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RESUMO 

 

Esta pesquisa está inserida em um projeto mais amplo financiado pela FAPESC, que visa 

promover competências de ação na prevenção e enfrentamento de desastres ambientais no 

litoral Sul catarinense e Vale do Itajaí, respectivamente nos municípios de Araranguá e 

Ilhota/SC. A região do Morro do Baú em Ilhota, foi a mais atingida pelos desastres ocorridos 

no Vale do Itajaí em novembro de 2008 e após quase 4 anos, pode-se afirmar que são poucas 

as medidas tomadas para a prevenção e enfrentamento de novas ocorrências, bem como 

ações de reconstrução do local. Assim, formulou-se o problema da pesquisa: como promover 

uma ampla participação popular na prevenção e enfrentamento de desastres ambientais e 

aumentar a resiliência das comunidades? O objetivo geral desta dissertação é desenvolver 

um processo participativo, orientado para a construção de um Sistema de Informações 

Geográficas Participativo (SIG-P) da região do Morro do Baú, em Ilhota, como estratégia de 

prevenção e enfrentamento de desastres ambientais. Os objetivos específicos são: recolher 

memórias relacionadas a desastres ambientais vivenciados pelos moradores da região do 

Morro do Baú; identificar percepções de risco dos moradores, bem como atribuições causais 

dos desastres ambientais; promover a interação dos moradores com equipamentos técnicos, 

nomeadamente, de SIG; gerar mapas digitais da área da pesquisa; implementar um SIG-P e 

utilizar o aplicativo WebGIS. O referencial teórico inclui aspectos relacionados aos 

conceitos de desastres ambientais, participação popular, geotecnologias e desastres, Sistema 

de Informações Geográficas (SIG) e Sistema de Informações Geográficas Participativo 

(SIG-P). A metodologia utilizada foi essencialmente de natureza qualitativa, embora inclua 

uma vertente complementar quantitativa. O desenho metodológico baseou-se em um estudo 

de caso, centrado na região do Morro do Baú, em Ilhota, especificamente nos seis bairros 

que sofreram com o desastre ambiental ocorrido em novembro de 2008: Baú Baixo, Baú 

Central, Braço do Baú, Alto Braço do Baú, Baú Seco e Alto Baú. Como estratégias de coleta 

de dados foram realizadas: saídas a campo, reuniões comunitárias, oficina de cartografia 

social, trabalho de campo participativo, entrevistas, aplicação de questionário, agrupamento 

de dados gráficos que compõem a área da pesquisa, coleta de pontos de controle, entre 

outros processos de cunho mais técnico, realizados em laboratório para a construção do SIG-

P. Entre os principais resultados, estão os dados relativos às percepções de risco, a falta de 

preparo dos moradores no enfrentamento do desastre de 2008 e suas consequências, a quase 

inexistência e dificuldades da Defesa Civil Municipal e as falhas na fase de reconstrução e 

no seu não aproveitamento para a promoção da resiliência comunitária. Além destes, 

destaca-se a construção do SIG-P, integrando a constante participação dos moradores e o 

trabalho técnico-científico. O SIG-P constitui-se como um importante instrumento na 

prevenção e enfrentamento de desastres ambientais, podendo incluir aspectos como rota de 

fuga, organização dos abrigos, dados de monitoramento, etc. Concluiu-se que esta ação de 

real envolvimento participativo, deve substituir velhas práticas autocráticas de total 

afastamento dos cidadãos em processos de planejamento. Somente incluindo esta dinâmica 

participativa, se conseguirá diminuir significativamente os impactos causados pelos 

desastres ambientais.  

 

Palavras-chave: Desastres Ambientais; Participação Popular; Sistema de Informações 

Geográficas Participativo; Morro do Baú. 
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ABSTRACT 

 

This research is inserted in a project supported by FAPESC, and aims to promote actions of 

prevention and confrontation of environmental disasters in the south shore of Santa Catarina 

state and Valley of the Itajai, respectively the cities of Ararangua and Ilhota. The region of 

Morro do Bau, situated in the city of Ilhota, was the most damaged by the disasters occurred 

in Vale do Itajai, in 2008. After four years, it is possible state that few actions were taken 

concerning prevention and confrontation of new occurrences, as well as actions to reconstruct 

the place. Thus, the research question was formulated: How to promote a wide participation 

of the population in prevention and confrontation of environmental disasters, and to increase 

the resiliency of the communities? The general objective of this Master’s thesis is to develop a 

collaborative process, focused at the construction of a Participatory Geographic Information 

System (P-GIS) of the Morro do Bau region, located in the city of Ilhota, as a strategy of 

prevention and confrontation of disasters. The specific objectives are: to collect memories 

related to environmental disasters experienced by the local people from Morro do Bau; to 

identify risk perception of residents, as well as causes of disasters; to promote the interaction 

of residents with technical equipment named GIS; to create digital maps of the research area 

and to build up a P-GIS and to utilize the WebGIS application. The theoretical framework 

includes aspects related to the concept of disaster, participation of the population, 

geotechnology and disaster, Geographic Information System (GIS) and Participatory 

Geographic Information System (P-GIS). The methodology was strictly qualitative, although 

it has a quantitative complementary approach. The methodological design is based in a case 

study, centered in the region of Morro do Bau, in Ilhota, specifically in the six neighborhoods 

that suffered with the disaster occurred in November, 2008. As data collect strategy were 

realized: fieldworks, communitarian meetings, social cartography workshop, participatory 

fieldwork, interviews, questionnaire application, combination of graphic data which compose 

the research field, collect of control points, between other technical processes realized in 

laboratory to construct the P – GIS. Among the main results, we find data related to risk 

perception, lack of preparation of the residents regarding the confrontation of the disaster of 

2008 and its consequences, the inefficiency and difficulties of Municipal Civil Defense and 

the flaws in the reconstruction and non-promotion of communitarian resilience. In addition, 

stands out the construction of P-GIS, integrating the constant participation of residents and 

scientific-technical work. The P-GIS is constituted as an important tool for prevention and 

confrontation of disasters, and may include aspects as escape route, organization of shelters 

and monitoring data. It is concluded that the action of real participatory involvement must 

substitute old autocratic practices of totally separation of citizens to the planning processes. 

Only if including this participatory dynamics it will be possible to diminish impacts caused by 

environmental disasters.  

 

Key Words: Environmental Disaster; Popular Participation; Participatory Geographic 

Information System (P-GIS); Morro do Bau.   
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa está inserida em um projeto mais amplo denominado “Promoção de 

Competências para Ação na Prevenção e Atendimento de Desastres Naturais: estratégias 

educativas de participação pública“, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e 

Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC). O projeto visa, entre outros aspectos, 

investigar as percepções de risco das pessoas que vivem no litoral sul catarinense e no Vale 

do Itajaí, respectivamente nos municípios de Araranguá e Ilhota (com enfoque na região do 

Morro do Baú), envolver as respectivas comunidades em processos de mapeamento 

participativo das áreas de risco, elaboração de planos de prevenção e enfrentamento de 

desastres ambientais e outras ações de promoção da resiliência
1
 comunitária. 

O município de Ilhota, localizado no Vale Baixo do Itajaí (mapa 01), recebeu este 

nome em virtude do desaparecimento de uma ilha fluvial que ficava no Rio Itajaí-Açu, em 

frente de onde hoje se encontra a igreja matriz São Pio X no bairro Centro e que desapareceu 

depois da ocorrência de duas enchentes nos anos de 1880 e 1911 (FONSECA, 1997).  

A sede do Município está localizada a 111 km da capital e faz limite com os 

municípios de Luis Alves, Itajaí, Navegantes e Gaspar. O acesso a Ilhota pode ser feito por 

duas vias, a rodovia Jorge Lacerda (SC-470) passando pelo centro da cidade e a BR-470 pela 

margem esquerda do rio Itajaí-Açu, a ligação entre as margens é feita por uma balsa. 

Inserido na bacia do Rio Itajaí, o Município é dividido por este mesmo rio em duas partes: 

na margem direita do rio estão os bairros Centro, Vila Nova, Ilhotinha, Bairro das Missões, 

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

Laranjeiras de Minas; na margem esquerda estão os bairros de Pedra do Amolar, Lagoa, São 

Pedro, Laranjeiras, Caieira, Fruteira, Baú Baixo, Baú Central, Braço do Baú, Alto Braço do 

Baú, Baú Seco, Alto Baú e Barranco Alto (MENEZES, 2009). De acordo com o censo de 

2010
2
, Ilhota apresenta uma população de 12.355 habitantes, sendo que destes 7.898 se 

inserem na área urbana e 4.457 na área rural do Município.  

 

 

 

 

 

                                                      

1
 Resiliência: “soma das capacidades de um sistema, comunidade ou sociedade de resistir, enfrentar, absorver, 

adaptar-se e recuperar-se de eventos adversos de forma eficaz, com preservação e restauração de suas estruturas 

e funções básicas” (CEPED UFSC, 2011c, p. 8). 
2
 Disponível em:< www.ibge.gov.br> Acesso em: 02 mar. 2012. 

http://www.ibge.gov.br/
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Mapa 01 – Localização do município de Ilhota 

 Autores: André Bertoncini, Taísa Comerlato e Débora Ferreira 

A colonização pioneira da margem direita (onde se localiza a parte mais urbanizada e 

o centro da cidade) foi iniciada por imigrantes belgas a partir de 1844, trazidos para a 

exploração de jazidas de minérios na bacia hidrográfica do Rio Itajaí. De acordo com 

Fonseca (1997) a ocupação na margem esquerda (região dos Baús) começou com o Braço do 

Baú em 1886, através dos desbravadores José Machado Nunes, Germano Reichert e Pedro 

Zabel. O processo de ocupação se estendeu com os casamentos dos filhos e a chegada de 

outros núcleos familiares na região, provenientes de Biguaçu, Gaspar, Brusque e Antônio 

Carlos; se dedicavam a criação de gado e ao plantio de cana de açúcar, mandioca, milho, 

arroz e tabaco, algumas famílias ainda possuíam serrarias, engenho de açúcar e de farinha 

(MENEZES, 2009). Observa-se atualmente que as atividades econômicas predominantes na 

porção rural do Município são os cultivos de banana e arroz.  

Ao longo dos tempos e, especialmente, no último século, ocorreram grandes 

desflorestamentos devido ao processo de ocupação humana, desenvolvimento da 

agropecuária e indústrias de transformação como as serrarias. Hoje, a vegetação 

característica da região, só pode ser observada no Parque Botânico Morro do Baú, que 
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apresenta uma área de 750 hectares, sendo propriedade do Herbário Barbosa Rodrigues 

(organização não governamental de fins científicos e filantrópicos com sede em Itajaí), 

criado pelo fundador do herbário o Padre Raulino Reitz em 1961
3
. 

A região a qual a área da pesquisa (mapa 02) faz parte é composta por extensas áreas 

de várzeas e planícies sedimentares, entremeadas de morros e altitudes de 6 a 819 metros
4
 

(Morro do Baú – figura 01) acima do nível do mar, se insere no domínio morfoclimático 

denominado tropical-atlântico, caracterizando os “mares de morros” florestados do Brasil de 

Sudeste, “o domínio dos mares de morros é o meio físico mais complexo e difícil do país em 

relação às construções e ações humanas [...] é a região sujeita aos mais fortes processos de 

erosão e movimentos coletivos de solos de todo o território brasileiro” (AB’SABER, 2008).  

