. 

Bairro Barranca. Data: Março de 2000. Fonte: Fotografia cedida por morador da Barranca. 

 

 
Figura 32: Furacão Catarina. 

Data: Março de 2004. Fonte: 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=265 
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Figura 33: Enchente no bairro Barranca. 

 
Figura 34: Enchente no bairro Barranca. 

Data: Janeiro de 2009. 

Fonte: Fotografia cedida por morador da Barranca. 

Ao fundo comporta da sanga do Merêncio. 

Data: Janeiro de 2009. 

Fonte: Fotografia cedida por morador da Barranca. 

 

 
Figura 35: Enchente no rio Araranguá. 

 

 
Figura 36: Enchente no rio Araranguá. 

 

 

Na margem esquerda o bairro Barranca, 

na direita o bairro Vila São José. 

Data: Janeiro de 2009. 

Fonte: 

http://enchentesemsantacatarina.blogspot.com.br/ 

Rodovia BR 101. Data: Janeiro de 2009. 

Fonte: 

http://enchentesemsantacatarina.blogspot.com.br/ 
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Figura 37: Enchente no rio Araranguá. 

Data: maio de 2010. Fonte: 

http://feguidi1.blogspot.com.br/ 

 

 

 

 
Figura 38: Enchente no rio Araranguá. 

 

 
Figura 39: Enchente no rio Araranguá. 

 

Enchente de agosto de 2011. Data: 11.08.2011. 

Fonte: 

http://www.jornalamorim.com.br/Geral/543/Rio-

Ararangua-sobe-e-traz-enchente.html 

Enchente de agosto de 2011. Data: 11.08. 2011. Fonte: 

http://www.jornalamorim.com.br/Geral/543/Rio-

Ararangua-sobe-e-traz-enchente.html 

 

 
Figura 40: Comunidade Barranca após ocorrência de 

enchente. 

 

 
Figura 41: Comunidade Barranca após ocorrência de 

enchente.  

Data: 13.08.2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 

Data: 13.08.2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 
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Embora não haja dados pruviométricos para todas as estações, o dado de Urussanga 

(742,2 milímetros) confirma as afirmativas dos entrevistados de que a enchente de 1974 foi a 

maior de todas por apresentar o maior nível de chuvas registrado. Listam-se, na tabela a 

seguir, os dados de níveis pluviométricos registrados durante a ocorrência das enchentes 

indicadas por Niles (2009, 2010
26

). 

 

Tabela 3: Chuva bruta em milímetros nos meses de ocorrência das enchentes (1974-2011) 

 

Ano 
Mês Araranguá 

Forquilhi-

nha 
Içara 

Meleiro 

1 

Meleiro 

2 

Nova 

Veneza 
Timbé Turvo 

Urussan-

ga 

1974 Março 168,6 493,6   454,3         742,2 

1983 Julho 388,2 491,6 426,2 392,8 427,9   425,1 591,0 451,1 

1995 Dezembro 310,4     230,8 92,4 165 211,8     

2000 Janeiro 214,2 178,1 223,1 400,9 319,4 324,7 254,7     

2000 Fevereiro 190,9 188,9 223 418,9 292,4 407,7 401,3     

2001 Janeiro 251,1 227,4 281,4 308,4 315,2 279,5 439     

2001 Fevereiro 265 429,2 305,1 614,5 348,8 587,5 564,9     

2004 Maio 326,3   443,6 260,3 126,5 272 300,2     

2008 Outubro 86   257,9 286,2 244 279,2 283,1     

2008 Novembro 134,7   238 239,4 191,4 335,2 285,2     

2009 Janeiro 328,7   294,3 380,6 358 448,9 352,7     

2009 Setembro 457,1 338,7 361,4 522,8 528 428,8 654,8     

2010 Março 246 255,6 223,6 262,7 288 263 376     

2010 Maio   341,6 359,9 302,2 322,5 347,2 361,6     

2011 Janeiro   385,3 291,4 459,2 446 604,8 543,5     

2011 Agosto   271,7   305,3 320 310,5 363,7     

Obs.: Em branco, dados inexistentes. 

Fonte: Estações pluviométricas da ANA
27

. 

 

 

 Antes da enchente de 1974, temos um número pequeno de informações sobre a 

ocorrência de eventos extremos, tanto em fontes documentais quanto de relatos das 

comunidades. Na região do Vale do Araranguá teria ocorrido uma grande enchente em 1887, 

que acarretara em muitas perdas sociais e econômicas, principalmente à EFDTC 

(ZUMBLICK, 1987). Não há como afirmar com exatidão, a partir dos dados obtidos, se a 

frequência da ocorrência das enchentes no Vale do Araranguá, possa ter aumentado a partir do 

grande evento de 1974. 

 Os dados obtidos revelam uma maior frequência na ocorrência de enchentes no período 

mais recente, ao que podemos perceber, a partir de 1974, quando houve a grande enchente no 

                                                 
26

 Entrevista realizada pelo projeto geral em março de 2010. 
27

 Disponível em: http://portalsnirh.ana.gov.br/Esta%C3%A7%C3%B5esdaANA/tabid/359/Default.aspx. Acesso 

em 20/07/2011. 
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Vale. Ao que se pode registrar a partir das entrevistas realizadas, esta (1974) teria sido a 

maior de todas e, embora sempre menores, a frequência das que passaram a vir depois, se 

apresentou maior, sendo que antes a frequência era de uma enchente por décadas, depois, a 

partir de 2000, com uma enchente por década. 

 

1.15   MEDIDAS PREVENTIVAS E DE ENFRENTAMENTO 

 

A pesquisa identificou que medidas paliativas têm sido adotadas pela administração 

municipal com o objetivo de minimizar os efeitos das enchentes, nesse sentido, “aberturas” da 

barra do rio Araranguá são realizadas periodicamente. O recente Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) da Fixação da Barra do Rio Araranguá, elaborado por solicitação da 

Prefeitura Municipal
28

 identificou que houve a abertura da Barra entre os anos de 1896 e 

1897, em 1952, em 1978, e recentemente uma nova abertura da Barra foi realizada entre os 

anos de 2006 e de 2007. Buscamos confrontar essas informações com outras fontes, o que 

revelou que mais duas aberturas da Barra foram realizadas, uma em 1987 e outra em 2009.  

A expectativa da população pela abertura e fixação da Barra é positiva e grande, tanto 

que a Tribuna do Vale (06.08.1987) falava sobre a abertura de um canal de aproximadamente 

20 metros de largura por quatro de profundidade, que possibilitaria melhorar a vazão das 

águas “que irão traçar o seu curso definitivo depois de aberta por completo”. A abertura da 

Barra de fato ocorreu e as pessoas estavam confiantes de que não haveria mais problemas com 

enchentes: 

Na última sexta-feira, dia 31, a barra do Rio Araranguá foi aberta. Mais de 600 

pessoas presenciaram o histórico acontecimento que há muito era esperado pelos 

araranguaenses. [...] No que concerne às cheias que afetam notadamente a população 

ribeirinha, destaca que doravante esses moradores não precisarão mais temer as 

ações da água, porque com a abertura da barra o escoamento se dá mais rápido 

afastando esse perigo (TRIBUNA DO VALE, 06.08.1987). 

 

Segundo indicado em entrevista com representante de instituição pública (RI2), a 

abertura da Barra sempre foi uma necessidade do município, sendo que periodicamente é 

aberta a sul, para melhorar a vazão do rio quando ocorrem enchentes, reduzindo o tempo para 

o escoamento das águas. Podemos visualizar a seguir, na Figura 42 e na Figura 43, a 

realização da obra de abertura de um canal estravasor realizada em janeiro de 2009, durante 

uma das últimas grandes enchentes. 

                                                 
28

 Disponível em: <http://www.ararangua.net/?acao=barra>. Acesso em 25/10/2011. 
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Figura 42: Abertura de canal estravasor na foz do 

rio Araranguá.  

 
Figura 43: Abertura de canal estravasor na foz do 

rio Araranguá.  

Fonte: Defesa Civil de Araranguá, foto de Sandro 

Ramos. 04.01.2009
29

. 

Fonte: Correio do Sul, 06.02.2012 
30

. 

 

A implantação de comportas tem sido uma medida adotada pela prefeitura de 

Araranguá, pois segundo representantes municipais, tem permitido um maior espaço de tempo 

para a evacuação dos moradores das comunidades. Já para alguns moradores, as comportas 

não ajudam muito, pois as águas atingem da mesma forma suas residências e funcionam como 

represas, pois esses cursos de água também colaboram com a enchente, trazendo água para 

dentro das duas comunidades. Contudo, há de se destacar que essa medida, associada às 

demais indicações, permite melhorar as condições de enfrentamento das famílias até que se 

encontre uma medida definitiva. A seguir, na Figura 44, podemos visualizar as comportas 

existentes, três instaladas junto a margem esquerda e uma junto a margem direita. 

 

                                                 
29

 Disponível em: <http://enchentesemsantacatarina.blogspot.com.br/>. Acesso em 01/08/2012. 
30

 Disponível em: http://www.grupocorreiodosul.com.br/jornal/noticias/principal/audi-

nciaapresentaestudosobreabarradorioararangu-/.>. Acesso em 01/08/2012. 
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Figura 44: Localização das comunidades Barranca e Baixadinha/Vila São José. 

Localização das comportas destinadas ao controle das enchentes; localização da ponte pênsil e da régua 

de monitoramento das enchentes. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As figuras 45 e 46 proporcionam a visualização das comportas, construídas com a 

finalidade de controlar as águas das enchentes e disponibilizar mais tempo para a saída dos 

moradores. 

 

 

 
Figura 45: Comporta situada na Barranca (Sanga do 

Merêncio). 

 
Figura 46: Comporta construída recentemente nas 

proximidades da Baixadinha. 

Data 02.06.2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 

Data 02.11.2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 

 

A seguir expõem-se fotos da elevação na estrada realizada pela prefeitura municipal, 

na altura próxima da comporta da Barranca situada na sanga do Merêncio, que já auxiliou na 
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última enchente, que possibilitou um tempo maior para que as pessoas retirassem os seus 

pertences e fossem para seus abrigos temporários (vide Figura 47 e Figura 48). 

 

 
Figura 47: Elevação da margem do rio Araranguá.  

 
Figura 48: Sede da Associação de Moradores da 

Comunidade Barranca. 

Data: 13.08.2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 

A sede é utilizada como abrigo durante as enchentes. 

Data: 23.07.2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 

 

Outras medidas de enfrentamento são adotadas pelos moradores, como a elevação 

das edificações nas propriedades, conforme já visualizamos em fotografias já aqui expostas e 

além disso, a pesquisa identificou a adoção de outra forma de prevenção na qual se trata de 

adaptação dos móveis numa residência de um morador da comunidade Barranca, conforme 

podemos visualizar a seguir (vide Figura 49 e Figura 50). 
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Figura 49: Adaptação para enfrentamento de 

enchentes, comunidade Barranca. 

 

 
Figura 50: Adaptação para enfrentamento de 

enchentes, comunidade Barranca. 

 

Data: 23.07.2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 

Data: 23.07.2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 
 

 

 

1.16   PERCEPÇÕES DE RISCO 

 

As percepções de risco das comunidades revelam sua capacidade de identificação de 

possíveis ameaças que se manifestam em seu meio. A capacidade de resiliência está 

diretamente relacionada à adaptação e à naturalização de determinadas condições que o meio 

ambiente impõe. Isto vai aplicar-se de forma importante na prevenção e enfrentamento de 

situações de risco, em que a adaptação permite reduzir vulnerabilidades, contribuindo para 

desenvolvimento da capacidade de resiliência das comunidades. 

Interessa para a pesquisa identificar as percepções que auxiliem na reflexão para a 

prevenção, e vamos ver que cada uma das comunidades vai demonstrar formas diferentes de 

aceitação/adaptação, ou não aceitação de uma condição, o que define seu comportamento e 

escolhas perante a situação de risco. 

Levando em consideração a importância da percepção para a prevenção e 

enfrentamento, buscou-se conhecer os entendimentos e expectativas dos moradores das duas 

comunidades sobre a ocorrência e vivência com os eventos extremos. A amostra de aplicação 

de 21 questionários, foi definida com a finalidade de fazer uma primeira aproximação da 
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realidade socioeconômica que caracteriza a vivência dos moradores, atendendo aos objetivos 

da pesquisa qualitativa na qual se fundamenta esta investigação. 

Para reconstruir os entendimentos das comunidades, as respostas pertinentes as 

perguntas sobre seus entendimentos do que seja o risco e a aceitação de transferência de 

residência caso a área em que o entrevistado reside fosse considerada de risco, foram 

categorizadas, como exemplos de respostas-tipo. 

Para a questão que busca saber o entendimento das comunidades do que seja o risco, 

categorizaram-se as respostas como entendimentos de definição geral, vaga ou imprecisa; 

eventos extremos e perigos naturais como enchente, terremoto e tempestade; e acaso ou 

contingência natural. 

No enquadramento de definição geral, vaga ou imprecisa os moradores da Barranca 

entendem que risco é “morar em lugar que você corra risco, como onde nós moramos”, ou 

como “algo que pode vir a acontecer”, ou ainda “quando chega a provocar mortes”. 

Já para a Baixadinha é, quando “não tenho condições de ir para outro lugar”, “morar 

em um local que pode correr risco de vida”; “quando há risco de segurança total às pessoas”; 

“lugar onde as pessoas devem deixar o local rapidamente”. 

Outras respostas categorizam-se como eventos extremos e perigos naturais como 

enchente, terremoto ou tempestade, que para os moradores da Barranca são “as cheias e os 

furacões que nos colocam em risco”; “ventos, enchentes e furacões”; e “risco eu entendo 

como algo em que a natureza põe em perigo vidas dos seres humanos”. Para a Baixadinha, 

por sua vez, é “quando venta forte tenho medo porque tem uma árvore enorme perto da minha 

casa e quando dá enchente tem muita cobra e aranha”. 

Para o entendimento de acaso ou contingência natural enquadrou-se a resposta “morte 

da natureza”, consistindo narrativa de morador da Baixadinha. 