 

Mapa 02 – Localização da área da pesquisa  

Autor: André Bertoncini 

 

 

                                                      

3
 Disponível em:< www.ilhota.sc.gov.br> Acesso em: 15 set. 2011. 

4
 Disponível em: <www.ilhota.sc.gov.br> Acesso em: 15 set. 2011. 

http://www.ilhota.sc.gov.br/
http://www.ilhota.sc.gov.br/
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          Figura 01 – Morro do Baú 

 

Autora: Lisangela Albino 

 

Atendendo a sua localização geográfica, clima, hidrografia, relevo e natureza dos 

solos, a região sofre regularmente influência de fenômenos naturais potencialmente 

impactantes, mais de 80% dos tipos de desastres ambientais que ocorrem no mundo tem 

como origem certos fenômenos e processos climáticos, o que não é diferente em Santa 

Catarina (SANT’ANNA NETO, 2007). 

A designação desastre natural é adotada por muitos pesquisadores, acadêmicos e 

especialistas.  Nesta pesquisa, porém, a denominação desastres ambientais evita essa carga 

de “natural” (independente da vontade humana), enfatizando que tais ocorrências envolvem 

também aspectos culturais (no sentido dos modos de vida, em especial aspectos sociais e 

econômicos) (FREITAS et al., 2011).  

O tema desastres ambientais está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas, 

mesmo morando ou não em áreas consideradas de risco. Estes são provocados por diversos 

fenômenos naturais rigorosos como terremotos, tsunamis, furacões, erupções vulcânicas, 

erosões, deslizamentos, enchentes, entre outros. São influenciados pelas características 

regionais como rocha, solo, topografia, vegetação e condições meteorológicas que, 

ocorrendo em locais onde os seres humanos vivem e/ou estabelecem suas atividades 

econômicas, causam expressivos danos e perdas materiais e humanas (KOBIYAMA et al., 

2006). Além da intensidade dos fenômenos naturais, o acelerado processo de urbanização, 

muitas vezes em áreas impróprias para ocupação, aumenta a possível ocorrência dos 

desastres (TOMINAGA, 2009). 

O desastre resulta de uma combinação de variáveis naturais (precipitação intensa, 

solos frágeis e relevo acidentado que depende da cobertura vegetal para sua proteção) e 

sociais (desenvolvimento baseado na derrubada de floresta, ocupação das margens dos rios e 

das encostas para habitação e instalação de indústrias, retificação e canalização dos ribeirões, 
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entre outros), produzindo um “território vulnerável aos desastres e a incapacidade de 

perceber a relação entre estas variáveis e de investir consistentemente reproduz e aumenta o 

risco [...]” (MATTEDI et al., 2009).  

Há falta de planejamento urbano e políticas adequadas de habitação, isto se percebe 

pela ocupação urbana desordenada do litoral, dos vales e dos morros; pela especulação 

imobiliária; pela má distribuição de riqueza e políticas ambientais adequadas são substituídas 

por outras inconsequentes. Esses fatores elencados fazem com que fenômenos naturais 

extremos tenham sérios impactos negativos, ocasionando substanciais perdas de bens e, 

muitas vezes, de vidas. As estatísticas globais sobre os desastres ambientais têm 

demonstrado um aumento significativo no número de ocorrências ao redor do globo. Ao 

longo dos anos a perda de vidas humanas mostra uma tendência de queda, mas o número de 

pessoas afetadas continua a subir. 

A região do Vale do Itajaí foi gravemente afetada pelos desastres ambientais 

ocorridos em novembro de 2008. As chuvas intensas que atingiram a região provocaram 

movimentos de massa e inundações. A região do Morro do Baú (que se encontra 

dominantemente localizada em Ilhota, embora também abranja territórios de Luís Alves e 

Gaspar) foi a mais atingida do Vale do Itajaí e o dia 23 de novembro de 2008, um domingo, 

foi marcado por um cenário desolador. Cerca de 2.700 pessoas foram diretamente afetadas. 

Destas, 1.700 foram resgatadas, 35 pessoas morreram, muitas ficaram desabrigadas e 

desalojadas, sem contar as perdas materiais que foram incalculáveis, decretando-se Estado 

de Calamidade Pública e Situação de Emergência no Município (MENEZES, 2009). 

 A partir dos depoimentos de pessoas que acompanharam e vivenciaram a situação do 

Morro do Baú, publicados por Menezes (2009) em seu livro “A tragédia do Morro do Baú”, 

pode-se perceber como ocorreu o desastre.  De acordo com Maurici Monteiro (na época 

meteorologista do CIRAM – Centro de Informações de Recursos Ambientais e de 

Hidrometeorologia de Santa Catarina/EPAGRI – Empresa de Pesquisa Agropecuária e 

Extensão Rural do Estado de Santa Catarina) o que resultou o desastre no Vale do Itajaí foi 

um acúmulo de chuvas constantes. O fenômeno foi resultado de muita umidade do oceano, 

isso começou em setembro, outubro e continuou em novembro. Essa umidade é que trouxe 

muita nebulosidade baixa e chuvas fracas e persistentes. Nos dias 22 e 23 de novembro, a 

situação piorou devido à chuva intensa e contínua, com isso o solo já saturado não suportou, 

mesmo em áreas que não havia ocupação humana os movimentos de massa ocorreram 

(MENEZES, 2009). 
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José Augusto Laus Neto (engenheiro agrônomo e pesquisador na área de ordenamento 

ambiental do CIRAM/EPAGRI) atribuiu este desastre à conjunção de três agentes físicos 

(geológico, geomorfológico e pedológico ‒ alta instabilidade do solo ‒ que resulta da 

conjugação dos dois primeiros agentes) e um agente antrópico. A geologia local dominada por 

granitóides (rochas magmáticas que se resfriam em profundidade), incorporada a um relevo 

bastante acidentado, define solos altamente instáveis, fatores que associados ao fator 

antrópico (desmatamentos e substituição da mata nativa por reflorestamentos de eucaliptos e 

pinus, plantio de banana, retirada de árvores de maior porte e de maior enraizamento, entre 

outros) e à quantidade elevada de chuva desencadearam os desastres ambientais na região 

(MENEZES, 2009).  

Alguns moradores relatam que além da chuva intensa, a explosão do Gasoduto 

Bolívia-Brasil teria desencadeado os movimentos de massa, mas não está comprovado se esta 

foi uma das causas. Alguns movimentos de massa já tiveram início no sábado, choveu muito e 

no domingo à noite se intensificaram deixando a situação dos moradores muito grave, não 

tinham energia elétrica e telecomunicações; os regates foram acionados só na segunda-feira 

pela manhã quando o vice-prefeito que estava no bairro Braço do Baú conseguiu fazer uma 

ligação para o prefeito e neste momento os corpos já começavam a ser encontrados 

(MENEZES, 2009). 

Nunca havia acontecido tal tragédia na região, o comum eram as inundações na 

margem direita do Rio Itajaí-Açu, sendo que a última inundação grave foi em 1983. Até então 

a Defesa Civil de Ilhota praticamente não existia. O Sr. Paulo Roberto Drun era secretário da 

Câmara Municipal e assumiu a coordenação no dia 01 de dezembro, começando a ordenar a 

distribuição de alimentos com as aeronaves e a buscar mais ajuda.  A região do Vale do Itajaí 

teve apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Corpo de Bombeiros Voluntários, 

Exército, Marinha, Aeronáutica, Defesa Civil de outros Estados, grupos organizados não 

governamentais e voluntários de todo o Brasil. A operação foi considerada uma das maiores 

de resgate aéreo do país, sendo que os acessos por terra estavam comprometidos (MENEZES, 

2009). As figuras a seguir (figuras 02 a 11) ilustram um pouco do desastre ocorrido em 2008, 

são cenários de destruição, que devastou alguns dos bairros da área da pesquisa. 
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Figura 02 – Foto aérea 1 do desastre de 2008                Figura 03 – Foto aérea 2 do desastre de 2008 

          

Fonte: imagem cedida pela ADARB                              Fonte: imagem cedida pela ADARB 

 

Figura 04 – Foto aérea 3 do desastre de 2008                  Figura 05 – foto aérea 4 do desastre de 2008 

          

Fonte: imagem cedida pela ADARB                               Fonte: imagem cedida pela ADARB 

 

Figura 06 – Foto aérea 5 do desastre de 2008                Figura 07 – Foto aérea 6 do desastre de 2008 

          

Fonte: imagem cedida pela ADARB                            Fonte: imagem cedida pela ADARB 
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Figura 08 – Bairro Alto Braço do Baú                                Figura 09 - Bairro Braço do Baú 1 

          

Autora: Maristela Pereira                                                          Autora: Maristela Pereira 

 

Figura 10 - Bairro Braço do Baú 2                               Figura 11- Bairro Braço do Baú 3 

         

Autora: Maristela Pereira                                                   Autora: Maristela Pereira 

 

Esta tragédia ficará marcada para sempre na vida daquelas comunidades e das pessoas 

que lá estavam para ajudar. Foram famílias inteiras soterradas e muitas pessoas foram levadas 

pelas enxurradas. Os depoimentos apresentados por Menezes (2009) são fortes e 

emocionantes, relatam os momentos de angústia e sofrimento daqueles que perderam tudo de 

forma muito rápida e não puderam fazer nada. 

Após os desastres que assolaram a região do Morro do Baú, os moradores precisavam 

de uma representação que lutasse por seus direitos, reivindicações e necessidades que iam 

aparecendo, foi então que surgiu a ideia da criação da Associação dos Desabrigados e 

Atingidos da Região dos Baús (ADARB) com a ajuda de voluntários da cidade de 

Votuporanga/SP e Curitiba/PR. Após várias reuniões com toda a comunidade, a ADARB foi 

criada em uma assembleia geral em 03 de janeiro de 2009. Esta associação representa 342 

famílias que vivem nos seis bairros do entorno do Morro do Baú (Baú Baixo, Baú Central, 

Braço do Baú, Alto Braço do Baú, Baú Seco e Alto Baú). Sua finalidade principal é prestar 

serviços assistenciais às vítimas e seus familiares em caso de desastres ambientais no Estado 
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de Santa Catarina, especialmente no município de Ilhota. A diretoria da Associação é 

composta por três representantes de cada bairro e tem como presidente Tatiana Richart 

Reichert a qual, se tem destacado pelo empenho e dedicação, não só nas tarefas relacionadas 

com a reconstrução, mas também com ações de prevenção de desastres
5
.  

Quando ocorreram os desastres, não havia preparo para lidar com a situação. Como 

já assinalado, não existia qualquer estrutura eficaz de Defesa Civil e as comunidades não 

tinham o mínimo de informação do que poderia ocorrer e nem como poderiam enfrentar o 

que ocorreu no fatídico dia 23 de novembro de 2008. Hoje, quase 4 anos depois, a região 

ainda enfrenta muitos problemas relacionados à reconstrução: muitas casas não foram 

entregues; pontes tardiamente reconstruídas caíram em pouco tempo, começaram a ser 

novamente reconstruídas, mas os trabalhos foram novamente interrompidos por falência da 

empresa construtora; calçamentos das estradas constantemente danificados; obras de 

retaludamento, desassoreamento e alargamento dos cursos d’água feitos de forma 

inadequada, etc. Ainda há muito que fazer na região: as pessoas precisam ser ouvidas; 

necessitam de informações; monitoramento constante da área e credibilidade de uma Defesa 

Civil atuante junto com as comunidades. Contudo, podemos constatar desde o início, uma 

manifesta falta de diálogo entre a Defesa Civil e as comunidades e uma incapacidade por 

parte do poder público de aproveitar a disponibilidade participativa das pessoas. Por outro 

lado, as atividades de reconstrução não parecem estar vinculadas a um plano de promoção da 

resiliência comunitária, não foram promovidas de forma transparente (ALBINO, 2011). As 

ações de prevenção que estão em andamento como: o projeto de alerta e alarme (aguarda 

aprovação em Brasília), o plano de contingência e o mapeamento das áreas de risco (já 

efetivados), não foram elaborados de forma participativa.  As informações nelas contidas, 

não foram sequer partilhadas com as pessoas, não sendo efetivamente utilizadas para a 

promoção da resiliência comunitária. Ao invés de, com base na auto-organização da 

comunidade, ter-se avançado para a constituição de um NUPDEC (Núcleo Comunitário de 

Proteção e Defesa Civil), nada foi feito nesse sentido, presumindo, à revelia de tudo o que é 

internacional e nacionalmente previsto, que a Defesa Civil Municipal se limita a escolher 

pessoas de sua confiança que, eventualmente, lhe fornecerão informações. 

No contexto do cenário atrás traçado, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: 

Como promover uma ampla participação popular na prevenção e enfrentamento de desastres 

ambientais e aumentar a resiliência das comunidades?  

                                                      

5
 Material disponibilizado pela ADARB. 
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Para orientar o desenvolvimento da pesquisa, foram estabelecidos os objetivos que 

passam a enunciar-se. 

Objetivo geral: Desenvolver um processo participativo orientado para a construção 

de um Sistema de Informações Geográficas Participativo (SIG-P) da região do Morro do Baú 

em Ilhota/SC, nomeadamente nos bairros Baú Baixo, Baú Central, Braço do Baú, Alto Braço 

do Baú, Alto Baú e Baú Seco. 

Objetivos específicos: 

- Recolher memórias relacionadas a desastres ambientais vivenciados pelos 

moradores da região do Morro do Baú; 

- Identificar percepções de risco dos moradores, bem como atribuições causais dos 

desastres ambientais;  

- Promover a interação dos moradores com equipamentos técnicos, nomeadamente, 

de SIG; 

- Gerar mapas digitais da área da pesquisa; 

- Implementar um SIG-P; 

- Utilizar o aplicativo WebGIS. 

A relevância desta pesquisa pode ser justificada com base em um variado conjunto de 

razões. Em primeiro lugar, e como já se referiu, ela está centrada em um dos domínios mais 

atuais de ação social, política e acadêmica, o domínio dos desastres ambientais, suas causas e 

consequências e formas de preveni-los ou, pelo menos, atenuar seus efeitos. Acrescenta-se, 

ainda que, a área da pesquisa foi palco de um dos maiores desastres ocorrido no estado de 

Santa Catarina e no sul do Brasil, nos últimos anos. As ações de reconstrução ainda estão em 

pleno curso, têm sido prejudicadas por um conjunto de anomalias e estão longe de se 

constituírem em ações de promoção de maior resiliência comunitária. Em segundo lugar, a 

pesquisa preocupa-se essencialmente, com a dinâmica da participação popular no 

enfrentamento e prevenção de desastres ambientais.  Tal dimensão, apesar de todo o realce 

que começou a lhe ser dado na teoria das políticas internacionais e nacionais de proteção e 

defesa civil, é ainda extensamente desconsiderada nas práticas municipais, estaduais e 

nacionais. Em relação a este aspecto, enfatiza-se que a pesquisa realizada proporciona uma 

integração entre o saber técnico-científico e o saber comunitário. Em terceiro lugar, apesar 

dos SIG ser hoje amplamente utilizado nos meios acadêmicos, nas empresas e em muitos 

setores do poder público em diferentes contextos, sobretudo, no que se refere ao 

mapeamento de risco, os estudos que incorporam uma dimensão participativa nos processos 

de georreferenciamento são escassos e de tradição muito recente no Brasil e no mundo. Em 



25 

 

quarto lugar, a pesquisa tem um caráter aplicado, produzindo-se um instrumento de elevado 

poder preventivo (SIG-P) que poderá ser de grande utilidade, tanto para as pessoas das 

comunidades do Morro do Baú, como para o poder público, sobretudo, Defesa Civil. 

Finalmente, os instrumentos produzidos, embora tendo caráter específico, estão dotados de 

uma capacidade de aplicabilidade a outras situações semelhantes. Assim, para além das 

razões que se enunciaram, julga-se considerar que a pesquisa reveste-se de caráter inovador. 

A dissertação foi dividida em cinco partes: introdução, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 

3 e considerações finais.  Na primeira parte, “Introdução”, faz-se uma abordagem geral 

acerca dos desastres ambientais; breve caracterização geográfica da área da pesquisa e do 

desastre ocorrido em novembro de 2008; problema de pesquisa e objetivos, geral e 

específicos. No primeiro capítulo, intitulado “Referencial Teórico”, apresenta-se uma 

revisão teórico-temática sobre os desastres ambientais, a participação popular, as 

geotecnologias e desastres, os Sistemas de Informações Geográficas e Sistemas de 

Informações Geográficas Participativo e assuntos correlacionados. No segundo capítulo, 

intitulado “Metodologia”, apresenta-se toda a sequência metodológica referente à 

organização do processo de pesquisa, quais foram os métodos, técnicas e ferramentas, 

utilizados para a coleta e tratamento de dados. No terceiro capítulo, intitulado “Apresentação 

e Análise dos Resultados”, apresentam-se os resultados obtidos durante todo o 

desenvolvimento da pesquisa e uma análise a partir destes, vinculada aos objetivos que 

foram propostos. A última parte integra as considerações finais. 
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CAPÍTULO 1. REFERENCIAL TEÓRICO 

O capítulo traz uma revisão de literatura acerca da temática dos desastres ambientais, 

participação popular, geotecnologias e desastres ambientais, Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) e Sistema de Informações Geográficas Participativo (SIG-P).  

1.1 Desastres Ambientais 

O debate sobre os desastres ambientais envolve diversos termos como risco, áreas de 

risco, perigo (do termo em inglês hazard, também entendido como ameaça), vulnerabilidade, 

suscetibilidade, gestão de riscos, entre outros.  Apesar do crescente avanço técnico-científico 

em relação a esta área, algumas definições destes termos apresentam variações e divergências 

entre seus usuários (MINISTÉRIO DAS CIDADES/IPT, 2007). As definições aqui expostas 

se baseiam em publicações do Ministério das Cidades, Política Nacional de Defesa Civil, 

OFDA (Office of U.S. Foreing Disaster Assistance) e pesquisadores na área. A seguir são 

abordados especificamente os conceitos de risco, ameaça e vulnerabilidade.  

Segundo Kobiyama (et al., 2006) no Brasil, o termo em inglês hazard é traduzido 

como “perigo” ou “ameaça” dependendo dos profissionais e instituições; o termo utilizado no 

presente trabalho será “ameaça”. O risco é o objeto de estudo que envolve toda a questão da 

mitigação (redução máxima possível dos danos e prejuízos causados), preparação e prevenção 

dos desastres ambientais. É composto pelos fatores ameaça e vulnerabilidade, pois são 

características ou circunstâncias relacionadas com a probabilidade de provocar resultados não 

desejados (USAID/OFDA, 2010). 

O risco na problemática dos desastres é a “relação entre a possibilidade de ocorrência 

de um dado processo ou fenômeno e a magnitude de danos ou consequências sociais e/ou 

econômicas sobre um dado elemento, grupo ou comunidade”, podendo resultar em perdas de 

vidas ou ferimentos, danos à propriedade, rupturas sociais e econômicas ou degradação 

ambiental (ALHEIROS, 2010; MINISTÉRIO DAS CIDADES/IPT, 2007; MATTEDI et al., 

2009, p. 15).  Complementando estas definições Lavell (2002, p. 2) aborda o risco como:  

el “riesgo” se refiere a um contexto caracterizado por la probabilidad de pérdidas y 

daños en el futuro, las que van desde las físicas hasta las sicosociales y culturales. El 

riesgo constituye una posibilidad y una probabilidad de daños relacionados con la 

existencia de determinadas condiciones en la sociedad, o en el componente de la 

sociedad bajo consideración (individuos, familias, comunidades, ciudades, 

infraestructura productiva, vivienda etc.). El riesgo es, en consecuencia, una condición 

latente que capta una posibilidad de pérdidas hacia el futuro.  
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A ameaça (natural ou antrópica) é um fator externo, um agente ativo ou mesmo um 

fenômeno com potencial para causar danos às pessoas, bens ou ao ambiente. Como exemplo, 

temos a cheia de um rio (ameaça) que pode originar inundação (USAID/OFDA, 2010; 

ALHEIROS; 2010; KOBIYAMA, 2006). De acordo com a Política Nacional de Defesa Civil 

(2007, p. 9), a ameaça é a “estimativa de ocorrência e magnitude de um evento adverso, 

expressa em termos de probabilidade estatística de concretização do evento e da provável 

magnitude de sua manifestação”.  

A vulnerabilidade é a condição própria de um sistema, a ser afetado por um fenômeno 

ou processo, é o cenário que sofre efeito da ameaça (ALHEIROS, 2010; USAID/OFDA, 

2010). De acordo com a Política Nacional de Defesa Civil (2007, p. 8), é a “condição 

intrínseca ao corpo ou sistema receptor que, em interação com a magnitude do evento ou 

acidente, caracteriza os efeitos adversos, medidos em termos de intensidade dos danos 

prováveis”. “Quanto maior a vulnerabilidade, maior o risco” (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES/IPT, 2007). 

La “vulnerabilidad” se refiere a una serie de características diferenciadas de la 

sociedad, o subconjuntos de la misma, que le predisponen a sufrir daños frente al 

impacto de um evento físico externo, y que dificultan su posterior recuperación. Es 

sinónimo de debilidad o fragilidad, y la antítesis de capacidad y fortaleza. La 

vulnerabilidad es en fin la propensión de una sociedad de sufrir daño o de ser dañada, 

y de encontrar dificultades en recuperarse posteriormente (LAVELL, 2002, p. 3) 

 

No entanto, quando se aborda o risco, deve-se considerar a ameaça e a vulnerabilidade 

do sistema que poderá ser impactado (KOBIYAMA et al., 2007). Alcántara-Ayala (2002, p. 

120) apresenta um esquema (figura 12) que resume bem parte desta abordagem, são os 

“ingredients of natural disasters”.  

 

Figura 12 - Ingredients of natural disasters. 

 

   Fonte: Alcántara-Ayala (2002, p.120). 



28 

 

Os desastres ambientais, como foram abordados anteriormente, são desencadeados 

pela conjugação de diversos fatores, como a ocorrência de fenômenos naturais (inundações, 

movimentos de massa, furacões, terremotos, entre outros) em áreas consideradas de risco e 

vulneráveis a estes fenômenos. São ditos desastres porque afetam as pessoas. 