Para a categoria de risco como possibilidade de um desastre agruparam-se respostas 

como “quando enche tudo e não dá tempo nem de tirar os filhos”; “a água pode chegar muito 

rápido”; “de morrer, de dar enchentes e cair as casas”; “risco de morte”; e “reator nuclear que 

contamina tudo”. A resposta “quando corre-se risco de morrermos com os deslizamentos” foi 

apresentada pela Baixadinha. 
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As categorias e exemplos de respostas-tipo para questão relativa à aceitação de 

transferência de residência caso a área em que o entrevistado reside fosse considerada um 

local de risco são definição geral, vaga ou imprecisa; defesa da própria vida e da vida da 

família; condicionante de segurança; disposição a adaptação e relações familiares. 

 Para a categoria de definição geral, vaga ou imprecisa, a Barranca apresenta respostas 

como “porque é área de risco” e “sairia sem problema”, a Baixadinha também endende que 

seria necessário transferir sua moradia respondendo “porque é de risco” e “por que onde eu 

moro dá enchente”. 

Outra categoria identificada é com relação as respostas que levam preocupação com 

relação a defesa da própria vida e da vida da família, como “tenho família meus filhos e 

minha esposa” (Barranca), “pensando no melhor para mim e para meus filhos” e “para 

proteger meus filhos e eles poderem ter um lugar seguro para morar” (Baixadinha). 

Para a categoria condição de segurança, alguns moradores da Baixadinha afirmam 

aceitar mudança de domicílio pelas respostas “segurança e tranquilidade de morar longe de 

área de risco”, e “para melhor segurança”, sendo que para a Barranca poucas foram as 

aceitações de mudança, obtendo-se apenas a resposta relacionada a dificuldade de encontrar 

as condições que possibilitem mudança: “não temos condições de ir para outro local”. 

As respostas enquadradas na disposição à adaptação e relações com a família foram 

enfatizadas pela comunidade Barranca, que enfatizam respostas como “por que nasci aqui e 

sei que posso enfrentá-lo com segurança”; “por que eles os governantes tem possibilidades de 

transformar o nosso local em um local, bom de se viver”; “pois aqui é um lugar bom, só que 

acontecem esses desastres”; “moro aqui desde que nasci há 63 anos, construí minha família 

aqui. A solução não é ‘tira’ o nosso Bairro daqui. Precisamos de ajuda para levantar nossas 

casas”; “por que aqui é bom”; “por que aqui nasci e cresci com dignidade e o Bairro é bom as 

pessoas são legais e isto nos faz ser feliz”; e “por que aqui vivem os meus pais”. As respostas 

significam uma relação importante de família e com o lugar, revelando valores de vizinhança 

como muito importantes para a reprodução social da comunidade, que acredita que pode 

adaptar suas condições de vida e ali permanecerem. 

A condição do ambiente das duas comunidades, proporcionada pela proximidade com 

relação ao centro, ao mesmo tempo que significa um ambiente que oferece risco gera também 

sentimento de segurança, praticidade, economia de transporte e valores familiares e 

comunitários. A longa história da Barranca contribui para certa naturalização das enchentes, 

mas ao mesmo tempo, o recente evento furacão Catarina ainda não é bem entendido, 

resultando na insegurança da comunidade com relação ao risco que os ventos fortes possam 
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implicar. É possível notar que sentem-se mais seguros quanto à ocorrência de enchentes, por 

que conseguem mapeá-la e lidar com a situação, que vai se mostrar mais ou menos conhecida 

à medida que acumulam conhecimento pela memorização dos eventos passados. Ao contrário 

do que ocorre com as enchentes, os ventos fortes causam um sentimento de insegurança, 

principalmente pela impossibilidade de prever com que características e em que local passará. 

A Baixadinha/Vila São José, por sua vez, parece aceitar mais prontamente a mudança 

para outro local, seguro de enchentes. Essa comunidade apresenta característica mais 

diversificada, em que é possível observar a existência de vários perfis sócio-culturais. Com 

base nos resultados das entrevistas foi possível identificar que muitos desejam permanecer na 

comunidade, se adaptando, desde que hajam melhorias nas condições locais, com destaque 

para a abertura e fixação da Barra. Para aqueles que possuem residência própria, a mudança 

pode se apresentar como uma aternativa não muito bem aceita, o mesmo não ocorrendo para 

aqueles que habitam residências alugadas, que gostariam de ser realocados para uma área 

segura pela Defesa Civil Municipal. 

A seguir apresenta-se a percepção de risco das comunidades obtida a partir da 

realização do mapeamento participativo de risco. 

 

1.17   MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DE RISCO 

 

O mapeamento participativo de risco consiste na indicação dos locais mais atingidos 

pelas enchentes, por parte dos moradores de cada comunidade, e pontos de referência, para 

subsidiar a construção de um SIG-P que depois poderá ser utilizado para a execução de um 

Plano de Gestão de Risco (PGRP). Esta tarefa, realizada em conjunto com os moradores, 

resultou no Mapa das Comunidades que representa os locais indicados durante a realização da 

pesquisa, a ser incluído no SIG-P em conjunto com os mapas técnicos. 

O conhecimento das comunidades subsidia a adoção de ações de prevenção, à 

medida que adquirem entendimentos e experiências, formas particulares de enfrentamento 

fundamentadas em suas próprias percepções de risco. Valorizando o conhecimento local, o 

PGRP deve ser planejado e realizado de maneira que permita a participação das pessoas 

atingidas, melhorando seus resultados e sua própria aplicabilidade. Indica-se a realização de 

ações conjuntas entre a Defesa Civil Municipal e as comunidades, para que seus objetivos 

sejam atendidos, proporcionando a melhoria a qualidade de vida. 

A seguir expõem-se as indicações realizadas, por parte de moradores de cada uma 

das duas comunidades, para a construção do mapeamento das áreas de risco. Primeiro, 

expõem-se as indicações realizadas na ocasião de realização das oficinas participativas, em 
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que as comunidades expressaram seus conhecimentos na construção de mapas mentais. 

Depois, colocam-se as indicações realizadas durante o campo de mapeamento participativo, 

em que se percorreram as comunidades realizando o registro dos locais indicados previamente 

pelos participantes. 

 

1.17.1  Memória da comunidade Barranca 

 

A compreensão sobre a constituição das duas comunidades estudadas é de grande 

importância para o entendimento da sua evolução e de consequentes problemas atuais. Pode-

se dizer que a origem da Barranca remonta o período posterior à abertura do Caminho dos 

Conventos que, de forma direta, estimulou a ocupação das margens do rio Araranguá. A 

Barranca se constitui como um dos núcleos populacionais mais antigos do Município, 

somando a este a contribuição da instalação da EFDTC e respectiva Estação Barranca, tem-se 

a consolidação da ocupação na área. Chamada de “centro nervoso” de Araranguá (L1), 

passados mais de 40 anos após a desativação da Ferrovia e Estação, e atingida historicamente 

por enchentes, a comunidade resiste até a atualidade. 

Veremos nos mapas mentais elaborados pelos moradores, que a comunidade já 

abrigou muitos estabelecimentos de armazenagem de produtos vindos da agricultura e 

também olarias, que empregavam moradores da comunidade. Sabendo dessa história de 

prosperidade da comunidade, os moradores questionam com relação à instalação dessas 

empresas em área suscetível a enchentes. Este fato leva os moradores a pensar que 

antigamente não ocorriam enchentes como a que ocorreu em 1974, sendo entendida hoje 

como um marco histórico para o aumento da frequência de enchentes, com destaque para os 

pequenos eventos. Contudo, é sabido que houve enchentes antigamente, mas não se sabe ao 

certo com que magnitude ocorreram e que tipo de dinâmica registravam. 

Pelas frequentes enchentes, a Barranca é enquadrada como área de risco por parte do 

poder público local, por situar-se abaixo da cota de cinco metros, caracterizando-se por área 

suscetível a enchentes. Por isso, várias famílias da Barranca foram realocadas para outros 

bairros, contudo, conforme informado por moradores locais e própria Defesa Civil Municipal 

(RI1), algumas acabaram por retornar ao bairro. As evidências encontradas pela realização de 

entrevistas, reuniões e oficinas, mostram que nem todas as famílias desejam ser realocadas, 

principalmente pelo aspecto de proximidade com relação ao centro e pelo afeto e ligação 

sentimental com o lugar. O perfil socioeconômico dos habitantes parece configurar certa 

homogeneidade, observando-se principalmente trabalhadores com renda assalariada. Poucos 

moradores vieram mais recentemente, a maioria habita há bastante tempo o lugar, e mesmo 
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não sendo este o enfoque da pesquisa, identificam-se características de uma certa identidade 

cultural de “comunidade”. 

 

3.6.1.1. A construção do mapa mental 

A construção dos mapas mentais da Barranca considerou a inclusão de aspectos 

históricos e atuais em que os desenhos elaborados expressaram uma forte relação com o lugar. 

Representaram as características da Barranca de antigamente, como se encontra na atualidade 

e também como gostariam que fosse a comunidade no futuro, com as casas “levantadas”. 

Durante a construção dos mapas pode-se observar a interação entre os moradores 

participantes, que com entusiasmo buscaram lembrar as características de sua comunidade. Os 

aspectos relacionados ao rio e às enchentes, meio ambiente e à economia local, foram os mais 

apontados. Na reconstrução histórica realizada durante essa etapa da pesquisa, identificou-se 

que a comunidade teve momentos de prosperidade, e que estes são sempre lembrados com 

orgulho, procurando demonstrar o valor da sua história. Dentre as mudanças ambientais 

citadas estão, principalmente, as alterações nos cursos de água, a redução da mata e ampliação 

das lavouras de arroz. Com relação ao rio citam a poluição ocasionada pela mineração, pelos 

agrotóxicos utilizados nas lavouras de arroz e até mesmo pelo lançamento do esgotamento 

sanitário sem qualquer tipo de tratamento. 

Um participante (M1) expôs o significado do mapa do primeiro grupo (vide Figura 

51): 

A minha casa e do meu tio com a água pra cima da janela e aqui é as nossas ruas 

quando não dá enchente; aqui é a igrejinha; aqui é o rio passando boi, um monte de 

móveis, peixes; aqui é como a gente queria têr as casas; pra não pegá mais enchente, 

tudo de dois pisos. 
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Figura 51: Mapa mental da Barranca 1.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O segundo grupo a apresentar descreveu sua comunidade como caracterizava-se no 

passado e como se apresenta na atualidade. Um representante do grupo (M2) fez a seguinte 

descrição (vide mapa mental da Barranca 2): 

Aqui era a Barranca antes, no nosso modo de ver; aqui nós tinha um moinho de 

farinha que era ali, hoje não funciona mais nada; aqui nós tinha um hotel; aqui nós 

tinha o trem de carga e de passageiros que vinha até aqui na frente; aqui nós tinha 

uma fábrica de cal que dava bastante serviço pro pessoal ali, hoje não tem mais; nós 

tinha uma escola pequeninha aqui; e agora na barranca nós temos um colégio grande 

que é ali e é cercado por granjas de arroz e aqui é o rio poluído [...]. 
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Figura 52: Mapa mental da Barranca 2. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

O terceiro representante (L1) fez uma descrição mais detalhada, primeiro, de como era 

a antiga Barranca e, depois, como é na atualidade, destacando as atividades da comunidade e 

os problemas acarretados pelas enchentes, indicando o desejo da comunidade que é se 

preparar para o seu enfrentamento, haja vista acreditar que se houver adaptação, poderá 
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melhorar sua qualidade de vida  (vide mapa mental da Barranca 3, Figura 53). Detalha o 

seguinte: 

Então o que nós tínhamos, hotel, nós tinha indústrias, escolas, um rio com peixe, 

muita gente na nossa comunidade sobrevivia do peixe, pegava o peixe vendia pra 

comunidade; então nós tínhamos um rio fantástico e tínhamos uma balsa, não 

tínhamos poluição, a barranca na verdade era um paraíso, e às vezes a gente não 

dava valor; depois nós temos hoje no caso, em questão de trinta anos; nós temos um 

rio totalmente morto sem peixe; nós temos um problema muito sério com enchente; 

aqui já tinha enchente só que agora as enchentes são mais rápidas e mais próximas; 

as vez aqui passava dez anos sem dar uma enchente; e, hoje não. Às vezes quase 

todos os anos tem enchente; temos granjas próximas das nossas casas e isso nos traz 

muito transtorno por que os veneno é passado nessas granja de arroz, vão pra dentro 

de nossas residências, pras nossas crianças. A água que é das granjas são poluídas 

também, contamina o solo, contamina a nossa comunidade. 

Com relação ao futuro, expõe: 

E o nosso futuro, nós temos um projeto que tá com o poder public, de uma ponte de 

material aqui na frente, vai nos facilita muito em caso de enchente; nós temos um 

projeto de uma barra fixa, que a ideia nossa que nos acreditamos que vai diminuir 

em mais de 50% nos caso de cheia, temos um rio limpo, sem poluição com a volta 

dos peixes; e o que que nós queremos mais, uma reivindicação nossa muito antiga 

que infelizmente as autoridades não nos permite fazer nem ajudam a gente a fazer é 

financiamento para nós levantar as nossas casas, por que na verdade a Barranca não 

quer nada de graça, a Barranca queria pagar, porque se nós tivéssemos as linhas de 

crédito, porque ela é área de risco, nós não temos direito a financiamento na caixa 

econômica; só que nós pagamos IPTU, nós pagamos o lixo, nós pagamos energia 

elétrica, pagamos em dia, então não tem por que eles negá esse crédito pra nós se 

nós não somos devedores de nada, somos honestos e limpos então isso é uma coisa 

que tem que revê e lutar para isso; temos um colégio bom, graças a Deus, queremos 

as granjas fora de nossos pátios que é uma luta e nós também queremos estar 

preparados pros desastres; a gente fala muito de enchente, mas a nossa, todo mundo 

sabe que a nossa região é rota de vendavais então nós também temos que tá 

preparado para esse momento. Nos peguemos um Catarina aí que ninguém tava 

preparado e só não morreu gente na nossa região por que foi à noite que se é de dia 

eu acho que tinha acontecido um desastre muito maior na nossa vida. Graças a Deus 

foi à noite não teve morte; então é isso que a gente quer: uma Barranca consciente 

de que pode acontecer desastres, mas uma Barranca preparada para enfrentar esses 

desastres e as casas altas para nós eliminarmos totalmente a questão de enchente e 

lembrando que hoje nós temos mais de 60% das casas levantadas já, então é mínimo 

as casas que precisam levantar. 
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Figura 53: Mapa mental da Barranca 3. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O último grupo a apresentar (vide mapa mental da Barranca 4, Figura 54) evidenciou 

as antigas atividades econômicas e as alterações ambientais, conforme exposto a seguir 

(participante M4): 

Aqui era a estação de trem; aqui passava o trem; aqui era uma casa um paiolão que 

tinha aqui de farinha que hoje em dia não existe mais, tá caindo os pedaços; aqui 

também era casas de moradores que hoje em dia não existe mais; área preservada e 

essa área que tá bem desmatada, foi invadida no caso; essa área aqui que passa na 

ponte vê que o barranco tá bem, nessa área aqui (desmatada) o barranco já tá caindo, 

boa parte dá pra vê o fundo. 