Os desastres são produto de uma mistura complexa de ações ligadas a fatores 

econômicos, sociais, culturais, ambientais e político-administrativos que estão 

relacionados a processos inadequados de desenvolvimento, a programas de ajuste 

estrutural e projetos de investimento econômico que não contemplam o custo social 

nem ambiental das suas ações. Além disso, há outros fatores que contribuem tal como 

a injusta distribuição da riqueza e de oportunidades, os padrões de assentamento 

inadequados em zonas de alto risco (principalmente da população mais vulnerável), a 

desenfreada urbanização sem planejamento, os processos contínuos de degradação 

ambiental, a fraca capacidade de gestão e redução do risco de desastres por parte de 

autoridades e comunidades, a falta de recursos humanos, técnicos e materiais das 

sociedades afetadas, etc.. (VALDÉS, 2006, p. 3). 

 

Embora o fenômeno natural de chuva intensa e contínua, durante um prolongado 

período de tempo, possa desencadear o movimento de massa ao ultrapassar certos limites de 

resistência através do encharcamento do solo de uma encosta geologicamente instável, suas 

causas e/ou efeitos assumem proporções de imensa gravidade nos núcleos urbanos pela falta 

de planejamento (FERREIRA et al., 2011). 

 Os fenômenos naturais sempre existiram em nosso planeta, de maior ou menor 

intensidade. É consequência de uma dinâmica própria da terra que está em constante 

movimento e transformação; ao longo da evolução da humanidade, foram muitas as 

ocorrências com consequências desastrosas para a população e para os seus meios de 

subsistência, “entretanto, a maioria das culturas aprendeu a conviver, conhecer e respeitar as 

ameaças e as leis da natureza, permitindo o desenvolvimento de grandes civilizações em 

harmonia e equilíbrio com o meio ambiente” (VALDÉS, 2006, p. 2). 

1.1.1 Desastres ambientais no âmbito internacional 

A comunidade internacional admitia no início dos anos 2000 que, apesar de ter um 

aumento na ocorrência de desastres ambientais e número de pessoas afetadas, ao mesmo 

tempo, considerava positivamente que o número de vítimas mortais tivesse diminuído, 

“lamentavelmente um só ano foi suficiente para que o mundo se encontrasse diante de um 

panorama desolador e os balanços positivos das últimas décadas não passassem de uma 

reflexão temporária” (VALDÉS, 2006, p. 2). Acontecimentos como o tsunami e o terremoto 

na Ásia em 2004, os terremotos no Paquistão e os furacões no Golfo do México e no Caribe, 

em 2005, com milhares de mortos, feridos, desaparecidos e economias destruídas, fizeram 
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com que a comunidade internacional questionasse o quão vulneráveis e frágeis são as 

sociedades, mesmo contando com recursos e avanços técnico-científicos (VALDÉS, 2006).  

Houve uma conscientização da comunidade internacional para a redução dos efeitos 

dos desastres ambientais e algumas medidas começaram a ser tomadas, importantes 

procedimentos foram e estão sendo realizados em todo mundo para a gestão do risco de 

desastres.  

Em dezembro de 1989 a 44ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas declarou 

os anos 90 como a Década Internacional para Redução dos Desastres Naturais (DINRD). 

Tal iniciativa teve por base uma comprovada elevação da frequência e intensidade dos 

eventos extremos e o aumento exponencial de perdas materiais e humanas, nomeadamente 

nos chamados “países em desenvolvimento”: a DINRD favoreceu um progresso significativo 

na conscientização e na promoção de uma cultura de prevenção, houve cada vez mais 

envolvimento de centros de pesquisa, universidades, governos locais, entre outros, no 

contexto dos desastres; já, no final da década de 90, foi declarada a Estratégia Internacional 

para a Redução de Desastres (EIRD) dando continuidade às ações da DINRD. A ONU podia 

agora contar com um cenário mundial estável para reduzir o risco de desastres (MATTEDI e 

BUTZKE, 2001; VALDÉS, 2006). 

Outra ação de destaque é o Marco de Ação de Hyogo, aprovado por 168 Chefes de 

Estado e assinado durante a Conferência Mundial sobre a Redução de Desastres, realizada no 

Japão em janeiro de 2005. Este plano tem vigência de 10 anos (2005 – 2015), o intuito é 

reduzir os impactos causados pelos desastres e identificar formas para melhorar a resiliência 

das nações como seu principal objetivo, ou seja, reduzir até 2015 as perdas humanas, 

econômicas e ambientais das nações. Cinco prioridades de ação foram adotadas a partir das 

deliberações da Conferência, como: 1) tornar os riscos de desastres uma prioridade nacional e 

local; 2) identificar e monitorar os riscos, bem como potencializar o alerta; 3) desenvolver 

uma cultura de segurança e de resiliência; 4) reduzir os elementos de risco inesperado e 5) 

fortalecer a preparação em desastres com o intuito de assegurar uma resposta eficaz em todos 

os níveis (ISDR, 2005). 

1.1.2 Desastres ambientais no âmbito nacional 

Partindo para os fatos que envolvem os desastres ambientais no Brasil, em 2008 o 

relatório anual de estatísticas de desastres da Office of U.S. Foreign Disaster 

Assistance/Centre for Research on the Epidemiology of Disasters – OFDA/CREAD – aponta 

o Brasil como o décimo país do mundo com maior número de vítimas relacionadas aos 
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desastres ambientais. Cerca de 1,8 milhões de pessoas foram afetadas pelos desastres 

hidrológicos, ou seja, que englobam inundações, enchentes e movimentos de massa 

(OFDA/CREAD, 2009). Estes desastres ocorrem geralmente quando associados a eventos 

pluviométricos intensos e prolongados (TOMINAGA, 2009).  

A partir da década de sessenta, acompanhando uma tendência mundial, assistimos a 

uma intensificação da quantidade e dos impactos dos desastres ambientais. Uma boa parte 

dessa intensificação é ocasionada pelo intenso processo de urbanização verificado nas últimas 

décadas: o crescimento das cidades não foi acompanhado pelas políticas de planejamento 

urbano, resultando na ocupação de áreas geológicas e geomorfológicas desfavoráveis 

(TOMINAGA, 2009).  

Os desastres ambientais mais comuns que afetam o Brasil são as inundações, 

enchentes, movimentos de massa, seca e erosão, responsáveis por um grande número de 

vítimas e perdas materiais todos os anos. Dados da Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais (MUNIC), realizada pelo IBGE em 2002 e publicada em 2005, aponta que os 

desastres (movimentos de massa, inundações e erosão) se associam principalmente à 

degradação de áreas frágeis e são potencializados pelo desmatamento e ocupação irregular 

(MAFFRA & MAZZOLA, 2007). Os municípios mais atingidos no país localizam-se nos 

estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, 

Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Paraíba e Ceará (KOBIYAMA et al., 2006). 

Para estabelecer os limites de uso e ocupação do solo, proteção de áreas cobertas ou 

não por vegetação nativa, entre outras providências, e assim impedir que áreas potenciais se 

transformem em áreas de risco, o Código Florestal Brasileiro (Lei nº 4.771, de 15 de setembro 

de 1965), instituiu as áreas de preservação permanente (APPs), que proíbe a ocupação do 

terço superior dos morros, do entorno das nascentes, das encostas com declividade superior a 

100% (45°) e das margens dos cursos d’água. Essas áreas de margens de rios são protegidas 

por serem mais suscetíveis a processos de inundações e os topos de morros por propiciarem o 

desencadeamento dos movimentos de massa (MAFFRA & MAZZOLA, 2007; SIEBERT, 

2009). Porém com o novo Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012), 

palco de muitas discussões no país, há uma diminuição destas áreas protegidas. 

Mas na realidade, a dificuldade do acesso à terra e moradia em áreas urbanas, 

especialmente nos grandes centros urbanos, associada à pequena atuação do poder público 

ocasiona a ocupação irregular de áreas definidas como impróprias; “neste contexto a 

degradação ambiental possui um vínculo estreito com a realidade de pobreza da população 

urbana e do não acesso a terra, tornando a população de baixa renda a mais vulnerável a 
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desastres naturais”. Porém não é apenas a desigualdade de acesso a terra a única responsável 

pela degradação ambiental, “o desrespeito a legislação, muitas vezes motivado pela 

especulação imobiliária, o mau uso do solo e o desmatamento tem gerado um quadro de 

degradação responsável pela potencialização a processos de risco” (MAFFRA & MAZZOLA, 

2007, p.11). 

O Estado de Santa Catarina apresenta um histórico relevante acerca dos desastres 

ambientais, é constantemente castigado pelas adversidades atmosféricas, caracterizadas: 

a) pelos elevados totais pluviométricos, que resultam em grandes áreas afetadas por 

escorregamentos, inundações e quedas de blocos, deixando, comumente, um grande 

número de desabrigados e mortos; b) pelos prolongados meses de estiagens, que 

prejudicam a agricultura e a pecuária, afetando a renda dos agricultores e pecuaristas; 

c) e pelas tempestades severas que frequentemente geram vendavais, granizos, 

tornados e marés de tempestades, deixando inúmeras residências totalmente destruídas 

ou destelhadas, além de prejudicar significativamente as plantações e a infra-estrutura 

pública dos municípios. Além disso, em março de 2004, Santa Catarina também foi 

surpreendida pelo Furacão Catarina, fenômeno mais atípico registrado no Estado até 

hoje (HERRMANN, 2007). 

 

As razões que levam a constar inúmeras situações de emergência e/ou calamidade 

pública no Estado, associadas às chuvas intensas, devem-se ao crescimento populacional das 

cidades, problemas com o processo de expansão urbana e a ocupação em áreas de risco, 

sujeitas as inundações, movimentos de massa, desmatamento (substituição da vegetação 

natural por uma secundária, o que não permite uma eficaz proteção do solo e infiltração da 

água pluvial), rios retilinizados ou canalizados, com retenção de entulhos, impedindo a vazão 

normal da água, causando transbordamento e erosão nas margens; “todas as razões citadas 

acentuam os efeitos adversos dos rigores do clima, não sendo necessário índices 

pluviométricos intensos para que desencadeiem transtornos nas localidades assentadas em 

áreas suscetíveis a estes fenômenos” (HERRMANN, 2007, p. 1). Nota-se que os problemas 

no processo de ocupação, que envolvem as áreas de risco, são semelhantes em todo país. 

Em novembro de 2008, as chuvas que arrasaram Santa Catarina, ocasionando os 

movimentos de massa, inundações e enchentes, fizeram com que 14 municípios decretassem 

estado de calamidade pública e 63 municípios, situação de emergência, o que evidencia a 

expansão dos desastres com seus efeitos mais trágicos concentrados no Vale do Itajaí. O 

número de mortos chegou a 135 e 78.656 desabrigados e desalojados, o número de pessoas 

afetadas chegou a 1,5 milhão (103 mil em Blumenau), o episódio repercutiu na mídia nacional 

e internacional durante semanas (MATTEDI  et al., 2009). 

A destruição foi desencadeada de um lado, pela sobrecarga da capacidade assimilativa 

e regenerativa do ambiente natural e, de outro, pela incapacidade cognitiva de 
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identificar as causas e pela incapacidade política de formular e implementar 

estratégias de previsão e preparação para conviver com o problema. Na verdade, aos 

fatores já mencionados soma-se o processo de gestão autoritário de formulação e 

implantação de políticas públicas, que exclui sistematicamente a participação da 

sociedade organizada (MATTEDI et al., 2009). 
 

O Complexo do Morro do Baú (porção de Ilhota) foi afetado em 2008 mais 

expressivamente pelos movimentos de massa e inundações, igualmente a sua região (Vale do 

Itajaí).  