 



124 

 
Figura 54: Mapa mental da Barranca 4. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Posteriormente à apresentação dos mapas mentais, discutiram-se as questões incluídas 

nos mapas pelos voluntários. As suas representações evidenciam a problemática ambiental 

enfrentada pela comunidade como a poluição do rio pela mineração e pela rizicultura; as 

enchentes e o projeto de fixação da barra e dragagem do rio Araranguá. 
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3.6.1.2 Trabalho de campo participativo 

O mapeamento participativo de risco possibilitou a indicação dos locais de referência 

da comunidade que se encontram referenciados no Mapa das Comunidades. Além desses, 

estão outros locais, que estão descritos somente no texto por conta da inexistência de imagem 

georreferenciada para poder situá-los geograficamente. 

Estimulando a memória das pessoas consegue-se entender um pouco da dinâmica de 

enchente na comunidade. De acordo com o relatado por vários moradores da comunidade, as 

granjas potencializam as enchentes, principalmente por que acumulam água (para viabilizar o 

cultivo) durante os períodos de maior frequencia de eventos. Conforme a narrativa de um 

morador (M5): 

Porque quando chove e as granjas de arroz estão cheia e ai começa a chove, chove, a 

água vai acumulando naquelas canchas, o rio enche, aí não tem mais aonde a água 

entrar. Por que ali já tá cheio, aí vai fazer o quê, vai jogar para nós, aqui enche tudo, 

aqui atrás do meu pátio enche tudo. Aqui na frente custa subir, a água vem é por 

trás. 

 

Outro morador (M10) explica que o encontro dos rios Itoupava e Mãe Luzia acaba por 

ocasionar a enchente na Barranca:  

Ela desce aqui em cima uns 3 km, ali em cima tem dois rios um que vem de 

Criciúma e outro de Jacinto Machado. Ali ela junta um no outro e empurra a água. O 

rio Itoupava e o Rio Criciúma são dois rios que mandam água pra nós aqui. Passa 

por cima da BR. Na volta do Silveira é mais alto, aqui tem um metro e lá não tem 

nem uma gota. Aqui é onde bota mais água. Essa baixada dá uns 2, 3 quilômetros, aí 

começa a subir. Tem só o seu Serafim e a Maria morando lá. 

 

As pessoas associam bastante o fato de ocorrência de um número maior de enchentes 

atualmente, à produção de arroz e suas ações destinadas ao cultivo. Outro morador (M7) 

também vai comentar com relação às alterações dos cursos d’água para viabilização da 

rizicultura: 

Aí eles fizeram muita [...] fizeram as saídas pras águas pras granja, aí tinha os valo 

de esgoto, agora a metade eles taparam. Como tem um senhor aqui que é da 

Barranca, ele fala que tinha não sei quantas saída de água pro rio, hoje não tem mais, 

tem bem pouca. 

 

A entrada para a Barranca por meio de veículo é realizada pela BR 101, e quando 

ocorre uma enchente, os moradores têm certo tempo para sair da comunidade, dependendo de 

como evolui o evento, pois, caso contrário, ficam ilhados e ainda podem perder seus bens. A 

construção da ponte da Barranca, ligando bairro diretamente a centro da cidade, deverá 

facilitar a saída/retirada das pessoas, conforme lembra um morador (M8)
31

: 

                                                 
31

 Segundo a Prefeitura Municipal de Araranguá, a ponte da Barranca, como é chamada a ponte que liga o bairro 
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o problema é que enche ali onde tem a Corupele, não tem como tu passar com o 

carro e se tu tem uma ponte ali, nos que moremos mais no alto dá pra esperar pra 

atravessar principalmente com a roupa, mas enche ali se tu não tira o carro rápido 

por que quando arrebenta aquela lajota não tem mais como tirar o carro. 

Liderança local (L1) completa que houve alteração das características das enchentes 

no período mais recente, para ele: 

uma vez as nossas enchentes vinham por cima como o pessoal sabe e hoje nós temos 

a comporta que ajuda, mas no momento que a enchente atinge uma marca de 2,4 

metros, ela passa por cima dessa comporta [...] às vezes tem pouca água, mas no 

Mocinho já temos a necessidade de tirar ele por que já não passa os carros para o 

lado de lá, enquanto que aqui nós estamos tranquilos, a minha rua ali atrás começa a 

encher e se encontram se é uma enchente grande daí ela, que é uma que demora mais 

para atingi [...] se torna problema não só a comporta, mas a BR 101, a 101 funciona 

como uma barragem, por que quanto atinge um limite e passa por cima da BR, é 

quase insustentável nós ficarmos na comunidade [...]. 

 

Outro morador afirma que a água que entra pela sanga do Merêncio, onde atualmente 

existe uma comporta, se junta com as águas que passam por cima da BR, assim alagando a 

Barranca por trás, isto é, a margem do rio não transborda primeiro na altura da Barranca, mas 

as águas vêm pela sanga, por isso a comporta segura até os 2,40 metros. O morador (M4) 

procura explicar a dinâmica de enchentes dentro da Barranca: 

toda a vida a água entrou lá por baixo, la onde tá a comporta [...] a água passava na 

Barranca depois vinha enchendo pra cá [...]. Começa entrar água lá em cima, depois 

que aqui começa a passar água por cima da comporta, daí começa subir de lá pra cá. 

  

O mapeamento participativo de risco compreendeu a realização de visitas na 

Barranca com a finalidade de confrontar as informações expostas nos mapas mentais com a 

observação de campo. Com base nisto, descrevem-se os pontos levantados junto à Barranca, 

expostos na tabela a seguir (Vide quadro a seguir). 

 

Quadro 5: Mapeamento participativo de risco 
Ponto Descrição da área 

01: Ponte pênsil 

A ponte pênsil é o acesso que interliga a Barranca ao Centro. Nessa ponte somente 

podem trafegar pedestres e ciclistas. Na enchente de 1983 a água atingiu a base da ponte 

pênsil; enchente de 1974 atingiu o corrimão - quando ocorreram 250 mortes em Tubarão. 

02: Comporta da 

Barranca 

A comporta tem a finalidade de retardar a elevação das águas com melhor resultado para 

as pequenas enchentes, consistindo num ponto de monitoramento dos eventos. Assegura 

um nível de 2,5 metros com relação ao nível normal do rio, atingindo essa marca torna-se 

necessária a evacuação. 

03: Captação de 

água 
Captação de água destinada à irrigação do arroz junto a Sanga do Merêncio. 

04: Arrozal 

conflitando com 

residências 

Cultivo de arroz presente nos limites das residências, citado como elemento contribuinte 

ao aumento das vulnerabilidades, principalmente por causa de seu efeito potencializador 

das enchentes. 

 

                                                                                                                                                         
Barranca ao Centro de Araranguá, foi inaugurada em 27.12.12. 
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Ponto Descrição da área 

05: Residência 

entre lavouras 
Mostra como o arrozal está tomando conta do entorno da comunidade. 

06: Principal 

área atingida 

pelas enchentes 

Situa-se próxima do córrego onde se encontra a comporta. 

07: Residência 

destruída por 

enchente 

Mostra a vulnerabilidade da comunidade. 

08: Arrozal e 

vala de esgoto 

Ponto de monitoramento de enchentes. Efeito dos impactos das enchentes potencializado 

pela existência de esgotamento sanitário à céu aberto. 

 

09: Modelo de 

adequação de 

residências 

Residência com dois pisos, construção de um segundo piso para o enfrentamento de 

enchentes. 

10: Associação 

da Barranca 

Local onde a comunidade realiza os eventos da comunidade e da Igreja. O espaço é 

utilizado como abrigo durante as enchentes, e necessita de adequações para melhorar a 

capacidade de atendimento. 

11: “Vendinha” Exemplifica a infraestrutura de comércio local existente na comunidade. 

12: Arrozal Área conflitando com residências na Barranca. 

13: Residência 

elevada 
Elevação do nível do terreno, a residência somente é atingida por grandes enchentes. 

14: Residência 

elevada de 

madeira 

Residência situada próxima do córrego que ilustra a preparação das pessoas para o 

enfrentamento de eventos extremos. 

15: Córrego 
Contribui conduzindo água para dentro da comunidade durante as enchentes e por isso é 

considerada a área de maior risco. 

16: Escola da 

Barranca 
. Localiza-se às margens do rio Araranguá. É atingida pelas enchentes maiores. 

17 - Ponte de 

acesso à 

Barranca 

Em construção, objetiva interligar o bairro ao Centro da cidade, facilitando o acesso da 

comunidade aos recursos sociais e emprego. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 
Figura 55: Ponto 01 - ponte pênsil, ao fundo 

comunidade Barranca.  

 
Figura 56: Ponto 02 - comporta na sanga do Merêncio, 

comunidade Barranca.  

Data: 19.03.2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 

Data: 10.03.2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 
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Figura 57: Ponto 03 – captação de água para o arrozal, 

comunidade Barranca.  

 
Figura 58: Ponto 04 – arrozal conflitando com 

residências, comunidade Barranca.. 

 

Data: 04.06.2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 

Data: 23.07.2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 

 

 
Figura 59: Ponto 05 - residência entre lavouras de 

arroz, comunidade Barranca.  

 
Figura 60: Ponto 06 – residência situada em área de 

maior risco da comunidade Barranca. 

Data: 23.07.2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 

Data: 23.07.2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 
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Figura 61: Ponto 07 - residência destruída por 

enchente, comunidade Barranca.  

 
Figura 62: Ponto 08 - vala de esgotamento sanitário, 

comunidade Barranca.  

Data: 19.03.2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 

Data: 23.07.2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 

 

 
Figura 63: Ponto 09 - adaptação para enfrentamento de 

enchentes, comunidade Barranca. 

 
Figura 64: Ponto 10 – sede da associação de 

moradores da Barranca. 

Data: 04.06.2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 

Data: 23.07.2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 
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Figura 65: Ponto 11 – vendinha, comércio local, 

comunidade Barranca.  

 
Figura 66: Ponto 12 – arrozal, ao fundo residências, 

comunidade Barranca.  

Data: 04.06.2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 

Data: 23.07.2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 

 

 

 
Figura 67: Ponto 13 - residência elevada, comunidade 

Barranca. 

 
Figura 68: Ponto 14 - adaptação para enfrentamento de 

enchentes, comunidade Barranca. 

Data: 04.06.2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 

Data: 04.06.2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 
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Figura 69: Ponto 15 – córrego, chamado de sanga do 

Merêncio, comunidade Barranca.  

 
Figura 70: Ponto 16 - Escola Professora Otília da Silva 

Berti, comunidade Barranca.  

Data: 23.07.2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 

Data: 19.03.2011. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 

 

 
Figura 71: Ponto 17 - ponte de acesso à Barranca. 

Data: 30.06.2012. Fonte: Fotografia de Carina Cargnelutti Dal Pai. 

 

Destaca-se, com relação a enchente de 1974, que não há uma única informação sobre o 

nível atingido pelo rio, mas segundo afirmativa de um morador (L1), a enchente teria atingido 

o corrimão da ponte pênsil e 1,50 metros dentro da Igreja da Barranca. Este mesmo morador 

afirma que a enchente cobriu todas as casas mais baixas da Barranca. Outro morador (M6) 

afirma que a enchente daquele ano teria atingido “uns cinco metros aqui” – “aqui” se refere à 

Barranca -, como não havia ainda a régua de referência, não se sabe ao certo que nível teria 

atingido o rio Araranguá neste evento. 

 

1.17.2  Memória da comunidade Baixadinha/Vila São José 

 

Como podemos visualizar no mapa de vetor de crescimento urbano, no ano de 1966 já 

havia urbanização na localidade, crescendo com a chegada de novos moradores há mais ou 

menos duas décadas. Assim, a Baixadinha/Vila São José, registra a presença de moradores 

antigos e também mais recentes, proprietários e arrendatários dos imóveis, trabalhadores 
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assalariados e empreendedores locais. Destaca-se que muitas famílias alugam moradias no 

bairro pelos valores dos aluguéis serem mais acessíveis e pela sua proximidade em relação ao 

centro da cidade. 

Nesse Bairro, notou-se durante as reuniões realizadas, que algumas pessoas gostariam 

de ser realocadas para locais adequados à habitação, livres de enchente. Em geral, são pessoas 

que dependem de aluguel e que apresentam um perfil socioeconômico caracterizado por 

trabalhadores, com reduzida disponibilidade de poupança para construir um segundo piso, ou 

adquirir um imóvel próprio. Por outro lado, há também aqueles que preferem ali permanecer, 

pois já adequaram as suas residências, ao mesmo tempo em que alimentam uma expectativa 

positiva com relação ao empreendimento de abertura e fixação da barra do rio Araranguá, o 

que traria uma valorização de seus imóveis. 

 

3.6.2.1. Construção do mapa mental 

 

O mapa mental construído pela Baixadinha/Vila São José evidenciou pontos de 

referência que caracterizam a vivência com as enchentes. O resultado indica as áreas mais 

atingidas e os níveis de enchente para os eventos considerados mais impactantes e, 

principalmente, a vala de escoamento pluvial que capta as águas de determinada região da 

cidade (para escoamento pluvial), passando pela Baixadinha/Vila São José, chegando até o rio 

Araranguá, potencializado o efeito das enchentes. 

Os moradores quase sempre relacionam o tamanho das enchentes com algum ponto de 

referência na comunidade, em geral se reportando a residências de vizinhos, e áreas mais ou 

menos baixas. O Bar do Ervino é referenciado porque se situa na rua que mais alaga na 

comunidade, foi atingido diretamente pela inundação de 2009 que chegou a 80 centímetros 

dentro do Bar, acarretando perdas de mercadorias, prejudicando o seu negócio. 