1.1.3 Movimentos de massa e inundação 

Segundo Guerra (2008) nos movimentos de massa o que ocorre é um movimento 

coletivo de solo e/ou rocha, onde a gravidade/declividade possui um papel significativo. A 

água pode tornar o processo ainda mais catastrófico, mas não é necessariamente o principal 

agente desse processo geomorfológico. O movimento de massa é o mais importante processo 

geomorfológico modelador da superfície terrestre (BIGARELLA et al., 1996). 

As encostas são terrenos em equilíbrio transitório, suscetíveis à remodelação por 

agentes naturais e/ou antrópicos e através da ocupação humana, muitas vezes, leva à retirada 

da vegetação, à movimentação da terra, à alteração do regime de escoamento e infiltração das 

águas das chuvas e à deposição irregular de lixo e entulho, os quais as predispõem aos 

movimentos de massa (OLIVEIRA et al., 2006).   

Para Guidicini & Nieble (1984 apud TOMINAGA, 2009, p.34) há dois tipos de 

agentes deflagradores do processo, os agentes predisponentes, ou seja, condições geológicas, 

topográficas e ambientais da área onde se desenvolve o movimento de massa (condições 

naturais) e os agentes efetivos divididos em preparatórios (pluviosidade, erosão pela água ou 

vento, oscilação de nível dos lagos e marés e do lençol freático, ação de animais e ação 

humana como desmatamento, etc.) e os agentes efetivos imediatos (chuva intensa, erosão, 

terremotos, ondas, vento, interferência do homem, etc.).  

Fernandes e Amaral (1996) sistematizam as principais classes de movimentos de 

massa que ocorrem no Brasil referindo, para o efeito, as propostas de categorização de Freire 

(1965 apud FERNANDES e AMARAL, 1996), Guidicini e Nieble (1984 apud FERNANDES 

e AMARAL, 1996) e IPT (1991 apud FERNANDES e AMARAL, 1996). Seguindo 

basicamente a classificação do IPT, complementada por caracterizações de Guidicini e 

Nieble, os citados autores consideram como principais tipos de movimentos de massa:  
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a) Corridas (flows): são movimentos rápidos, onde os materiais se comportam como 

fluidos altamente viscosos, acontecendo que “as corridas simples estão geralmente associadas 

à concentração excessiva dos fluxos d’ água superficiais (Id. ibid., p. 131); 

b) Escorregamentos (slides)/deslizamentos: representam a forma mais frequente entre 

todos os tipos de movimentos de massa, caracterizam-se como movimentos rápidos de curta 

duração, com planos de ruptura bem definidos e podem ser divididos em dois grandes tipos – 

rotacionais e translacionais; 

c) Queda de blocos (rock falls): são movimentos rápidos de blocos e/ou lascas de 

rocha que caem pela ação da gravidade, sem a presença de uma superfície de deslizamento, na 

forma de queda livre. 

Os mesmos autores deixam, nesse texto, deliberadamente de fora, outra categoria de 

movimento de massa: o rastejo ou rastejamento (creep) que eles consideram representar “uma 

transição tênue para os escorregamentos” (FERNANDES E AMARAL, 1996, p. 130). 

Caracterizam esse tipo de movimento de massa como um movimento lento, continuado e não 

passível de uma limitação temporal precisa. Hansen (1984 apud GUERRA, 2008) considera a 

existência de 3 grandes tipos de rastejo: o rastejo sazonal, rastejo contínuo e rastejo 

progressivo. 

Além dos movimentos de massa, as inundações também afetaram e afetam a região do 

Morro do Baú em Ilhota. Inundações são eventos naturais que ocorrem com periodicidade nos 

cursos d’ água, frequentemente ocorrendo devido às chuvas fortes e rápidas ou chuvas de 

longa duração (TOMINAGA, 2009).  

A inundação, popularmente tratada como enchente, é o aumento do nível dos rios 

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

próximas a ele. Estas áreas planas próximas aos rios sobre as quais as águas 

extravasam são chamadas de planícies de inundação (KOBIYAMA et al., 2006, p.45)  

 

De acordo com a Política Nacional de Defesa Civil (2007), as inundações são 

classificadas de acordo com sua magnitude (excepcionais, de grande magnitude, normais ou 

regulares e pequena magnitude) e sua evolução (enchentes ou inundações graduais, 

enxurradas ou inundações bruscas, alagamentos e inundações litorâneas provocadas pela 

brusca invasão do mar). As inundações graduais resultam da elevação das águas de forma 

gradativa, suficiente para inundar as regiões marginais e as inundações bruscas resultam da 

elevação das águas de forma rápida e violenta, provocadas por chuvas intensas e concentradas 

(TACHINI et al., 2009).  
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Sobre a questão de diferenciação de inundação e enchente, Kobiyama et al. (2006) 

destaca que esta última ocorre quando não há o transbordamento do rio, apesar do rio ficar 

praticamente cheio, conforme representado na figura 13. Todo rio tem sua área natural de 

inundação, ou seja, as planícies de inundação. E, quando o homem deixa de respeitar estes 

limites dos rios e ocupa estas áreas de forma inadequada, as inundações passam a ser um 

problema frequente (OLIVEIRA, 2010). 

 

                      Figura 13 - Perfil esquemático do processo de enchente e inundação 

 

   Fonte: Min. Cidades/IPT (2007) 
 

Além de inundação e enchente, existem os conceitos de alagamento e enxurrada. De 

acordo com o Ministério das Cidades/IPT (2007, p. 93 e 94). 

O alagamento pode ser definido como o acúmulo momentâneo de águas em uma dada 

área por problemas no sistema de drenagem, podendo ter ou não relação com 

processos de natureza fluvial. A enxurrada é definida como o escoamento superficial 

concentrado e com alta energia de transporte, que pode ou não estar associado a áreas 

de domínio dos processos fluviais. É comum a ocorrência de enxurradas ao longo de 

vias implantadas sobre antigos cursos d’água com alto gradiente hidráulico e em 

terrenos com alta declividade natural. 

1.1.4 Defesa Civil 

Para que a ocorrência dos desastres ambientais diminua, deve-se realizar a gestão de 

riscos através das fases de prevenção, preparação e mitigação dos desastres. De acordo com a 

União Internacional de Estratégias para a Redução de Riscos de Desastres (UNISDR, 2009), a 

gestão de riscos é definida como:  

O processo sistemático de acordo com as diretrizes, organizações administrativas, 

habilidades e capacidades operacionais para implementar políticas e fortalecer a 

capacidade de enfrentamento para reduzir os impactos negativos das ameaças e a 

possibilidade de que ocorra um desastre (UNISDR, 2009, p.19). 

 

Desta forma, as medidas realizadas não devem ser apenas para reduzir os prejuízos 

materiais, mas principalmente para evitar a ocorrência de vítimas fatais (KOBIYAMA, et al., 

2006, p. 4).  
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A maneira que o Brasil adotou para lidar com os desastres foi a institucionalização da 

Defesa Civil, que conforme sua descrição, caracteriza-se como um “conjunto de ações 

preventivas, de socorro, assistenciais e de reconstrução destinadas a evitar ou minimizar os 

desastres, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social” (POLÍTICA 

NACIONAL DE DEFESA CIVIL, 2007).  

As ações para a redução de desastres envolvem algumas fases definidas como: 

prevenção (ações conduzidas para avaliar e reduzir os riscos), preparação (ações e medidas 

dedicadas a reduzir a perda de vidas humanas e outros danos), resposta (ações desenvolvidas 

durante um evento adverso, para salvar vidas, reduzir o sofrimento humano e perdas) e 

reconstrução (medidas para reparar e restaurar os danos em busca da normalidade) 

(ALHEIROS, 2010). Porém, esses objetivos nem sempre são atingidos devido a diversos 

fatores, entre os quais se destaca a morosidade da capacitação de lideranças para a prevenção 

de desastres (VALÊNCIO et al., 2009).  

De acordo com Schadeck (2011) o principal objetivo da Defesa Civil é a proteção da 

vida e a redução do risco de desastres: portanto nesta área, as políticas públicas incluem ações 

estruturais, a preparação das comunidades em áreas de risco e a capacitação dos agentes de 

defesa civil. “Um dos problemas comuns em todos os níveis do Sistema Nacional de Defesa 

Civil (SINDEC) é a rotatividade entre os membros que o compõem. Dessa forma há sempre 

novos agentes, não capacitados, atuando em todos os níveis” (SCHADECK, 2011, p. 3). 

O surgimento da Defesa Civil no Brasil e no Mundo está vinculado à Segunda Guerra 

Mundial. Há indícios de que surgiu primeiro na Inglaterra como frente aos ataques por 

bombas que afetavam cidades e indústrias e, no Brasil, para o enfrentamento aos danos 

humanos e econômicos provocados pela guerra. No entanto as legislações de 1824, 1891, 

1934 e 1937 já abordavam temas como socorro público, calamidade pública, implicações da 

seca, desastres e perigos iminentes (CEPED UFSC, 2011a). 

Durante a Segunda Guerra Mundial, o conflito ultrapassou os limites militares. Os 

ataques atingiram diretamente os civis, ocasionando a morte de mais de 45 milhões de 

cidadãos, cidades inteiras destruídas, quase 30 milhões de mutilados e incalculáveis milhões 

de traumatizados por torturas e cenas da guerra. Era o momento de direcionar esforços às 

vítimas (CEPED UFSC, 2011a). 

No Brasil entre 1942 e 1960 foram pelo menos dez diferentes atos legais federais que 

abordavam o tema, mas somente em 1966 devido a uma grande enchente no sudeste criou-se 

um Grupo de Trabalho que elaborou o Plano Diretor de Defesa Civil do Estado da Guanabara 

(primeiro no Brasil a ter uma Defesa Civil Estadual organizada) definindo atribuições para 
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cada órgão componente do Sistema Estadual de Defesa Civil, sendo a primeira legislação 

estadual para desenvolver ações de resposta a catástrofes naturais (ALHEIROS, 2010; 

CEPED UFSC, 2011a).  

O Decreto Estadual nº 722, de 18.11.1966, que aprovou este plano estabelecia, ainda, 

a criação das primeiras Coordenadorias Regionais de Defesa Civil no Brasil. Em 1967 

foi criado o Ministério do Interior com a função de socorrer as populações atingidas 

por calamidade pública em todo território nacional. A organização sistêmica da defesa 

civil no Brasil deu-se com a criação do Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC, 

em 16.12.1988, reorganizado em agosto de 1993 e atualizado por intermédio do 

Decreto nº 5.376, de 17.02.2005 (ALHEIROS, 2010, p. 24). 

 

Ação Proteção e Defesa Civil no Brasil está organizada sob forma de sistema, 

denominado de Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), composto por 

vários órgãos. 

O SINPDEC possui o objetivo de “planejar e promover a defesa contra desastres, 

prevenir e minimizar danos, socorrer e assistir as populações afetadas, reabilitar e reconstruir 

cenários deteriorados por desastres e atuar na iminência ou em situação de desastres” 

(BEZERRA e LOPES, 2006).  