A residência do Seu Nereu foi indicada como marco de referência para enchente na 

comunidade, pois a enchente ocorrida em 1974 registrou naquela altura um nível de 2,75 

metros, foi o máximo atingido pelas enchentes na Baixadinha. Este ponto caracteriza-se por 

duas “lombadas”, uma área mais elevada que constitui-se marco de orientação, é neste ponto 

que as pessoas se baseiam em relação a magnitude das enchentes, se atinge aquele ponto da 

residência do Seu Nereu, a enchente atinge grande magnitude. 

A vala de escoamento foi destacada pelo problema que tem gerado para a comunidade 

desde a sua implantação pois, quando o rio eleva seu nível durante as cheias, “envia água” 

para dentro da comunidade, refletindo transtornos à comunidade. 
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A seguir, podemos visualizar o mapa mental construído pelos moradores da 

comunidade Baixadinha/Vila São José. 

 

 
Figura 72: Mapa mental elaborado pela Baixadinha/Vila São José. 

Data: 05/06/2011. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

3.6.2.2. Trabalho de campo participativo 

O mapeamento participativo consistiu na realização de diagnóstico de campo com a 

participação dos moradores, buscando identificar os locais mais atingidos e pontos de 

referência indicados previamente no mapa mental, que compuseram o Mapa das 

Comunidades. 

Conforme já colocado, por parte dos moradores, desde a primeira reunião na 

Baixadinha/Vila São José, a causa da ocorrência das pequenas enchentes atingirem a 

comunidade é a implantação de uma vala com a finalidade de escoamento pluvial das águas 

das chuvas de uma parte da cidade de Araranguá. Segundo morador (MV1), a comunidade 
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não sofria com enchentes pequenas, tanto que uma vez até já ajudaram a evacuar famílias da 

Barranca, durante evento que não havia ocasionado impacto à Baixadinha. 

A dinâmica das enchentes na Baixadinha, portanto, são em parte determinadas pela 

sua configuração do ambiente natural e pelas alterações antrópicas. Cabe ressaltar que a 

margem direita é bem mais alta que a margem esquerda (onde se situa a Barranca), então 

quando o rio atinge 2,2 metros acima de seu nível, a água sobe pela vala e começa a inundar a 

comunidade. A vala encontra-se assoreada e com entulhos, o que dificulta também o 

escoamento das águas após a baixa da cheia, ficando água acumulada nas ruas e nos quintais 

das residências, refletindo transtornos à comunidade. O morador MV1 relata como que se 

configuram as enchentes na comunidade, ele diz o seguinte: 

Eu sou morador por volta de 20 anos e essa baixada não era propícia a enchente por 

que a própria natureza tem uma proteção entre o rio e a Baixadinha; a Baixadinha 

tem dois metros e vinte acima do nível da água; só entra água na Baixadinha quando 

alcança dois metro e vinte lá na baliza e nós só […] essa enchente só se ela for muito 

grande e ela passar por cima lá da ponte de arame se ela passar por cima da estrada e 

chegar a quase quatro metros para poder encher de água, por que a própria natureza 

mandava a água saia lá no centro perto do terminal de ônibus perto do Giassi desce 

por trás, saia aqui por baixo e saia lá perto do bairro Alvorada. 

 

O mesmo morador (MV1) explica com relação a altura da margem direita, onde 

situa-se a Baixadinha, afirmando que esta é bem mais alta do que a esquerda, onde situa-se a 

Barranca, e por isso as enchentes atingem a comunidade de forma menos impactante. Para a 

comunidade, depois da implantação da vala é que passaram a sofrer com enchentes pequenas 

(MV1): 

Aqui com 2 a 2,20 metros a água já começa a botar de volta pra dentro desse valo, 

enquanto nós temos um limite mais ou menos de 3,70 a 4 metros o limite de passar a 

água para cá. Lá do lado de lá é 2,5 metros, quando chega a 2,5 metros começa a 

passar por cima da comporta, mas a nossa ilha aqui é mais alta, vai aos 3,8 quase 4 

metros para passar por cima. 
 

Assim, segundo os relatos, na ocorrência de enchentes já se observa água na 

Baixadinha sem haver o transbordamento pelas margens do rio, pois a água entra pela vala e 

também pelos córregos existentes nas proximidades, inundando as áreas mais baixas do 

bairro. Os moradores entendem que a margem do rio é um pouco mais elevada e, por isso, 

mesmo com água na Baixadinha conseguem transitar naquela área. Os moradores da área 

pertencente à Vila São José também reclamam a existência da referida vala, descrevendo 

como a água inunda a comunidade, conforme morador (MV1): ela vem pelo esgoto, pela vala 

e dependendo do volume de água, em seguida ela passa da altura e já vem por cima. Se não 

tiver volume de água ela só vem pela vala. 
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A pesquisa identificou, a partir de relato de um morador (MV1), que depois de 

começar a inundar a comunidade por meio da vala de drenagem, num segundo momento, os 

córregos também colaboram enviando água. Considerando o contributo dos córregos, na sua 

opinião, a introdução de comportas nesses cursos pode implicar efeitos de uma barragem, 

dificultando o escoamento da água represada na comunidade. Como resposta, é necessário 

explicar à comunidade como será o funcionamento das comportas e quais as implicações que 

podem ser geradas e respectivas medidas complementares. 

A realização do mapeamento participativo de risco possibilitou que a comunidade 

indicasse vários locais que se encontram referenciados no Mapa das Comunidades. Os locais 

compreendem residências e ruas mais atingidas, áreas de rizicultura, córregos e afluentes do 

rio Araranguá, e comportas. Estas não foram identificadas no mapa por inexistência de 

imagem para poder situá-las geograficamente, então foi apenas descrito no texto. 

Descrevem-se, a seguir, os locais indicados para o mapeamento participativo de risco 

(Vide quadro a seguir). 

 

Quadro 6: Mapeamento participativo de risco 
Ponto Descrição da área 

18: Vala de 

drenagem 

A vala teria a finalidade de escoamento das águas que ficam acumuladas na cidade, 

contudo perde sua função ao estar assoreada e ao enviar água também de retorno do rio 

para dentro da comunidade, considerada por isso grande potencializadora das enchentes, 

segundo morador (MV1). Após a sua implantação, a comunidade passou a ter enchentes 

com níveis de 2,20 metros na régua. Antes da existência da vala, o rio precisava atingir 

quatro metros na régua para transbordar sua margem. Quando ocorrem enchentes, essa 

vala, que se encontra cheia de entulhos e bastante assoreada, impede o escoamento da 

água das chuvas que ocorrem numa parte da cidade. 

19: Residência 

afetada pela vala 

A vala que envia água para dentro da comunidade não permite o seu escoamento, 

contribuindo para que a água fique acumulada entre as residências. Em alguns pontos, há 

lançamento de esgoto sanitário a céu aberto, o que potencializa o risco de contaminação 

pelas águas poluídas das enchentes. Os moradores necessitam urgentemente de uma 

solução para o problema. 

20: Bar do Seu 

Ervino 

Segundo o morador (MV2), este Bar situa-se na rua que apresenta o maior nível de 

enchente, tendo atingido dois metros dentro do mercado durante os eventos de 2008. 

Constitui-se um ponto de referência para a comunidade que observa os níveis de água das 

enchentes pelo orelhão instalado em frente ao Bar – durante a enchente de 2009 

observou-se o nível de 1,40 metros no orelhão. 

21: Ponto de 

alagamento 

próximo à 

residência do Seu 

Joel 

Local onde existe uma abertura da vala, a água do rio sobe pela vala primeiramente 

inundando o quintal da residência e alastrando-se por uma área de pastagem contígua a 

área residencial do bairro, gerando transtornos. 

 

22: Limite interno 

de enchente na 

rua Asteróide 

Arantes 

Os moradores construíram um entendimento de que há um limite importante de enchente 

que serve de referência para a Baixadinha, mas não informaram sobre o nível atingido. 

Contudo, situam no mapa mental a marca de 2,75 metros na residência do Seu Nereu, na 

Rua Abel Esteves de Aguiar, que pode ser considerada uma referência para aquele limite, 

pois faz parte da mesma elevação do terreno. 
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Ponto Descrição da área 

23: Área 

inundável 

Área situada próxima à Rua Abel Esteves de Aguiar que inunda com frequência. Essa 

área tende a ser valorizada numa perspectiva de fixação da barra do rio Araranguá. Já 

houve aquisições de lotes na mesma área revelando a expectativa positiva pela 

concretização da obra. 

24: Régua 

Serve para o monitoramento dos níveis do rio durante as enchentes. Enchente de 1995, 

3,40 metros (desastre em Timbé do Sul); janeiro de 2009, 4,33 metros; setembro de 2009, 

3,50 metros; agosto de 2011, 2,75 metros. Os registros documentais dos níveis do rio 

durante as enchentes ocorridas antes de 1995 são praticamente inexistentes. 

25: Comporta de 

controle de 

enchente 

Instalada na margem direita do rio Araranguá com a finalidade de contenção de 

enchentes (este ponto não é abrangido pelo Mapa das Comunidades). 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 
Figura 73: Ponto 18 - vala de drenagem, comunidade 

Baixainha.  

 
Figura 74: Ponto 19 - residência afetada pela vala, comunidade 

Baixadinha.  
Data: 24.07.2012. Fonte: Fotografia de Carina Cargnelutti 

Dal Pai. 

Data: 24.07.2012. Fonte: Fotografia de Carina Cargnelutti Dal 

Pai. 

 

 
Figura 75: Ponto 20 - bar do Seu Ervino, comunidade 

Baixadinha. 

 
Figura 76: Ponto 21 – ponto de alagamento, 

comunidade Baixadinha. 

Data: 24.07.2012. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 

Data: 24.07.2012. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 
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Figura 77: Ponto 22 - limite interno de enchente, 

comunidade Baixadinha. 

 
Figura 78: Ponto 23 - área inundável, comunidade 

Baixadinha.  

Data: 24.07.2012. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 

Data: 24.07.2012. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 

 

 

 
Figura 79: Ponto 24 – régua para monitoramento do 

rio, comunidade Baixadinha. 

 
Figura 80: Ponto 25 - comporta construída na 

comunidade Baixadinha. 

Fonte: Fotografia fornecida por morador da Barranca. Data: 24.07.2012. Fonte: Fotografia de Carina 

Cargnelutti Dal Pai. 

 

Com a finalidade de subsidiar o planejamento orientando as ações a serem realizadas 

pelo PGRP, o mapeamento realizado resultou na construção do Mapa das Comunidades, que 

pode-se dizer, constitui-se no resultado da leitura comunitária. A leitura comunitária torna o 

processo de planejamento do PGRP mais claro e efetivo a medida que evolve as pessoas 

desde a proposição das medidas, sua construção e consolidação, até a sua implementação. A 

participação das comunidades, no mapeamento das áreas de risco, proporcionou que as 

pessoas visualizassem suas sugestões incluídas no mapa. 

Na versão prévia do mapa que aqui se apresenta, estão identificadas as áreas indicadas 

pelas comunidades por meio de coordenadas UTM. Neste mapa estão registrados os locais 

apontados como de risco de enchentes, a régua, os locais que servem de abrigos, as 
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comportas, os pontos de referência que fazem parte do contidiano das comunidades, como 

escolas, igrejas, cursos de água, ponte pênsil, dentre outros locais a serem inseridos durante o 

processo de planejamento, envolvendo os órgãos e instituições responsáveis. O Mapa das 

Comunidades foi elaborado a partir da base cartográfica 1:2000 e possui os cursos de água, 

limites da área urbana, vias urbanas, rodovias estaduas e federais. 

 

1.18   MAPEAMENTO TÉCNICO-TEMÁTICO 

 

O trabalho de mapeamento foi composto pelo mapeamento participativo de risco, 

desenvolvido nas oficinas de cartografia social, conforme atrás exposto, e o mapeamento 

temático, desenvolvido a partir da adoção da Cartografia Temática. 

Para Martins (2007, p. 22), a Cartografia Temática proporciona a representação de 

uma infinidade de informações em mapas, subsidiando realização de muitas formas de 

interpretação. Este instrumento consiste no “Ramo da Cartografia que se preocupa com a 

representação espacial de fenômenos Geográficos, desta forma ela considera as informações 

espaciais, que o profissional, através do mapa, comunica aos usuários” (MARTINS, 2007, 

p.22). 

Os mapas temáticos são compostos de um mapa de referência, com base espacial que 

fornece o posicionamento correto para um layer ou camada temática. Além disso, a 

proposição de camadas facilita a leitura dinâmica do layer temático à medida que possibilita a 

interação com outros elementos geográficos complementares à determinada análise 

(MARTINS, 2007, p.25). 

O mapeamento temático, de caráter técnico, associado ao mapeamento comunitário, 

permite compor um SIG-P, que em sua representação inclui os conhecimentos técnico e 

comunitário, fundamentando várias perspectivas de análise. O SIG-P permite o envolvimento 

de todos os atores, comunidade, lideranças e Defesa Civil Municipal, no planejamento 

preventivo de desastres ambientais, orientando as ações das instituições envolvidas e 

possibilitado a obtenção de respostas rápidas para as ações de gestão. 

A elaboração do mapeamento técnico foi fundamentada nos métodos da Cartografia 

Temática e da fotointerpretação. Como base cartográfica de referência, utilizaram-se imagens 

ortorretificadas disponibilizadas pela prefeitura de Araranguá na base 1:2000, mapas oficiais 

do município e fotografias aéreas. Os seguintes mapas compuseram o mapeamento técnico: 

Geologia, Pedologia, Hipsometria, Declividade, Geomorfologia, Uso e Cobertura da Terra, 

Áreas Inundáveis e Bacias Hidrográficas. 

A seguir, listam-se as bases cartográfricas empregadas na elaboração do mapeamento: 
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- Imagens de Satélite Landsat para a elaboração do Mapa das Bacia Hidrográficas. 

- Base cartográfica do IBGE, na escala 1:50.000, para a elaboração dos Mapas 

temáticos Geologia, Pedologia e Geomorfologia. 

- A base cartográfica para a construção dos mapas de Declividade, Hipsometria e 

Áreas Inundáveis foi disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Araranguá, na base 

1:2000. 

- A base cartográfica das fotografias aéreas, do Gerenciamento Costeiro (GERCO), 

foram utilizadas para elaboração de Uso e Cobertura da Terra, na base 1:15.000. 

Com a finalidade de melhorar a visualização do mapeamento elaborado possibilitando 

efeito comparativo para os temas abordados, elaboram-se imagens em escala padrão 1:2000. 

Neste item descreve-se de forma suscinta a leitura técnica realizada que consistiu na 

elaboração de mapas com base cartográfica georreferenciada, como forma de caracterizar a 

área de estudo e possibilitar avaliar como as condições físicas e humanas definem sua 

especificidade sócioambiental. A associação das leituras técnica e comunitária é necessária 

para a efetividade da compreensão por todos os envolvidos, proporcionando identificar os 

conflitos presentes enquanto se constrói de forma comunitária o PGRP. Este mapeamento 

comporá o SIG-P que permitirá associar dados obtidos junto às comunidades e dados técnicos 

como forma de disponibilizar informações que possam subsidiar o planejamento e execução 

das ações de seus PGRPs. 

O mapeamento nos permite aferir sobre a estrutura determinante das condições 

naturais, indicando que as duas comunidades situam-se em áreas de fragilidade ambiental, isto 

é, sobre o leito maior do rio Araranguá, onde a mata ciliar foi quase que totalmente suprimida 

para viabilizar usos e ocupações, bem como suas margens foram rebaixadas para melhorar o 

cultivo da rizicultura. Essas áreas, portanto, suscetíveis a enchentes, em épocas de elevada 

precipitação nas cabeceiras dos rios que nascem na Serra Geral, portanto afluentes do rio 

Araranguá, são propícias ao transbordamento das águas que atingem a planície de inundação 

do rio. Devido à presença da ocupação geram-se vulnerabilidades humanas que podem 

ampliar-se à medida que a cidade cresce, exigindo um maior controle da ocupação urbana 

sobre essas áreas. 

Associando a geomorfologia, a hipsometria e a declividade, a suscetibilidade à 

enchentes é evidente, pois as duas comunidades estão localizadas dentro dos limites da cota 

de inundação de cinco metros. Se recordarmos os níveis de enchente apresentados pelos 

eventos de maior destaque, que ultrapassaram o nível de quatro metros, pode-se concluir que 

as duas comunidades situam-se em área de risco, estando altamente vulneráveis à ação de 
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eventos extremos ocasionados por elevados índices pluviométricos, isto é, eventos 

hidrológicos causadores de enchentes lentas ou graduais ou enchurradas, nos municípios de 

abrangência da BHRA. 

Detalhe que podemos visualizar no Mapa Geomorfológico, nas proximidades da 

cidade, mostra que contornando os meandros do rio, se observa a formação de depósitos de 

diques marginais, padrão que se identifica, da mesma forma, nas margens do rio Mãe Luzia, 

entre os municípios de Maracajá e de Forquilhinha (Krebs, 2004, p.189). O histórico de 

enchentes vai de encontro à característica física daquele ambiente, pois é sabido que a 

Barranca registra tal especificidade, estando esta comunidade situada praticamente junto ao 

leito maior do rio e assim sendo, suscetível a enchentes periódicas, estando estas também 

sugeitas a mudanças devido à dinâmica própria que assume o rio, (principalmente pelo padrão 

meândrico) associada à influência determinante de seus afluentes, às marés e ao clima. 

Desenvolveu-se o Mapa Hipsométrico da área urbana de Araranguá, com uma série 

de três simulações que definem a demarcação por intervalos de áreas sujeitas a enchentes. 

Este mapa servirá para determinar com certa precisão, as áreas que devem ser evacuadas de 

acordo com os níveis de risco. Este mapa, que proporciona uma interação entre as 

comunidades e a  Defesa Civil, subsia a tomada de decisões pelo estabelecimento de ações 

para cada situação específica de enchente, abrangendo o monitoramento e alerta. 

Os mapas de Uso e Cobertura da Terra em sua abordagem histórica, permite 

visualizarmos o comportamento do vetor de crescimento urbano da cidade de Araranguá para 

os anos de 1966, 1978 e 2012. O núcleo urbano, evoluiu visivelmente a partir da ocupação de 

áreas próximas de um meandro bem definido do rio, exatamente em área suscetível à 

enchentes. 

O mapa de 1966 revela o uso apropastoril como atividade econômica predominante 

na área que viria a constituir o núcleo urbanizado de Araranguá na atualidade. O mapa 

baseado na imagem do ano de 1978 nos mostra que a introdução da BR 101 na década de 

1970 induziu a ocupação em seu entorno, e a área de uso agropastoril foi dando espaço à 

novas edificações bem como à introdução da silvicultura. O mapa atual mostra a área urbana 

de Araranguá consolidada em que podemos ainda identificar em seu perímetro, polígonos 

destinados à rizicultura. Destacam-se áreas de rizicultura junto à margem esquerda do rio 

antes da ponte sob o rio Araranguá, no sentido Norte-Sul. 

Finalmente, destacamos em vários momentos com a comunidade, durante o 

mapeamento participativo, a necessidade de recuperação de alguns pontos mais críticos da 

Área de Preservação Permanente (APP) do Rio, que pelo impacto social que sofre, acaba por 
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potencializar efeitos das enchentes. No Mapa das Comunidades podemos visualizar um buffer 

de cinco metros a partir da sanga do Merêncio e do rio Araranguá. Não se discute com relação 

à adequação e reordenamento de usos e ocupações neste estudo, mas atentou-se com a 

comunidade durante o trabalho participativo, a necessidade de remover/realocar as 

edificações/residências em áreas mais críticas, com urgência. 

 

1.19   PLANO DE GESTÃO DE RISCO 

 

Como vimos no decorrer deste estudo, devido às características ambientais 

envolvendo a configuração física (geologia e geografia), o clima (ocorrência de elevados 

níveis pluviométricos) e a ocupação em áreas com cotas abaixo de cinco metros, os bairros 

objeto de estudo se enquadram como suscetíveis a enchentes e portanto, a desastres 

ambientais. 

Face ao exposto, Araranguá que situa-se na planície costeira, é influenciada pelas 

chuvas que ocorrem no costão da serra, historicamente sofrendo as consequentes enchentes 

que afetam sua população periodicamente, pondo sua vida em situação de risco. A pesquisa 

identificou que, assim como em outros locais, em Araranguá registram-se ocupações humanas 

em áreas inapropriadas, se considerarmos a suscetibilidade a enchentes a que estão sujeitas. 

Mas, mesmo habitando áreas seguras das enchentes, sabe-se que a população do município 

não estará em sua totalidade, livre de sofrer implicações de um desastre ambiental, pois, 

mesmo sendo as enchentes os eventos extremos de maior recorrência e importância, as 

estiagens e os ventos fortes também são eventos registrados na região e, principalmente, os 

ventos fortes são os mais preocupantes devido a imprevisibilidade de localização de sua 

ocorrência. O advento do furacão Catarina constitui-se marco para os desastres resultantes dos 

ventos fortes, e por inexistir histórico mais antigo, que se tenha conhecimento, mostrou a 

necessidade de planejar ações mais contundentes voltadas ao seu enfrentamento. 

Destaca-se que a grande maioria da população acredita que a principal medida que 

poderia reduzir as enchentes é a abertura e fixação da barra do rio Araranguá, 

empreendimento que se encontra em processo de licenciamento por solicitação da prefeitura 

municipal. Como visto, efetivaram-se um número de cinco aberturas da Barra, medidas 

paliativas e temporárias, principalmente pelo seu caráter dinâmico de configuração que, num 

curto prazo de tempo, acaba por reorganizar os sedimentos de acordo com a dinâmica hídrica 

do rio e das marés. Registrou-se na história, a ocorrência de enchentes associadas a ventos 

fortes, o que nos leva a crer que esse empreendimento deverá avaliar os possíveis cenários 

futuros frente à ocorrência de outros fenômenos como ventos fortes que podem potencializar 
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os efeitos das enchentes pela sua influência direta às marés e ocasionar efeitos de ampla 

magnitude. 

Numa perspectiva de políticas públicas voltadas a questão urbana e de risco, está 

sendo construído de forma participativa o Plano Diretor Municipal (PDM) de Araranguá, que 

considera, em seu documento preliminar, as áreas onde atualmente situam-se as comunidades 

Barranca e Baixadinha, como áreas de APP e de risco. Estas áreas abrangem um número de 

384 residências situadas em áreas de risco de deslizamentos e de enchentes. Para solucionar o 

problema das habitações presentes nessas áreas, a Prefeitura Municipal está elaborando um 

Plano de Habitação que vem a contribuir para instituir as medidas definidas no PDM. Este 

Plano vem ao encontro das ações levantadas pelo PDM, propondo o planejamento futuro 

dessas comunidades, devendo suas implicações ficarem absolutamente claras para os 

envolvidos que ali desejarem permanecer ou ser realocados para locais seguros, aprovando 

medidas de forma democrática e participativa. 

Em função do exposto, a construção de um Plano de Gestão de Risco Participativo 

(PGRPP) participativo tem por objetivo principal orientar a realização de ações que 

possibilitem melhorar as condições necessárias para enfrentamento de eventos extremos, tanto 

estruturais como não estruturais, reduzindo a vulnerabilidade e evitando os desastres 

ambientais. 

Pensar na construção de um PGRP participativo das comunidades Barranca e 

Baixadinha requer, antes de mais nada, planejar de forma comunitária a realização de ações 

factíveis e efetivamente alcançáveis. Tem-se alguns exemplos absolutamente claros de que 

apenas a elaboração de um PGRP não garante que seus objetivos sejam alcançados 

plenamente, portanto, a sua institucionalização e aplicação, de fato, dependem do 

envolvimento das comunidades, pois são estas que estão em situação de risco e é para estas 

que o PGRP é necessário. 

Com base no entendimento de que as comunidades aceitariam a adaptação, as 

indicações para a elaboração do PGRP objetivam dispor dos recursos necessários e planejar a 

implantação de medidas estruturais e não estruturais que possam contribuir para a sua 

melhoria da qualidade de vida. As primeiras compreendem melhorias e adaptações nas 

residências, obras de infraestrutura para retardar as enchentes, e evitar perdas materiais, 

enquanto que a segunda compreende a realização de treinamento junto às lideranças, 

comunidades, bem como a atuação dos NUPDECs (a serem criados), com a finalidade de 

minimizar os efeitos resultantes das enchentes às comunidades situadas em áreas de risco. 
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Embora o PGRP tenha o objetivo principal de envolver as comunidades em ações 

conjuntas com a Defesa Civil Municipal, outros problemas existentes no âmbito da BHRA 

refletem nas condições de vida local, que por vezes potencializam-se frente a ocorrência das 

enchentes, necessitando de medidas específicas. Neste sentido, elencaram-se sugestões 

classificadas em dois tópicos, sendo que o primeiro trata de questões que se manifestam na 

região de abrangência da BHRA e o segundo enfoca nas indicações específicas das 

comunidades para a realização de seus PGRPs. 

 

1.19.1  Problemáticas ambientais da BHRA 

 

Como já vimos, os problemas que assolam a BHRA não se restringem aos aspectos 

naturais, mas envolvem também as questões sociais, onde é preciso estabelecer métodos 

técnico-científicos que no mínimo permitam tratá-los adequadamente, considerando as 

condições integradoras que ali se apresentam de forma complexa. A BHRA sofre com 

problemas de ordem histórica, a começar pela introdução das atividades econômicas da 

mineração e, mais tarde, pela rizicultura, que acumularam sérias implicações, a saber, o 

desmatamento e a poluição. 

Neste sentido, planejar o enfrentamento dos desastres ambientais de uma maneira 

mais integradora e de forma participativa é necessário haja vista que as enchentes são 

resultado de um processo dinâmico do meio físico em que o clima e o relevo determinam suas 

características e intensidade e a socioeconomia local manifesta vulnerabilidades locais 

preocupantes. Para fazer frente à esse conjunto de variáveis determinantes do risco e das 

vulnerabilidades presentes localmente, sugerem-se a adoção de medidas preventivas mais 

abrangentes para o âmbito da BHRA. Listam-se, a seguir, as indicações mais gerais 

consideradas como ponto de partida para a realização do PGRP. 

- Indica-se o envolvimento da comunidade regional, entidades públicas e privadas, 

técnicos, universidades, o Comitê da Bacia do Rio Araranguá e os representantes dos 

municípios abrangidos pela BHRA na definição de medidas de recuperação, prevenção e de 

enfrentamento de desastres ambientais, planejando ações de longo prazo, de forma 

participativa. 

- Repensar a rizicultura, em conjunto com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e 

Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) e outros órgãos ambientais, de forma que se 

possa desenvolver ações de recuperação das margens dos rios, bem como propor métodos 

menos agressivos de produção, contribuindo para reduzir os conflitos sócio-ambientais. 
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- Na avaliação de ocorrência de ventos fortes, rever a existência das proteções naturais 

como dunas e a mata ciliar, propondo a realização de medidas de recuperação, considerando 

as recomendações do EIA da barra do rio Araranguá. 

- Adoção de medidas que visem a preservação da qualidade da água do rio Araranguá, 

envolvendo a EPAGRI-CIRAM, o comitê da BHRA e o órgão ambiental responsável, dentre 

outras instituições relacionadas. 

Essas questões acima expostas são pertinentes à discussão no âmbito da Bacia, devido 

a sua abrangência. Servem como indicação para que a Defesa Civil Municipal, em conjunto 

com a Prefeitura Municipal procure envolver cada órgão relacionado para discutir as 

respectivas medidas e as ações a serem adotadas no longo prazo. 

 

1.19.2  Recolha de sugestões para o PGRP na Baixadinha/Vila São José 

 

O envolvimento das pessoas nas ações de Defesa Civil Municipal tem por objetivo 

principal ampliar a cultura de prevenção, associando ações de preparação e de enfrentamento, 

para que as comunidades possam melhorar a sua resiliência, reduzindo a sua vulnerabilidade 

frente à ocorrência de eventos extremos. 

Estão elencadas, a seguir, as sugestões recolhidas junto à comunidade 

Baixadinha/Vila São José. Destaca-se que houve um número menor de sugestões para o PGRP 

em relação às indicações da Barranca devido ao avanço da pesquisa nesta comunidade. 

- Desenvolvimento de ações coletivas de preparação e de enfrentamento de desastres 

em conjunto com a Defesa Civil Municipal, incluindo desde atividades junto às escolas e 

atividades comunitárias no bairro. 

- Implantação de saneamento básico adequado à situação da comunidade no que se 

refere ao esgotamento sanitário e à vala de drenagem pluvial. 