O SINPDEC é composto pelos órgãos e entidades da administração pública Federal, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades públicas e privadas de 

atuação significativa na área de proteção e defesa civil. Sua estrutura organizacional é então 

distribuída da seguinte forma: a) Órgão consultivo – Conselho Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (CONPDEC), constituído por Plenário, Comitê Consultivo, Comitês Técnicos e 

Grupos de Trabalho, responsável pela deliberação e formulação de políticas e diretrizes do 

Sistema; b) Órgão central – Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC), órgão do 

Ministério da Integração Nacional, responsável por coordenar o planejamento, articulação e 

execução dos programas, projetos e ações de proteção e defesa civil; c) Órgãos regionais de 

proteção e defesa civil, como as Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil 

(CORPDEC), responsáveis pela articulação, coordenação e execução do SINPDEC em nível 

regional; d) Órgãos estaduais e do Distrito Federal de proteção e defesa civil, como as 

Coordenadorias Estaduais de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), responsáveis pela 

articulação, coordenação e execução do SINPDEC em nível estadual; e) Órgãos municipais 

de proteção e defesa civil como as Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil 
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(COMPDEC) e os Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC), 

responsáveis pela articulação, coordenação e execução do SINPDEC em nível municipal
6
.  

Além dos órgãos citados, também estão envolvidos neste sistema, os Órgãos 

Setoriais de Proteção e Defesa Civil e os Órgãos de Apoio Municipal. Os Setoriais são 

Órgãos e Instituições da Administração Pública Estadual, Municipal e Federal, por exemplo, 

em nível estadual estão os Corpos de Bombeiros Militares. Com relação aos Órgãos 

Municipais, podemos destacar as Instituições Públicas e Privadas, Organizações Não 

Governamentais (ONG), clubes de serviços, Instituições Religiosas, Associações 

Comunitárias, Organizações de Voluntários, Fundações diversas, entre outros que apoiam o 

SINPDEC
7
.  

Ainda fazem parte da estrutura do SINPDEC o Centro Nacional de Gerenciamento de 

Riscos e Desastres (CENAD), com ações para garantir “agilidade da resposta à emergência” e 

monitoramento de riscos e ameaças mais constantes no país e o Grupo de Apoio a Desastres 

(GADE), composto “por uma equipe multidisciplinar e mobilizável a qualquer tempo para 

atuar nas diversas fases do desastre em todo território nacional” (CEPED UFSC, 2011 a, p. 

15). 

Este Sistema abrangente e devidamente estruturado nos diferentes níveis municipal, 

estadual e federal, tem sob sua responsabilidade preparar o país para qualquer 

eventualidade, seja nas comoções internas ou nas situações emergenciais provenientes 

de fenômenos naturais, seja nas catástrofes ou em acidentes de grandes proporções, ou 

ainda na antevisão de outras emergências de qualquer natureza (BEZERRA e LOPES, 

2006, p. 22). 

 

O histórico de toda a legislação que envolve a Defesa Civil no Brasil é composto por 

muitos decretos, leis e medidas provisórias desde o ano de 1943 até os dias de hoje. 

A Política Nacional de Defesa Civil
8
, um documento que serve como referência para 

todos os órgãos de Defesa Civil, foi aprovada pelo CONPDEC e publicada no Diário Oficial 

da União nº 1, de 2 de janeiro de 1995, através da Resolução nº 2, de 12 de dezembro de 

1994. Estabelece diretrizes, metas, planos e programas prioritários para a elaboração de ações 

de redução de desastres no país e prestação de socorro e assistência às populações afetadas 

por desastres (são 15 diretrizes e 6 metas) (CEPED UFSC, 2011a, p. 16).  Em abril de 2012, 

houve uma reformulação desta Política, aprovada pela Lei n. 12.608/12 (anexo 1).  

                                                      

6 e 7
 Disponível em:<http://www.integracao.gov.br/defesa-civil/sinpdec/organizacao>. Acesso em maio de 2013. 

 
8 

De acordo com a Lei 12.608/12 sancionada no dia 10 de abril de 2012, a designação Política Nacional de 

Defesa Civil, foi instituída como Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC).  

http://www.integracao.gov.br/defesa-civil/sinpdec/organizacao
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A Lei n. 12.608/12 aborda a temática dos desastres de forma ampla e organizada 

através da identificação e análise de riscos, medidas estruturais e não estruturais, sistemas de 

contingência, capacitação e treinamento dos agentes da Defesa Civil e a obrigação da 

informação pública. Determina a articulação entre União, Estados e Municípios, tem 

preferência pelas ações preventivas, pela participação popular, entre ouras, além de permitir a 

criação de sistemas de informações e monitoramente de desastres, instituir a Política Nacional 

de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) e dispor sobre o Sistema Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (SINPDEC) e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC) 
9
.  

Conforme a Lei, a PNPDEC deve integrar-se às políticas de ordenamento territorial, 

desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos 

hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas 

setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável, além de abranger ações 

de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa 

civil. A União deverá estabelecer e manter um cadastro nacional dos municípios que 

apresentem áreas com possibilidades de ocorrência de movimentos de massa impactantes, 

inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correspondentes. Os Estados e 

Municípios deverão identificar e mapear as áreas de risco, além de identificar as ameaças, 

suscetibilidades e vulnerabilidades acompanhadas do monitoramento destas
10

. Além destas 

medidas, a Lei possui tantas outras de grande importância para que ocorra um avanço 

significativo na temática dos desastres ambientais.  

Para que de fato ocorra uma diminuição dos danos causados pelos desastres, os 

municípios devem ter suas Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil 

(COMPDECs) organizadas e estruturadas, pois todas as cidades possuem riscos de desastres 

independentemente de suas causas. “A COMPDEC é uma instituição fundamental na proteção 

social. Deve ser dotada de profissionais compromissados, com habilidades de relacionamento 

e forte comprometimento com o trabalho em equipe” (CEPED UFSC, 2011b, p.9).  

As COMPDECs possuem algumas características funcionais para que se desenvolvam 

as medidas necessárias no combate à ocorrência dos desastres, como: conhecimento 

permanente das ameaças e riscos; atuação preventiva em todas as fases da defesa civil (a 

                                                      

9
  Material disponibilizado pela ABGE (Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental) no I 

Seminário de Gestão de Riscos Geológicos do Estado de Santa Catarina, realizado em maio de 2012 no 

município de Florianópolis/SC e Lei n. 12.608/12 em anexo. 
10

 Material disponibilizado pela ABGE (Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental) no I 

Seminário de Gestão de Riscos Geológicos do Estado de Santa Catarina, realizado em maio de 2012 no 

município de Florianópolis/SC e Lei n. 12.608/12 em anexo. 
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prevenção deve ser permanente nas fases da preparação, durante a resposta e reconstrução); 

preparação para enfrentamento dos desastres; gestão aproximada com as instituições públicas 

e cidades vizinhas (as COMPDECs vizinhas devem ter um relacionamento para a troca e 

compartilhamento de experiências e que os sistemas de monitoramento, alerta e alarme se 

complementem); interação permanente com a comunidade; educação para convivência com o 

risco (enquanto medidas estruturais não são possíveis, como a relocação da população 

vulnerável, a educação para a convivência com o risco é primordial, pode ser feita através de 

reuniões comunitárias e trabalho com as escolas, o intuito é criar uma cultura preventiva) e 

visibilidade institucional (os agentes das COMPDECs devem ser reconhecidos onde 

estiverem presentes, um exemplo é o uso de coletes) (CEPED UFSC, 2011b).  

O conhecimento permanente das ameaças, vulnerabilidades e riscos deve ser feito 

através de um mapeamento destas áreas, na porção urbana e rural do município. Muitos 

questionam a necessidade de recursos financeiros para mapear e conhecer os riscos, o que não 

justifica a falta desta importante ferramenta para o planejamento. É possível que municípios 

que não consigam ter um mapeamento rico em informações, utilizem outros meios para que 

tal procedimento ocorra. Um exemplo é aproveitar os mapas publicitários/turísticos como 

alternativa e fazer um trabalho com alunos do ensino médio, associações de moradores, entre 

outros, delimitando assim as áreas que julguem serem de risco (uma área que inunda, por 

exemplo). Essa atividade pode ser elaborada para qualquer tipo de desastre. Nas grandes 

cidades que possuem mais recursos, ao mapear as áreas de risco, devem ter uma estrutura 

mínima de pessoal (técnicos), para monitorar estes riscos e acionar as comunidades que estão 

em risco (CEPED UFSC, 2011b). 

“Não se prepara para aquilo que não se conhece! Mapear e conhecer as ameaças e 

vulnerabilidades é fator fundamental para prevenir e se preparar para o enfrentamento dos 

desastres, independentemente do tamanho da cidade ou comunidade” (CEPED UFSC, 2011b, 

p. 13). 

Os planos de contingência, por exemplo, são essenciais para atuar na resposta aos 

desastres ambientais. Quando o plano é bem organizado, elaborado a partir da cooperação dos 

atores públicos e da comunidade, torna-se uma importante ferramenta para evitar desperdício 

de recursos, improvisos e tempo. Com a participação de todos os atores há um maior 

comprometimento destes por se sentirem responsáveis pela sua execução (CEPED UFSC, 

2011b). 

O plano de contingência é a formalização de uma estratégia de enfrentamento dos 

desastres onde estão descritas as características do evento a ser enfrentado, os locais 
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possíveis de acontecimento, o número provável de afetados e as ações de prevenção e 

resposta que o poder público estabeleceu para enfrentá-los. Nesse planejamento todos 

os recursos disponíveis na Prefeitura devem estar catalogados e cada setor, com sua 

vocação, deve ser listado com suas missões específicas de atuação. Todas as 

disponibilidades logísticas e de recursos humanos devem estar catalogados, com os 

líderes estabelecidos e os contatos registrados (CEPED UFSC, 2011b, p. 14). 

 

Um plano de contingência só vai funcionar se este tiver o conhecimento de toda a 

sociedade, pois quando o desastre acontecer todos irão saber quais as providencias que 

deverão ser tomadas. Para que um plano de contingência seja executado e conhecido, um 

sistema de monitoramento, alerta e alarme deve ser constituído. Este sistema faz parte das 

medidas de prevenção e preparação para que a comunidade como as instituições públicas 

possam tomar as providências necessárias para combater os problemas anunciados (CEPED 

UFSC, 2011b). 

O monitoramento é quando se conhece e acompanha “todas as probabilidades de risco 

frente à possibilidade da ameaça”. Para tal utiliza-se a observação humana, equipamentos 

simples ou mais sofisticados; o monitoramento é feito de acordo com as “necessidades do 

local e do tipo de ameaça e vulnerabilidades encontradas” (CEPED UFSC, 2011c, p. 34). 

Sistema de alerta e alarme: conjunto de habilidades necessárias para gerar e 

disseminar informações que alertem indivíduos, comunidades e organizações diante 

da ocorrência de uma ameaça, a fim de que possam se preparar adequadamente e com 

antecedência, para reduzir a possibilidade de ocorrência de perda ou dano. Um sistema 

de alerta inclui quatro elementos fundamentais: (1) o conhecimento do risco, (2) 

monitoramento da área, (3) comunicação ou a divulgação de alertas e, (4) as 

capacidades locais para responder ao alerta recebido. O alerta é o primeiro sinal para a 

preparação diante de uma ameaça iminente, já o alarme é o aviso de que a ameaça já 

está se concretizando. É na fase de alarme que os órgãos de resposta entram em ação, 

as comunidades são evacuadas para áreas seguras, a fim de minimizar perdas e danos. 

O sistema de alerta e alarme só funciona em conjunto com medidas de prevenção e 

preparação comunitária (CEPED UFSC, 2011c, p.13). 

 

A interação permanente das COMPDECs com a comunidade, considerando que se 

deve ter uma visão sistêmica da Defesa Civil, é uma condição indispensável quando se fala 

em prevenção, preparação e resposta aos desastres. Uma COMPDEC competente visa à 

participação popular em todos os níveis de ação. Uma importante iniciativa é a constituição 

dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDECs) a partir da organização de 

grupos comunitários. Isso é essencial para o sucesso da prevenção e resposta aos desastres que 

afetam as comunidades.  Esta interação constante com as pessoas que vivem em áreas de 

risco, permite que as COMPDECs adquiram o conhecimento e a percepção que essas pessoas 

têm de seu ambiente e seus problemas. Esta atitude vem mostrando o quão este instrumento é 
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influente para criação de soluções criativas, eficientes e que dispensem muitos recursos 

(CEPED UFSC, 2011b). 

Além de potencializar todo o sistema, o relacionamento com a comunidade fortalece a 

autoridade política do coordenador de defesa civil. Exercendo uma liderança proativa, 

com foco nos objetivos institucionais, com visão servidora, a COMDEC se fortalece 

como agente influenciador de grupos organizados, o que a coloca em condição de ser 

ouvida no círculo de decisão municipal. (CEPED UFSC, 2011b, p. 24). 

 

Segundo Marandola e Hogan (2004, p. 26) no dia a dia de nossa sociedade “nos 

sentimos indefesos e impotentes”. “Estamos constantemente em risco”; muitos pensadores 

tem feito este diagnóstico, o qual “identificam em nosso atual estágio da modernidade marcas 

distintas nos sistemas de produção do risco e nos mecanismos de proteção e segurança”. Desta 

forma, nota-se que um dos desafios da atualidade é tornar as comunidades mais resilientes e 

conscientes da importância da prevenção e redução dos desastres ambientais. 

1.2 Participação Popular 

Nesta pesquisa, a denominação utilizada para a participação que envolva as pessoas, 

como prática de inclusão destas no processo de tomada de decisões, participação em projetos, 

em programas, entre outros é a participação popular. Além desta denominação, existem outras 

que são utilizadas em diversos trabalhos como a participação pública, social, democrática e 

comunitária, o que as remete apenas a termos diferentes, pois o significado pode-se dizer que 

é o mesmo. O intuito, neste texto, é apresentar uma abordagem geral sobre a participação 

popular, alguns conceitos, importância, objetivos, exemplos e as diferentes formas de 

participação. 

Com relação ao conceito de participação, alguns destacados pesquisadores concordam 

em reconhecer a existência de significados, graus e pressupostos diferentes (ARNSTEIN, 

1969; WARBURTON, 1997; UEMURA, 1999; FINGER-STICH, 2003; MARANHÃO & 

TEIXEIRA, 2006; KOUPLEVATSKAYA, 2006; BOWEN, 2008 apud FREITAS, 2012).  

Na Sociologia, o conceito geral de participação popular tem dois significados: 

integração (indica a natureza e o grau de incorporação do indivíduo ao grupo) e norma ou 

valor (em que se avaliam os tipos de organização de natureza social, política, econômica, etc.) 

(RIOS, 1987 apud STOTZ, 2009).  

O primeiro é o sentido amplo do termo e assinala a importância da adesão dos 

indivíduos na organização da sociedade. Do ponto de vista sociológico, participação é 

um conceito relacional e polissêmico, pois remete tanto à coesão social como à 

mudança social. A participação implica comportamentos e atitudes passivos e ativos, 

estimulados ou não. Na medida em que a ação mobiliza o sujeito do ponto de vista 
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emocional, intuitivo e racional, a participação pode ser entendida como um princípio 

diretor do conhecimento, variável segundo os tipos de sociedade em cada época 

histórica. 

No segundo sentido, mais estrito e de caráter político, participação significa 

democratização ou participação ampla dos cidadãos nos processos decisórios em uma 

dada sociedade. Representa a consolidação, no pensamento social, de um longo 

processo histórico (STOTZ, 2009)
11

. 

 

Segundo André et al (2006) a definição de participação popular é o envolvimento de 

indivíduos e grupos com a intenção de atuarem por exemplo em algum projeto, programa, 

plano ou política. Com essa iniciativa podem intervir no processo de decisão da proposta, ou 

mesmo, participarem como interessados no processo. Os mesmos autores também apontam os 

objetivos da participação popular em que as ações podem fortalecer as comunidades locais, os 

quais são: a) no processo de decisão convidar as pessoas afetadas e interessadas para assim 

promover a justiça, a igualdade e a colaboração; b) a partir da intervenção planejada, informar 

e educar as partes interessadas no processo e suas consequências; c) reunir informações sobre 

os aspectos sociais, políticos, econômicos, ambientais e culturais da comunidade, bem como 

as relações que as pessoas têm com seu ambiente; d) obter as reações das pessoas sobre a 

intervenção planejada, incluindo as maneiras de reduzir os impactos negativos, aumentar os 

resultados positivos ou mesmo compensar os impactos que não possam ser mitigados; e) 

contribuir para aprimorar a análise de propostas, levando a um desenvolvimento mais 

produtivo e, portanto obter uma maior aceitação e apoio das pessoas pelo processo e f) 

contribuir para uma aprendizagem mútua entre as partes interessadas no processo e para o 

progresso da prática da participação popular.  

 Em relação à natureza da participação, Gutierrez (2004) assinala uma das possíveis 

classificações, ou seja, a subdivisão da participação em econômica, política e social, e são 

caracterizadas a seguir. 

A participação econômica refere-se, em geral, às formas organizadas de resistência e 

lutas da classe trabalhadora e que podem resultar em benefícios tais como participação 

nos lucros, ou formas de co-gestão por intermédio da indicação de diretores etc. 

Enquanto a participação política, os exemplos mais comuns fazem referência ao 

exercício da cidadania como o direito de voto universal. No caso da participação 

social, podemos apontar desde questões mais formais como, por exemplo, o 

pagamento de impostos e os serviços individuais compulsórios às Forças Armadas ao 

Poder Judiciário, até o comprometimento direto de pessoas e grupos populares 

organizados na tomada de decisões referentes ao seu interesse direto ou, ainda, a 

participação na própria gestão dos processos (GUTIERREZ, 2004, p. 8). 

                                                      

11
 Disponível em:<http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/parsoc.html>. Acesso em: 10 abr. 2011. 

 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/parsoc.html
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A participação é vista hoje como algo correto e simples, com a expectativa de que as 

pessoas sejam consultadas, até certo limite, para a tomada de alguma decisão, por exemplo, 

política ou até mesmo administrativa. O debate sobre a participação passou por todo o século 

XX e hoje o que se espera é que seja algo democrático e justo. Mesmo com esta ideia, as 

formas participativas também são criticadas e ironizadas, no sentido de “levarem ao 

imobilismo e impedirem a realização de qualquer solução [...]”. Portanto a finalidade da 

participação “só pode ser estudada a partir de uma análise conjuntural e confrontada com 

alguns valores definidos prévia e externamente”.  Mas nem sempre foi deste modo, pois o 

ambiente das sociedades do século XIX caracterizado pela hegemonia de práticas políticas e 

culturais autoritárias (a luta pelo direito de voto, pelo direito das mulheres e minorias, entre 

outros) possibilita “situar a proposta de participação em contextos amplos, nos quais a sua 

instrumentalização, mesmo que não tenha sido impoluta e totalmente livre da subordinação a 

interesses pessoais e de grupos específicos, incorporava um sentido de justiça e igualdade que 

transcendia em importância ao contrapeso de aspectos pontuais”. Apesar dos acontecimentos, 

a realidade contemporânea é distinta; essas lutas (a partir do ponto de vista jurídico) foram 

encaminhadas e reconhecidas e, o que talvez seja mais relevante, é que a “ideia de 

participação tem sido incorporada às diversas manifestações da vida em sociedade [...]” 

(GUTIERREZ, 2004, p. 9 e 10).  

Mesmo numa época de forte retrocesso das conquistas trabalhistas, como foram as 

últimas décadas, este retrocesso não parece ter se transformado numa recuperação da 

ideia do autoritarismo e das suas práticas características, nem no campo das ideias, 

nem tampouco na realidade cotidiana das pessoas, pelo menos em larga escala. Ou 

seja, a participação como um elemento importante da civilidade parece ainda ocupar 

seu espaço no campo da política, do ensino, das organizações produtivas e da 

sociabilidade em geral (GUTIERREZ, 2004, p. 10). 

Há indícios de que a discussão sobre participação popular no Brasil teve início na 

última década do século XIX (PINHEIRO & HALL, 1979 apud VALLA 1998). Mas pode-se 

dizer que o início da discussão mais sistemática começou nos anos 30 e 40 do século XX, 

com ligação ao surgimento das políticas públicas (VALLA, 1998).               

No entanto é a partir da Constituição de 1988 que novos arranjos participativos são 

reforçados. Como exemplo, o desenvolvimento de práticas que permitem o exercício da 

democracia participativa (SANTOS & AVRITZER, 2002; DAGNINO, 2002 apud JACOBI, 

2005, p. 122). Com a Constituição de 1988, a participação se tornou um componente essencial 

nos processos de reforma democrática do Estado, o que estimulou a participação popular na 

tomada de decisões sobre políticas públicas. Alguns exemplos como o “princípio de 
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cooperação com associações e movimentos sociais no planejamento municipal (art. 29) ou de 

participação direta da população na gestão administrativa da saúde, previdência, assistência 

social, educação e criança e adolescentes (arts. 194, 198, 204, 206 2 227)” nos explanou 

algumas possibilidades de participação (MILANI, 2008, p. 561).  

Sob a análise feita por Jacobi (2005) centrada em torno do fortalecimento do espaço 

público e na abertura da gestão pública à participação da sociedade civil na elaboração de suas 

políticas públicas, na década de 1990, a participação é defendida e institucionalizada dentro 

dos marcos das democracias participativas. 

A participação popular se transforma no referencial de ampliação de possibilidades de 

acesso dos setores populares dentro de uma perspectiva de desenvolvimento da 

sociedade civil e de fortalecimento dos mecanismos democráticos, mas também para 

garantir a 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 (JACOBI, 2005, p. 122). 

Na mesma década, outro episódio que reforçou a importância da participação popular 

no Brasil, foi a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(UNCED/Rio-92), em que a participação popular através da Agenda 21 (principal resultado 

da Conferência) teve e tem destaque como um importante componente na busca pelo 

desenvolvimento das comunidades
12

.  

Seguindo a análise de Jacobi (2005) “na última década, as formas de participação mais 

recorrentes estão centradas principalmente na criação de novos canais e mecanismos de 

relação entre sociedade civil e a esfera pública” (DAGNINO, 2002 apud JACOBI, 2005, p. 

127). Com ou sem suporte da representação política tradicional, esta nova esfera pública que 

incide diretamente sobre o Estado é formada “por uma construção democrática e participativa 

que abre o Estado a um conjunto de organizações sociais admitindo a tensão política como 

método decisório, diluindo, na medida do possível, as práticas autoritárias e patrimonialistas 

que também prevalecem na esfera urbana” (JACOBI, 2005, p. 127).  