- Adequação da vala de drenagem, implantando um sistema de abre e fecha, para que 

quando a água do rio subir a vala se feche e quando a água estiver escoando, a vala se abra. 

- Implantação de atividades de educação ambiental nas escolas e atividades 

comunitárias que tratem do tema desastres ambientais. 

- Realocação de residências localizadas nas margens do rio. 

- Recuperação das margens do rio com plantio de árvores nativas. 

- Definição de rota de fuga segura à comunidade. 

- Esclarecer e treinar a população com relação ao funcionamento das comportas. 

- Isenção de pagamento de IPTU aos proprietários atingidos por enchentes, no ano da 

ocorrência. 



145 

 

  

- Disponibilização de recursos ou materiais para melhorar as condições de habitação 

implantando um segundo piso nas residências para possibilitar a preservação dos bens durante 

as enchentes. 

- Disponibilização de kit de limpeza doméstica às famílias atingidas de forma 

imediata. 

- Necessidade de financiamento para adequação das residências. Buscar 

esclarecimentos junto a Caixa Econômica Federal que não tem liberado financiamento para as 

comunidades com a justificativa de estarem situadas em área de risco, havendo necessidade 

que esta situação se reverta a favor das pessoas. 

 

1.19.3  Recolha de sugestões para o PGRP na Barranca 

 

As sugestões coletadas da Barranca consistem em indicações para medidas 

estruturais e não estruturais, expostas a seguir. 

- Cadastramento de todas as residências existentes em áreas de risco. 

- Implantação de um segundo piso nas residências que são atingidas por enchentes, 

permitindo preservar os bens de seus moradores. Buscar alternativas para viabilização como 

parceria com a prefeitura e linhas de financiamento. 

- Debater a implantação de um sistema de alerta e alarme em conjunto com a DC. 

- Implantação de um sistema de monitoramento metereológico. 

- Implantação de um sistema de comunicação via celular que proporcione 

comunicação com municípios da BHRA, principalmente com Timbé do Sul; 

- Disponibilização de rádio para transmissão de dados da estação metereológica para a 

DC dos municípios da BHRA, e demais instituições envolvidas; 

- Definir rotas de evacuação a partir da realização do PGRP considerando a função da 

nova ponte da Barrranca; 

- Realocação de famílias que estejam próximas da sanga do Merêncio (seis 

residências); 

- Recuperação das margens do rio e avaliação da possibilidade de sua elevação para 

retardar as enchentes na comunidade; 

- Desenvolver ações voltadas à erradicação do lançamento de resíduos sólidos e 

esgotamento sanitário nos cursos de água que passam pela comunidade; 

- Implantação/readequação do sistema de saneamento básico, principalmente o 

esgotamento sanitário levando em consideração as áreas atingidas por enchentes – atualmente 
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o esgotamento sanitário apresenta soluções individuais como fossas, escoamento em valas e 

até o escoamento direto em cursos de água e no próprio rio Araranguá. 

- Limpeza e manutenção dos canais de drenagem. 

- Realização de simulações de enfrentamento de enchentes, palestras e treinamentos. 

- Implantação de comportas sistema abre e fecha para os pequenos cursos de água e 

canais de drenagem. 

- Adoção de medidas para enfrentamento de ventos fortes como por exemplo, 

empregar telhas mais resistentes; substituir paulatinamente as telhas frágeis das residências 

por telhas mais reforçadas; construção de um compartimento mais reforçado (piso inferior) na 

residência. 

- Adequação do abrigo temporário da sede da Associação de Moradores da Barranca 

que atualmente permite a entrada de água, além da adequação dos demais abrigos que são 

utilizados durante as enchentes. 

 

1.19.4  Levantamento de recursos existentes 

 

Na etapa de recolha de sugestões das comunidades para o PGRP, conseguiu-se 

discutir e realizar um levantamento dos recursos existentes na comunidade Barranca para que 

se pudesse realizar uma avaliação da sua atual situação local. Incentivou-se a comunidade a 

refletir sobre os recursos que são necessários para enfrentar as enchentes, mas que a 

comunidade não dispõe ou que atualmente é insuficiente. 

Há recursos listados, que tanto podem ser de responsabilidade da Defesa Civil 

Municipal quanto podem ser providenciados ou gerenciados pela própria população, ou pelos 

NUPDECs. 

No quadro a seguir, listam-se os recursos disponíveis e não disponíveis que foram 

apontados nesta reunião prévia, na comunidade Barranca. 
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Quadro 7: Recursos disponíveis e não disponíveis na comunidade Barranca 
Recursos existentes Recursos faltantes 

Transporte disponibilizado pela comunidade, 

supermercados e defesa civil. 
Meio de transporte do tipo utilitário, como caminhões. 

Sede da comunidade que serve de abrigo, mas 

necessita de adequação. Quando a enchente é 

grande entra água no prédio. 

Disponibilização de kit enchente contendo os principais 

itens indispensáveis para a manutenção das famílias durante 

os eventos. Eleger itens durante a realização do PGRP
32

. 

Na comunidade reside um morador que é 

enfermeiro. 

 

Construir habitações com laje e célula de sobrevivência mais 

resistentes, destinados tanto para ventos quanto para 

enchentes. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

É importante destacar que estes recursos foram abordados pela comunidade, que na 

sua percepção, são necessários para o enfrentamento, para a realização de ações que possam 

ser desenvolvidas pelos moradores. Destaca-se que outros recursos devem ser indicados por 

parte da Defesa Civil Municipal, mas que nesta pesquisa não foram contemplados. 

A construção do PGRP num segundo momento tornará necessário o envolvimento da 

Defesa Civil no sentido de realizar um maior detalhamento dos recursos necessários em caso 

de emergência. Para tal sugere-se a busca de modelos já adotados e consagrados, fazendo as 

devidas adaptações levando em consideração a área, os tipos de eventos sofridos, dentre 

outras características locais. 

 

1.19.5  Constituição dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUPDECs) 

 

A constituição dos NUPDECs como reconhecidas formas de organização em que as 

comunidades podem assumir ações conjuntas de enfrentamento e prevenção aos chamados 

desastres ambientais, estão dentre as principais ações desenvolvidas em vários lugares no 

Brasil. O envolvimento de grupos comunitários, como é o caso do NUPDEC, de forma mais 

direta na execussão das medidas preventivas, como na operação dos sistemas de alerta e 

alarme, os seus resultados são mais efetivos, haja vista que a finalidade desses é servir como 

instrumentos geradores de segurança. 

Lançar o desafio de criação dos NUPDECs nas duas comunidades foi algo muito 

bem aceito por todos, devido ao fato de que as pessoas já trabalham no enfrentamento das 

enchentes, de uma forma ou de outra. Os homens estão envolvidos na retirada temporária dos 

móveis e das famílias, conduzindo-os para as casas de parentes e abrigos. Buscam ajuda com 

veículos como caminhões para possibilitar o transporte dos bens, empenhando-se no seu 

                                                 
32

 Exemplo de “kit enchente" sugerido pelo governo britânico: documentos pessoais, incluindo a apólice de 

seguro da casa, lanterna, rádio de pilha, celular, luvas de borracha, botas de borracha, roupa à prova d'água, kit 

de primeiros socorros, cobertores, garrafa de água, remédios de uso constante, comida não perecível e casinha 

portátil para animais de estimação. Disponível em: <http://www.advivo.com.br/blog/fernando-augusto-botelho-

rj/reino-unido-ensina-a-montar-kit-enchente-para-moradores-em-areas-de-risco>. Acessado em 22.05.2012. 
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carregamento. As comunidades se empenham monitorando o nível do rio, ficando em estado 

de alerta para quando chegar o momento certo de evacuar. Nos abrigos, as mulheres se 

organizam com a limpeza e alimentação. Portanto tratou-se de discutir um assunto que, de 

fato, não é novidade para as comunidades que já convivem com as enchentes, enfrentam e 

previnem-se a cada novo evento. 

Na finalização da dissertação, a comunidade Barranca já se havia iniciado a etapa de 

discussão do NUPDEC enquanto que a comunidade Baixadinha/Vila São José se iniciava a 

discussão geral sobre o PGRP. As tarefas propostas faltantes prosseguirão em novas saídas de 

campo para sua finalização, contudo, não serão complementadas na presente dissertação. 

O processo de discussão e de recolha de sugestões para a constituição do NUPDEC 

na Barranca possibilitou atender os pressuspostos da participação popular, envolvendo os 

moradores na definição do que seria o Núcleo, quem seriam os seus membros, quais recursos 

seriam necessários e os objetivos a serem definidos. Destaca-se que essa etapa permitiu uma 

discussão muito inicial, sendo necessário o seu aprofundamento bem como o envolvimento de 

um número maior de pessoas. 

Realizou-se uma reunião aberta, proporcionando que as pessoas se expressassem de 

maneira breve. Discutiu-se sobre a composição do Núcleo, sua organização, recursos, ações 

(pré-desastre, desastre e pós-desastre), níveis de risco na comunidade e plano de 

contingência), conforme exposto a seguir. 

- A constituição do NUPDEC deve ser viabilizada por um grupo de pessoas da comunidade, 

podendo eleger um representante para o Núcleo. 

- A organização do NUPDEC deverá ocorrer no âmbito da comunidade, tendo a alocação de 

um espaço para discussão das prioridades e deverá constituir-se por um número mínimo de 

cinco pessoas. Por exemplo, será importante o envolvimento de representante da escola; de 

pessoas ligadas às igrejas (Igrejas Católica, Quadrangular e Assembléia, etc.), dentre outras 

instituições e/ou organizações interessadas. 

- Deverá dispor de treinamento, infraestrutura, tecnologia, coletes salva vidas, veículos (carros 

pequenos e para transporte de famílias e seus bens), dentre outros recursos a serem definidos a 

partir do planejamento das ações e das medidas. 

As ações a serem desempenhadas pelo NUPDEC corresponderão às necessidades da 

prevenção, atendimento e recuperação, devendo estar em consonância com as medidas da 

própria Defesa Civil Municipal, de forma com que sejam atingidos os melhores resultados, 

considerando a hierarquia da organização para a prevenção e enfrentamento. As ações 



149 

 

  

inicialmente discutidas estão expostas no quadro a seguir, estando categorizadas em pré-

desastre, desastre e pós-desastre. 

 

Quadro 8: Ações preventivas nas fases do pré-projeto 

Pré-desastre Desastre Pós-desastre 

- Conscientização das comunidades. 

- Estruturação da Defesa Civil e do 

NUPDEC. 

- Articulação com a Secretaria de 

Defesa Civil para buscar recursos 

para invetir em projetos. 

- Equipar a Defesa Civil Municipal 

por meio da aquisição de 

equipamentos, veículos de 

transporte e recursos humanos, 

possibilitando a implantação de um 

sistema de alerta e alarme. 

- Plano de remoção 

temporária das pessoas para 

os abrigos. 

- Plano de suporte aos 

desabrigados contemplando 

atendimento de saúde; 

medicamentos; alimentação; 

apoio na organização do 

abrigo; alocação de equipe. 

Plano de retorno dos moradores às 

suas moradias: 

- Transporte; 

- Orientações para limpeza das 

moradias atingidas pelas águas 

da enchente; 

- Disponibilização materiais de 

limpeza; 

- Atendimento/monitoramento de 

saúde pós-evento. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Fazendo parte da etapa de abordagem do PGRP discutiram-se os níveis de risco 

gerados pelo rio durante as enchentes, de maneira com que cada detalhe seja discutido com a 

comunidade, já que a mesma participará da execussão das ações propostas. O dado disponível 

para esta análise foi o mapeamento disponibilizado pela prefeitura que registra os níveis 

hipsométricos da área urbana de Araranguá, bem como os níveis do rio atingidos durante as 

enchentes. De posse desses dados, elaborou-se um Mapa das Áreas Inundáveis, que permitiu 

lançar as cotas de inundação e com isso visualizar as áreas abrangidas para cada nível do rio 

atingido, de forma dinâmica. 

Neste primeiro momento definiram-se previamente os níveis de risco (Vide quadro a 

seguir), avaliados a partir do entendimento comunitário e do emprego do mapeamento, que 

posteriormente, deverão ser validados oficialmente pela Defesa Civil Municipal em conjunto 

com os representantes locais. A escala inicia a partir do nível três que constitui-se o nível mais 

preocupante, embora ocorra com menor frequência. É necessário monitorar os índices das 

estações pluviométricas, a montante da cidade de Araranguá, considerando dados da BHRA, 

para construir um sistema de previsão que permita prever com antecedência o tempo 

necessário para que ocorra enchente junto à foz do rio Araranguá. Este monitoramento 

consiste num dos componentes fundamentais para colocar em prática um sistema de alerta e 

alarme, auxiliando na tomada de decisões. 

Esta é uma indicação fundamental que se faz à Defesa Civil Municipal com o objetivo 

de tornar as previsões mais próximas da realidade sob o ponto de vista técnico. A comunidade 

atualmente prevê esse tempo mas com base nas enchentes já presenciadas. 
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Quadro 9: Níveis de risco identificados na Barranca 
Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Nível igual ou maior que 2,7 

metros acima do nível normal do 

rio. 

Nível igual ou maior que 2,5 

metros e até 2,7 metros. 

Nível igual ou maior que 2 metros 

e até 2,5 metros. 

Atinge a parte alta da Barranca; 

Evacuar toda a comunidade. 

A água invade a comunidade 

primeiramente pela sanga, se 

juntando com a água que vem de 

cima, da junção entre o rio Itoupava 

e Mãe Luzia. 

Atingindo 2,5 metros, a água 

passa por cima da comporta da 

sanga do Merêncio. 

Veículos não saem mais da 

comunidade, pois a saída pela BR 

101 é bloqueada pelas águas. 

Atingindo os 2,7 metros, é 

necessário retirar todas as pessoas 

da Barranca. 

Retirada de algumas famílias que 

habitam próximo à sanga. 

Fonte: Elaborado pela pesquisa. 

 

Os níveis de risco são informações a serem avaliadas e afinadas a partir da coleta de 

mais informações, principalmente dados oficiais e atualizados, o que permite que o PGRP 

tenha resultados efetivamente mensuráveis. O treinamento do PGRP deverá ser atualizado, 

dessa forma os dados também devem ser ajustados e repassados a todos os moradores da 

comunidade a fim de que todos tenham a mesma informação, para que fiquem prevenidos e 

saibam qual o momento exato que colocar em prática suas medidas. 

O NUPDEC, ao representar o conjunto de interesses da comunidade, de forma 

alguma o interesse individual, terá como princípio embasador levar a diante os objetivos e da 

coletividade. Esta deve ser resguardada pelo Núcleo, evitando sempre a partidarização política 

em suas ações e trabalhando pelo bem comum de todos. 

As medidas preventivas abordadas em cada etapa do PGRP, diríamos, são ações 

globais que devem fundamentar o princípio da prevenção. São recursos que melhorarão a vida 

das pessoas enquanto permanecem em sua comunidade, mas em hipótese alguma, por isso, as 

mesmas deixariam de planejar uma realocação para áreas livres de qualquer risco inerente à 

ocorrência de enchentes. 

Uma etapa fundamental do PGRP é o Plano de Evacuação, ou Plano de Contingência 

que objetiva planejar a evacuação temporária das pessoas de suas residências durante as 

enchentes, com a finalidade de resguardar a sua segurança. A seguir, trata-se das discussões 

iniciadas com a comunidade Barraca, no sentido de envolvê-la num plano participativo de 

enfrentamento de enchentes. 

 

1.19.6  Sistema de Alerta e Alarme Comunitário 

 

O Sistema de Alerta e Alarme Comunitário é um dos componentes do PGRP, de 

grande necessidade para as comunidades de Araranguá, devendo ser construído a partir de um 



151 

 

  

processo de planejamento participativo, que inclua a leitura comunitária consolidada e dados 

técnicos locais e abrangentes. Para que o Sistema atenda as necessidades locais, será 

necessário englobar ações de órgãos e secretarias, mobilizando e preparando as comunidades. 

Podemos identificar, de forma nítida, a participação popular no enfrentamento das 

enchentes nas duas comunidades. É possível conduzir essas experiências para um treinamento 

mais objetivo, dotando as comunidades de equipamentos, desenvolvendo a capacidade de 

resiliência e melhorando a percepção de risco das comunidades, tornando-as mais bem 

preparadas para os eventos extremos. 

Com uma definição técnica dos padrões dos eventos extremos que ocorrem na 

região, disponibilidade atualizada de dados, conhecimento da conformação e dinâmica hídrica 

do rio Araranguá e de seus afluentes, além de outras questões, é preciso estabelecer um 

sistema de previsão. Este sistema é fundamental para prever os níveis pluviométricos 

suportados pela BHRA, bem como saber o tempo entre a ocorrência de chuva no costão e a 

resultante enchente junto à foz. Nesse sentido, o sistema de alerta e alarme deverá estar 

interligado ao sistema de previsão da Bacia, para que as medidas corretas sejam acionadas no 

momento certo. 

O principal objetivo que se deve almejar é a segurança dos moradores das 

comunidades, em que se estabelecem por meio desse Sistema, os procedimentos e preparação 

para a desocupação temporária em casos de previsão de enchentes. O sistema envolve um 

conjunto de medidas que possuem a função de monitorar, propor ações de enfrentamento, 

melhorando a sua capacidade de resposta e com isso, a minimização dos seus impactos. Para 

tal é fundamental um planejamento participativo em que as comunidades sintam-se parte 

deste Plano, sendo definidas ações para seus atores sociais, tornando estes, agentes 

motivadores e instrumentos da sua realização. 

Alguns sistemas adotam sistema de sirenes, comunicação dos voluntários por meio 

de aparelhos celulares funcionais da DC para recebimento de mensagens de alerta e alarme 

que funcionam também gratuitamente entre os membros integrantes e agentes Comunitários 

de Saúde (rede de telefonia corporativa), além da capacitação, treinamento e realização de 

exercícios simulados. Enfim, além das sugestões das comunidades, é preciso verificar o que a 

tecnologia tem a oferecer em termos inovadores e que se adaptem à situação local, que é a 

ocorrência de enchentes. 

Tendo um sistema eficiente de comunicação, é preciso pensar no processo de 

desocupação temporária, que poderá ser comandado também por meio de mensagens. Podem 

ser definidos envios de mensagens de alerta de chuvas no costão da serra, mensagem de 
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mobilização para voluntários, toque de mobilização do sistema de alarme nas comunidades 

pelos meios sonoros a serem definidos. Sugere-se que o acionamento dos alarmes ou sirenes 

seja on line, e integrado ao sistema de previsão. Para a desmobilização, da mesma forma, 

deverão ser adotados os procedimentos mais adequados. Todos os procedimentos utilizados 

para a desocupação devem ser previamente esclarecidos e repassados às comunidades, de 

forma com que todos tenham conhecimento do sistema. Como material de comunicação, 

sugere-se a adoção de cartilhas informando a comunidade sobre todos os procedimentos a 

serem seguidos pelos moradores, havendo o treinamento da população com o apoio destes 

materiais.
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CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES 

 

Começamos por algumas considerações mais gerais para, depois, formular algumas 

conclusões relativamente aos resultados obtidos para cada objetivo proposto. 

Os aspectos que ficaram absolutamente claros são aqueles em que os moradores 

mostraram a necessidade de projetos e que para os mesmos, se atendidas essas necessidades, a 

qualidade de vida pode ser melhorada significativamente enquanto permanecerem em suas 

comunidades. Uma reivindicação antiga, e a principal indicada pelas comunidades, consiste 

na dragagem e fixação da “barra”, a obra mais esperada pela grande maioria dos moradores 

das duas comunidades, e também pelo município, pois além da proposta de reduzir as 

enchentes, espera-se que trará desenvolvimento para o setor turístico do município, 

valorizando seus imóveis próximos do Rio. 

O PDM de Araranguá indica em seu documento preliminar, que não deverá ser 

permitida a ocupação em áreas situadas abaixo da cota de inundação de cinco metros, de 

forma a planejar a cidade visando reduzir a vulnerabilidade social que a ocupação dessas 

áreas representa. Ocorre que as comunidades Barranca e Baixadinha/Vila São José, situam-se 

exatamente nessas áreas, que correspondem à APP DO Rio e representam áreas de ocorrência 

de enchentes, exigindo um tratamento adequado às suas realidades. No cenário com a 

construção da barra haveria um estímulo maior à ocupação nas margens do Rio, o que exigiria 

a adoção de medidas de fiscalização e de controle dessas áreas, sob pena de ampliar a 

vulnerabilidade atualmente observada. 

De fato, como visto, há uma história de eventos climáticos extremos, o que revela a 

existência de especificidades ambientais que, de certo, permanecerão como ameaças. Neste 

aspecto fica claro o fato de que a ocorrência de eventos extremos no âmbito da BHRA não é 

recente, e isto se evidencia ao verificar-se uma lógica histórica de acontecimentos. Mesmo 

não havendo a disponibilidade maior de dados, os primeiros registros datam de 1887, sendo 

que num período de mais de 120 anos, registrou-se uma frequência considerável na ocorrência 

de enchentes, com destaque para aquelas que vieram após a grande de 1974. 

Se os processos naturais são dinâmicos e interagem, podemos aludir que a BHRA teria 

sofrido alterações de ordem natural que, em certo grau, possam ter influenciado na forma e 

frequência desses eventos, e nesta lógica, os próprios eventos climáticos teriam causado 

efeitos importantes sobre o quadro natural, como o desastre ocorrido em Timbé do Sul. 

Cabe destacar que, as enchentes implicam prejuízos às famílias afetadas e também em 

vários segmentos da economia de Araranguá e região, reflexos que se somam à própria 
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vulnerabilidade humana intrínseca a essas áreas bem como também de forma indireta. A 

urgência em desenvolver medidas preventivas e de enfrentamento, que podem ser 

efetivamente concretizadas, vêm a conduzir a resposta tão esperada para aquelas famílias que 

às margens do rio Araranguá habitam. 

Adotar medidas preventivas e de enfrentamento, baseando-se no conhecimento 

técnico-comunitário apresentado deverá contribuir para a redução da vulnerabilidade humana 

nas áreas de risco com destaque para a preparação comunitária em conjunto com a DC, 

adequação do PDP, adoção de ações e medidas para recuperação ambiental, com destaque 

para a mata ciliar, margens do rio e cursos d’água. Para tal será fundamental a execução de 

programas de controle com a finalidade de evitar a instalação de novas ocupações nessas 

áreas, bem como melhorar a interação entre as comunidades, DC e a PMA. 

A FSE possibilita evidenciar o nítido processo de constituição das áreas de risco que 

representam a formação das duas comunidades, ao passo que se ampliam os núcleos e a 

frequência da ocorrência de enchentes, tem-se impactos de maior magnitude. A constituição 

das áreas de risco, em certa medida, é condicionada por fatores de favorecimento, em que se 

pode aludir principalmente, no caso da Barranca, o estímulo dado pela instalação da estação 

ferroviária da EFDTC e no caso da Baixadinha/Vila São José, o reduzido custo de moradia. 

Portanto, podemos considerar como fatores contribuintes determinantes, a saber, a 

proximidade do rio à época da instalação dos primeiros núcleos urbanos, pela acessibilidade 

da fonte de alimento e de locomoção; na atualidade, pela proximidade dos bairros Barranca e 

Baixadinha com relação ao Centro; custo reduzido da moradia nos dois bairros; ligações 

sentimentais/culturais com os lugares, demonstrados com maior frequencia pela Barranca. 

A seguir expõem-se os resultados obtidos para cada um dos objetivos propostos. 

1.   Identificar e caracterizar as percepções de risco das comunidades frente à ocorrência de 

enchentes e ventos fortes. 

A pesquisa possibilitou identificar que os moradores possuem uma percepção importante 

sobre os eventos adversos que historicamente enfrentam, estando claramente evidenciada em 

suas narrativas uma capacidade relevante de lidar com enchentes, por que de fato as pessoas 

vivenciaram e convivem com esses eventos. A percepção sobre o risco evidencia-se em 

alguns momentos, quando relatam sobre o monitoramento que realizam sobre os níveis do Rio 

junto à régua, as chuvas nas encostas da serra, o nível do rio com relação à ponte pênsil, o 

nível do rio com relação à comporta e com relação à BR-101, principalmente. Suas 

percepções revelam as experiências passadas e sua capacidade de resiliência que contribuem 

de forma decisiva para a redução da vulnerabilidade nas duas comunidades. O fato de que as 
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inundações são, normalmente, lentas, possibilitam a opção de abandonar ou não a residência 

favorecendo o monitoramento. 

Num tal contexto, e no que se refere à Barranca, o fato de viver próximo do Centro (basta 

atravessar a ponte pênsil) e o preço do terreno/casa ser mais acessível compensa o problema 

da enchente. A percepção de risco parece, pois, ser reduzida pelo grau de controle sobre o 

fenômeno que eles pensam ter, como pela compensação que viver naquela localização 

oferece. 

Com relação aos ventos fortes, após a ocorrência do furacão Catarina, instalou-se um clima de 

insegurança. Ao contrário do que se passa com as enchentes, entendem que os ventos não são 

tão previsíveis, nem têm um caráter de ocorrência lenta e controlável. A ocorrência de ventos 

fortes não possui um histórico tão antigo quanto o registrado com as enchentes, por isso gera-

se insegurança e mesmo medo e a orientação que seguem é abrigar-se em suas casas quando 

há previsão de algum evento desse tipo. Há, portanto, uma dificuldade maior no que se 

relaciona com a prevenção e enfrentamento de ventos fortes sem o apoio de um sistema de 

monitoramento e alerta eficiente e confiável, tornando-se praticamente impossível prever 

exatamente a intensidade e a região mais precisa onde podem se manifestar. 

Por tudo isto, a grande maioria dos moradores das duas comunidades afirmam que desejam 

permanecer em suas propriedades, caso as condições de suas residências sejam melhoradas e 

a DC esteja mais capacitada para auxiliá-los. Há casos em que as pessoas parecem ter 

naturalizado a presença das inundações em seus cotidianos, principalmente ao afirmar que 

podem se adaptar e desejam treinamento junto à DC. 

2. Identificar formas de organização das comunidades no sentido de enfrentar e prevenir 

desastres ambientais, especificamente as enchentes. 

A pesquisa proporcionou uma abertura à participação popular, em vários momentos de sua 

realização, desde a aplicação de questionários, entrevistas, reuniões e oficinas, contribuindo 

para que as pessoas pudessem se recordar e refletir sobre suas experiências e pensar formas de 

organização na própria comunidade. Além de buscar indicações de medidas que pudessem 

melhorar a capacidade de enfrentamento, também se incentivou que as comunidades 

constituam seus NUPDECs  e participem ativamente para que haja um maior empoderamento 

para efetivamente implantar ações em conjunto com a DC. Nas próximas etapas da pesquisa, 

até a conclusão do projeto mais amplo, será dado prosseguimento no apoio à constituição dos 

NUPDECs nas duas comunidades. 

A discussão sobre a criação do NUPDEC em cada uma das comunidades foi bastante aceito 

por todos os participantes. Cabe salientar que houve dificuldades no efetivo envolvimento, no 
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entanto, esses encontros constituíram primeira aproximação realizada com a finalidade de 

envolver as comunidades e a DC em ações de prevenção e enfrentamento. As próximas etapas 

da pesquisa geral, que não serão abrangidas pela presente dissertação, compreenderão a 

constituição dos NUPDECs e a efetivação do PGRP que indicarão as ações necessárias, tanto 

estruturais quanto não estruturais, para cada comunidade.  

3.   Testar metodologias de SIG-P no mapeamento de risco e no planejamento preventivo de 

desastres ambientais. 

O uso da cartografia social para a realização do mapeamento participativo de risco mostrou-se 

um eficaz instrumento que auxiliou no registro das experiências, no resgate histórico de 

eventos, indicação de locais de menor e maior risco e demais pontos de referência dentro das 

duas comunidades. A atividade resultou no Mapa das Comunidades que integra-se ao 

mapeamento técnico, fornecendo dados para subsidiar a construção do SIG-P, servindo de 

ferramenta ao planejamento participativo das medidas de prevenção e de enfrentamento 

indicadas para a construção do PGRP. Os resultados obtidos que compõem informações 

técnicas e leitura comunitária serão disponibilizados às comunidades e DC que poderão 

utilizar-se dos referidos para a execução do PGRP. 

4. Auxiliar na promoção do diálogo entre a DC e as comunidades no sentido de se articularem 

para a construção de seus planos de gestão de risco, fornecendo contributos para a 

constituição de NUPDECs. 

Na ocasião de realização das reuniões para recolha de sugestões para o PGRP estiveram 

presentes moradores e o representante da DC, em ambas as comunidades. Nesta etapa da 

pesquisa comunicou-se aos presentes os dados obtidos, possibilitando discutir abertamente 

sobre as medidas mais indicadas para as situações apontadas, havendo a indicação de 

sugestões para a construção do Plano. Os participantes interagiram no sentido de discutir 

sobre como que as enchentes acontecem para que se elejam as medidas mais adequadas a 

serem tomadas para melhorar as condições de prevenção e de enfrentamento das duas 

comunidades - inclusive a preparação para enfrentamento de ventos fortes. Estes espaços de 

discussão proporcionaram instigar a participação dos atores sociais na organização para a 

prevenção e enfrentamento, observando-se o envolvimento de lideranças nas discussões 

voltadas a constituição dos NUPDECs, havendo a manifestação positiva por parte dos 

mesmos. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Questionário 

QUESTIONÁRIO 

 
 

Este questionário faz parte do projeto de pesquisa “Promoção de Competências para Ação na Prevenção e 

Atendimento de Desastres Naturais: estratégias educativas de participação pública” do Núcleo de Estudos 

Ambientais, vinculado ao Departamento de Geografia da Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC). As suas respostas são muito importantes para o desenvolvimento da pesquisa. Obrigado. 
 

Município _____________ Bairro___________ Idade ____ Sexo: Masc. □ Fem. □  

Há quanto tempo vive nesta residência? 

Quantas pessoas vivem na casa: 

1. Já vivenciou algum desastre ambiental neste bairro? Sim □ Não □ Se sim, em que ano? 

2. Vivenciou outros desastres em regiões diferentes? Sim □ Não □  

2.1. Se sim, indique quando e onde? 

3. Qual dos desastres que vivenciou considera o mais grave?  

3.1. Teve perdas materiais? Sim □ Não □ 3.2. Quais?  

3.3. E humanas (mortes ou ferimentos graves)? Sim □ Não □ 3.4. Quais?  

3.5. O que sentiu nessa ocasião?  

4. Nos últimos anos têm-se registrado no Brasil e no mundo vários desastres ambientais (deslizamentos, 

enchentes, ventos fortes, etc.), sendo frequente falar em “risco”. O que você acha que é “risco”?  

5. Se o local em que vive fosse considerado uma área de risco, você aceitaria mudar-se para outro local?  

Sim □ Não □  

5.1. Justifique sua resposta  

6. Em sua opinião quais são as principais causas dos desastres ambientais?  

7. Você considera-se preparado para enfrentar estes desastres? □ Muito □ Médio □ Pouco □ Nada  

7.1 Justifique sua resposta: 

8. O que você acha que poderia ser feito para prevenir ou minimizar os impactos causados por estes 

desastres?  

9. Acha importante a participação das pessoas e das comunidades na prevenção de desastres ambientais?  

□ Muito importante □ Importante □ Pouco importante □ Dispensável 

9.1. Justifique sua resposta: 

10. Considera que as comunidades têm sido chamadas a participar na prevenção dos desastres?  

□ Muito pouco □ Pouco □ Muito □ Muitíssimo  

11. Gostaria de participar em ações de prevenção de desastres ambientais? Sim □ Não □  

11.1 Justifique sua resposta: 

12. Observações (acrescente no verso mais alguma opinião que julgue importante). 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Esta entrevista faz parte do projeto de pesquisa “Promoção de Competências para Ação na Prevenção e 

Atendimento de Desastres Naturais: estratégias educativas de participação pública” do Núcleo de Estudos 

Ambientais, vinculado ao Departamento de Geografia da Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC) e apoiado pela FAPESC. 

 

Comunidade/Bairro: 

Data:  

Sexo: ( ) Masc. ( ) Fem.    Idade:  

1) Há quanto tempo reside no bairro? 

2) Quantas pessoas vivem na residência? 

3) Você já vivenciou algum desastre ambiental desde vive aqui? Sim O Não O Se sim, quais e quando? 

3.1) E em outros locais? Onde e quando? 

3.2) Se indicou mais do que um desastre, qual dos desastres vivenciados considera o mais grave? 

4) Teve perdas materiais? Se sim quais? 

5) Teve mortes ou ferimentos graves em familiares ou amigos próximos? Se sim quais?  

6 ) Em algum momento previu o que ia acontecer? 

7) O que você sentiu quando da ocorrência (dessa enchente, deslizamento, furacão escolher o evento 

conforme o caso)? E depois? 

8) Houve alguma mudança na comunidade depois da ocorrência desse evento? Se sim qual ou quais? 

9) Em sua opinião, quais são as principais causas dos desastres ambientais? 

10) E o homem influencia na ocorrência dos desastres ambientais? Em que medida ou por quê? 

11) Nos últimos anos têm-se de fato registrado no Brasil e no mundo vários desastres ambientais (causados 

pelos deslizamentos, enchentes, ventos fortes, etc.), sendo frequente falar em “risco”. O que você acha que é 

risco? 

12) Você considera que vive em uma área de risco? Justifique. 

13) Se o lugar onde vive fosse considerado uma área de risco, você aceitaria mudar de residência? 

Justifique. 

14) Você acha que está preparado para enfrentar esses desastres? Justifique. 

15) O que você acha que poderia ser feito para prevenir a ocorrência de desastres ou minimizar os seus 

impactos? 

16) Como você avalia a importância da participação das pessoas e comunidades na prevenção e 

enfrentamento dos desastres ambientais? Justifique. 

17) Acha que as comunidades e pessoas são devidamente envolvidas e/ou chamadas a participar na 

prevenção e enfrentamento de desastres ambientais? Justifique 

18) Gostaria de participar de ações de prevenção de desastres ambientais? 

19) Gostaria de acrescentar mais algum aspecto? 
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APÊNDICE C – Cartazes convite Baixadinha e Barranca 



 

 
Núcleo de Estudos 
Ambientais (NEA) 

 
 

O projeto “Promoção de competências para ação na prevenção e atendimento de desastres 
naturais: estratégias educativas e de participação pública” da Universidade do Estado de Santa 

Catarina (UDESC) convida os moradores da comunidade Baixadinha/Vila São José, para 
participarem das reuniões de construção do seu 

 

PLANO DE ENFRENTAMENTO DE  
DESASTRES AMBIENTAIS (ENCHENTES) 

 

Datas: Dias 24 de novembro e 01 de dezembro às 20hs. 
Local: Escola Estadual Clóvis Goulart. Rua: Antonio Raupp, Vila São José. 
 
Maiores informações: 
Nelson Viana – fone: 048-3524-2560 
Ernani Palma Ribeiro - fone: 048-3524-0837 

A sua presença é muito importante! 

 



 

 
Núcleo de Estudos 
Ambientais (NEA) 

 
O projeto “Promoção de competências para ação na prevenção e atendimento de desastres 

naturais: estratégias educativas e de participação pública” da Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC) convida os moradores da comunidade Barranca, para participarem das reuniões 

de construção do seu 
 

PLANO DE ENFRENTAMENTO DE  
DESASTRES AMBIENTAIS (ENCHENTES) 

 

Datas: Dias 25 de novembro e 02 de dezembro às 20hs. 
Local: Sede da Associação de Moradores da Comunidade. 
 
Maiores informações: 
Osmar dos Santos (Noca) - fone: 048-9929-2936 
Ernani Palma Ribeiro - fone: 048-3524-0837 

A sua presença é muito importante! 
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APÊNDICE D – Mapa das comunidades 
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1 Ponte pênsil, comunidade Barranca.
2 Comporta na sanga do Merêncio, comunidade Barranca.
3 Captação de água para o arrozal, comunidade Barranca.
4
5 Residência entre lavouras de arroz, comunidade Barranca. 
6 Residência situada em área de maior risco da comunidade Barranca.
7 Residência destruída por enchente, comunidade Barranca.
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9 Adaptação para enfrentamento de enchentes, comunidade Barranca.

10 Sede da associação de moradores da Barranca.
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13 Residência elevada, comunidade Barranca.
14 Adaptação para enfrentamento de enchentes, comunidade Barranca.
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16 Escola Professora Otília da Silva Berti, comunidade Barranca.
17 Ponte de acesso à Barranca.

Baixadinha

18 Vala de esgotamento sanitário, comunidade Barranca.
19 Residência afetada pela vala, comunidade Baixadinha. 
20 Bar do Seu Ervino, comunidade Baixadinha.
21 Ponto de alagamento, comunidade Baixadinha.
22 Limite interno de enchente, comunidade Baixadinha.
23 Área inundável, comunidade Baixadinha. 
24 Régua para monitoramento do rio, comunidade Baixadinha.

Arrozal conflitando com residências, comunidade Barranca.
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APÊNDICE E – Mapeamento temático 
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Hipsometria gerada a partir da base cartográfica 
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ANO: 2012

Dados oriundos do IBGE 1:50.000 
Fonte do mapeamento de Geomorfologia: fotointerpretação a partir

de fotografias aéreas dos anos de 1964 a 1966 em escala 1: 60.000,
cedidas pelo DNPM e Secretaria de Planejamento - SPG/SC.
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Projeto:

Mestrado Profissional em Planejamento Territorial
e Desenvolvimento Socioambiental (MPPT)

Promoção de Competências para a Ação na Pre-
venção e Enfrentamento de Desastres Naturais: 
Estratégias Educativas e de Participação Pública

Dissertação:
Dissertação: Participação Popular na Prevenção
e Enfrentamento de Desastres Ambientais: Um
Estudo de Caso em Araranguá/SC.

Orientador:
Prof. Dr. Mário Jorge Cardoso Coelho Freitas

Mestranda:
Carina Cargnelutti Dal Pai

INTERVALOS HIPSOMETRICOS

Apoio:

Projeção Universal transversa de Mercartor
Datum Horizontal: SAD 69 22 S
Meridiano Central:  Greenwich 

Unidade de medida: metros
Hipsometria gerada a partir da base cartográfica 
planialtimétrica oriunda de aerofotogrametria com

PEC (padrão de exatidão cartográfica) classe A para 
escala 1:2000 elaborada pela empresa Engemap 

datado do ano de 2006. (curvas de nível equidistantes de 1 m)
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Projeto:

Mestrado Profissional em Planejamento Territorial
e Desenvolvimento Socioambiental (MPPT)

Promoção de Competências para a Ação na Pre-
venção e Enfrentamento de Desastres Naturais: 
Estratégias Educativas e de Participação Pública

Dissertação:
Dissertação: Participação Popular na Prevenção
e Enfrentamento de Desastres Ambientais: Um
Estudo de Caso em Araranguá/SC.

Orientador:
Prof. Dr. Mário Jorge Cardoso Coelho Freitas

Mestranda:
Carina Cargnelutti Dal Pai

INTERVALOS HIPSOMETRICOS

Apoio:

Projeção Universal transversa de Mercartor
Datum Horizontal: SAD 69 22 S
Meridiano Central:  Greenwich 

Unidade de medida: metros
Hipsometria gerada a partir da base cartográfica 
planialtimétrica oriunda de aerofotogrametria com

PEC (padrão de exatidão cartográfica) classe A para 
escala 1:2000 elaborada pela empresa Engemap 

datado do ano de 2006. (curvas de nível equidistantes de 1 m)
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Mestrado Profissional em Planejamento Territorial
e Desenvolvimento Socioambiental (MPPT)

Promoção de Competências para a Ação na Pre-
venção e Enfrentamento de Desastres Naturais: 
Estratégias Educativas e de Participação Pública

Dissertação:
Dissertação: Participação Popular na Prevenção
e Enfrentamento de Desastres Ambientais: Um
Estudo de Caso em Araranguá/SC.

Orientador:
Prof. Dr. Mário Jorge Cardoso Coelho Freitas

Mestranda:
Carina Cargnelutti Dal Pai

INTERVALOS HIPSOMETRICOS

Apoio:

Projeção Universal transversa de Mercartor
Datum Horizontal: SAD 69 22 S
Meridiano Central:  Greenwich 

Unidade de medida: metros
Hipsometria gerada a partir da base cartográfica 
planialtimétrica oriunda de aerofotogrametria com

PEC (padrão de exatidão cartográfica) classe A para 
escala 1:2000 elaborada pela empresa Engemap 

datado do ano de 2006. (curvas de nível equidistantes de 1 m)
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Projeto:

Mestrado Profissional em Planejamento Territorial
e Desenvolvimento Socioambiental (MPPT)

Promoção de Competências para a Ação na Pre-
venção e Enfrentamento de Desastres Naturais: 
Estratégias Educativas e de Participação Pública

Dissertação:
Dissertação: Participação Popular na Prevenção
e Enfrentamento de Desastres Ambientais: Um
Estudo de Caso em Araranguá/SC.

Orientador:
Prof. Dr. Mário Jorge Cardoso Coelho Freitas

Mestranda:
Carina Cargnelutti Dal Pai

INTERVALOS HIPSOMETRICOS

Apoio:

Projeção Universal transversa de Mercartor
Datum Horizontal: SAD 69 22 S
Meridiano Central:  Greenwich 

Unidade de medida: metros
Hipsometria gerada a partir da base cartográfica 
planialtimétrica oriunda de aerofotogrametria com

PEC (padrão de exatidão cartográfica) classe A para 
escala 1:2000 elaborada pela empresa Engemap 

datado do ano de 2006. (curvas de nível equidistantes de 1 m)
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Projeto:

Mestrado Profissional em Planejamento Territorial
e Desenvolvimento Socioambiental (MPPT)

Promoção de Competências para a Ação na Pre-
venção e Enfrentamento de Desastres Naturais: 
Estratégias Educativas e de Participação Pública

Dissertação:
Dissertação: Participação Popular na Prevenção
e Enfrentamento de Desastres Ambientais: Um
Estudo de Caso em Araranguá/SC.

Orientador:
Prof. Dr. Mário Jorge Cardoso Coelho Freitas

Mestranda:
Carina Cargnelutti Dal Pai

Apoio:

Projeção Universal transversa de Mercartor
Datum Horizontal: SAD 69 22 S
Meridiano Central:  Greenwich 

Unidade de medida: metros
Base cartográfica elaborada apartir dos dados da

Secretaria Desenvolvimento Sustentável 1:50.000 - 2007.
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