Historicamente os processos de participação se desenvolveram ora através de 

estratégias de organizações internacionais, objetivando o desenvolvimento comunitário ou 

planejamento participativo, ora inseridos pelos Planos de Desenvolvimento Nacionais, 

                                                      

12 
A Agenda 21 é um documento para ser adotado global, nacional e localmente com o objetivo de promover um 

novo modelo de desenvolvimento que “modifique os padrões de consumo e produção de forma a reduzir as 

pressões ambientais e atender as necessidades básicas da humanidade” o que se chamou de desenvolvimento 

sustentável. Disponível em:< http://www.ambiente.sp.gov.br/agenda21.php> Acesso em: 11 abr. 2012. 
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setoriais e regionais por meio de programas e projetos de desenvolvimento (TEIXEIRA, 

2001).  

Em meio a todos estes procedimentos históricos, Milani (2008) assinala a 

multiplicidade da origem do discurso de participação popular. As referências encontradas 

partem da “necessidade do uso de ferramentas participativas nos manuais das agências 

internacionais de cooperação para o desenvolvimento, no âmbito dos programas de reforma 

do Estado e das políticas de descentralização, mas também na prática de alguns governos 

locais que afirmam promover” através da participação, “estratégias de inovação” e, em alguns 

episódios, “de radicalização da democracia local”. “A participação é reivindicação histórica 

de alguns movimentos sociais, por exemplo, os relacionados à pauta dos trabalhadores rurais 

sem terra, à gestão de políticas urbanas ou à educação popular” (MILANI, 2008, p.554).  

Percebe-se que a partir da década de 1980 houve um empenho generalizado para 

promover e viabilizar meios de participação popular, envolvendo até mesmo interesses por 

parte da ONU (Organização das Nações Unidas), através da institucionalização de canais e 

órgãos que impulsionem e promovam a sua prática, sob a questão de que a sociedade civil 

como um todo amplo e indiferenciado pode apresentar dificuldade para manifestar-se. Para 

tanto é indispensável o “desenvolvimento de práticas que incentivem, ou pelo menos não 

impeçam, o indivíduo e os grupos de exercerem seus direitos, assumindo a responsabilidade 

inerente à manifestação, ou até a gerência, de seus interesses diretos num processo de 

ampliação da conscientização política e social” (GUTIERREZ, 2004, p. 9). 

Para exemplificar um modo de participação popular, de grande repercussão, que 

ocorre no Brasil, temos o Orçamento Participativo. Segundo Souza (2008, p. 342) esta forma 

de participação é encarada, “nos marcos do pensamento e da prática conservadores”, como 

algo meramente técnico, “um instrumento de gestão econômica politicamente neutro”, mas na 

realidade, este orçamento possui um grande teor político, pois administra os recursos públicos 

que serão ou não investidos para atender a população. O orçamento participativo deve ser 

compreendido “como um objetivo interdisciplinar (ou transdisciplinar)”, pois permite 

estratégias para envolver e promover a participação de um maior número de cidadãos sob a 

necessidade de preocupação com a questão orçamentária do local em que vivem (SOUZA, 

2008, p. 342). 

O orçamento participativo (OP) pode ser considerado uma inovação democrática na 

gestão das cidades, uma vez que relaciona de forma singular a ampliação da 

participação e o estabelecimento de critérios de justiça no processo de deliberação. 

Trata-se de uma política participativa em nível local que responde a demandas dos 

setores desfavorecidos por uma distribuição mais justa dos bens públicos nas cidades 

brasileiras (PIRES e AVRITZER, 2005, p.7). 
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O Brasil tem papel de destaque no quesito orçamento participativo. É um dos países 

pioneiros no assunto, o caso mais conhecido, inclusive internacionalmente, é o de Porto 

Alegre (iniciado em 1989). Este modelo serve de referência para outros municípios e até outro 

país como no Uruguai, na cidade de Montevidéu; pode-se dizer que este fenômeno é um dos 

mais interessantes da vida política do Brasil. O início da experiência não ocorreu em Porto 

Alegre como muitos acreditam e sim em Lages (SC) na década de 70, durante o regime 

militar. Outras experiências se seguiram na década de 80, como em Vila Velha (ES), Boa 

Esperança (ES), Piracicaba (SP) e Diadema (SP) (SOUZA, 2008). 

Na sua essência, o orçamento participativo consiste em uma abertura do aparelho do 

Estado à possibilidade de a população (de um município ou mesmo de unidades 

territoriais administrativas supralocais) participar, diretamente, das decisões a respeito 

dos objetivos dos investimentos públicos.  A população, organizada com base em 

bairros ou unidades espaciais que agregam vários bairros, debate e delibera, em 

assembleias, sobre as prioridades de investimento para cada local, cabendo ao 

Executivo, anualmente, informar a disponibilidade de recursos para investimentos e 

prestar contas sobre a execução orçamentária do ano anterior (SOUZA, 2008, p. 344 e 

345). 

 

O orçamento participativo de Porto Alegre, com adequações, é utilizado como 

referência para outros municípios. Delegados são eleitos em assembleias pela população, para 

que estes possam organizar as discussões sobre prioridades de investimentos em cada bairro; 

posteriormente são eleitos os conselheiros do orçamento participativo e a estes cabe 

presenciar e participar, junto à Prefeitura, da preparação do elemento orçamentário (SOUZA, 

2008).  

Milani (2007, p. 566) faz uma observação pertinente ao analisar experiências de gestão 

participativa iniciadas pelo poder público (orçamentos participativos e planejamentos urbano-

territoriais) ou pela sociedade civil (mobilização e organizações de base comunitária). Na 

América Latina e na Europa, os números da participação são modestos em relação à 

população local, “a assimetria de conhecimentos e informações, mas também de implicação 

política, faz com que poucos cidadãos se mobilizem e participem efetivamente das 

experiências de gestão pública participativa”; contudo não se pode avaliar o potencial de 

“renovação democrática” dessas experiências somente pelo número de participantes que 

foram mobilizados, não é apenas instigar as pessoas a participarem mais dos processos de 

formulação de políticas públicas locais e sim garantir a qualidade desta participação. Segundo 

Militão (2003), o ato de participar é poder fazer parte de algo, o autor aponta que há diferentes 
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níveis de participação, que implicam em desiguais estados de responsabilidade, ou seja, em 

uma dada situação, poderá ocorrer uma maior ou menor participação dos envolvidos.  

O grau de abertura para com a participação popular é tratado com a tradicional “escada 

da participação popular” de Arnstein (1969), classificando a participação popular em três 

categorias e oito níveis, como apresentado na figura 14. Os oito níveis são arranjados em um 

padrão de que cada degrau da escada corresponde à extensão do poder dos cidadãos na 

determinação do produto final. Esta classificação vai da legítima e simples “manipulação 

(manipulacion) dos indivíduos e grupos por parte do Estado ao controle cidadão (citizien 

control)” (SOUZA, 2008, p. 202).  

                                Figura 14 - Escada da Participação Cidadã 

 

                                              Fonte: Sherry Arnstein, 1969 

Os dois primeiros níveis, manipulação (1) e terapia (2) fazem parte da categoria de não 

participação: estes níveis permitem às pessoas que estão no poder “educar” ou “curar” os 

participantes a acatarem suas ideias e propostas (ARNSTEIN, 1969). Os níveis intermediários 

da “escada”, ou seja, informação (3), consulta (4) e pacificação ou apaziguamento (5), não 

passam de “expressões de dissimulação ou falsa participação” (SOUZA, 2008, p. 202). Os 

níveis parceria (6), poder delegado (7) e controle cidadão (8) são os únicos que permitem uma 

participação efetiva dos cidadãos, o que possibilita negociar e participar junto aos que estão 

no poder, sobre discussões e decisões políticas; é o remanejamento de poder que possibilita 

aos cidadãos sem nada serem incluídos no futuro dos processos políticos, econômicos, entre 

outros (ARNSTEIN, 1969).  

Na literatura, são poucos os trabalhos referentes à participação popular e desastres 

ambientais. Nesta linha, Vallenilla (2011) aponta que vários pesquisadores na área de risco de 

desastres ambientais reconhecem que uma das formas para a redução efetiva dos desastres 
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ambientais e diminuição das vulnerabilidades da sociedade civil em nível local, é o 

envolvimento da comunidade na gestão de riscos; uma política de gestão de riscos tem o 

propósito de ser conduzida para articulação das diversas forças existentes, seja nos setores 

público ou privado, a fim de atender à prevenção dos desastres ambientais e permitir uma 

participação democrática dos envolvidos.  

A participação é uma das possibilidades para que os problemas de uma comunidade 

sejam solucionados ou pelo menos encaminhados e seus moradores tenham melhores 

condições de vida; os resultados serão satisfatórios à medida que as necessidades da 

comunidade são postas de forma organizada, geralmente necessidades em comum, o que de 

certa forma fazem com que as pessoas se unam em busca do que acreditam (LIMA e 

MORAES, 2008). “A participação da comunidade é considerada, pela maioria dos autores 

clássicos, como elemento essencial do processo de desenvolvimento de comunidade” 

(CORNELY, 1978, p. 20).  

Como estratégia para o desenvolvimento de competências, qualidades e motivações 

nos cidadãos, a participação pode contribuir com a construção de um futuro mais sustentável. 

Através de projetos e programas de capacitação e ao promover a participação popular com a 

finalidade de desenvolver capacidades, os atores sociais estarão qualificados para melhor 

procederem na relação entre sociedade civil e Estado. Estes têm a oportunidade de atuarem 

ativamente na vida das suas comunidades, sobre as quais possuem conhecimentos que, muitas 

vezes, não são devidamente considerados.  

De acordo com Freire (1987), o que se tem a fazer é propor aos cidadãos sua situação 

existencial, concreta e presente através de certas contradições, mostrando os problemas da 

comunidade, desafiando-os, pois deste modo exige deles uma resposta, não no nível 

intelectual, mas no nível de ação. 

 O ser humano não é apenas beneficiário de suas ações, mas também elemento chave 

das transformações; uma postura ativa (como agente promotor de desenvolvimento) pode 

ampliar, reforçar e radicalizar a democracia. Tal processo só ocorre quando os atores veem 

seus interesses abordados de forma conjunta a partir de uma leitura da realidade e de uma 

reformulação da percepção a respeito do interesse comum (SANTOS et al., 2005). Constata-

se que a participação é um requisito essencial para a realização da democracia, mas os 

cidadãos devem estar informados e interessados no processo, assumindo responsabilidades e 

metas a desempenhar.  
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1.3 Geotecnologias e os Desastres Ambientais 

As Geotecnologias têm sido amplamente empregadas nos estudos de prevenção, 

preparação, resposta e reconstrução de ambientes atingidos por desastres ambientais ou na 

gestão do risco. Tais tecnologias são representadas pelo SIG - Sistema de Informações 

Geográficas, pelo Sensoriamento Remoto (imagens de satélite, aerolevantamentos e VANT’s 

- veículos aéreos não tripulados) e por GNSS - Sistema de Navegação Global por Satélite, 

entre outras. 

A interação deste conjunto de tecnologias possibilita a operacionalização de processos 

de aquisição, estruturação, edição, análise e compartilhamento de dados geográficos que 

descrevem uma área afetada ou que representa risco eminente a desastres ambientais. 

De acordo com Marcelino (2008), o uso das geotecnologias para a prevenção centra-se 

nas avaliações de risco. Os dados que podem ser obtidos com as imagens de satélite e GPS – 

Sistema de Posicionamento Global são transformados no SIG em planos de informações, e 

dependendo do software utilizado, podem ter como resultado mapas de vulnerabilidade, 

ameaça e risco. 

Para Nogueira, o GPS deve ser entendido como um aparelho receptor do sinal do 

sistema GPS – Global Positioning System. Desta forma, estes aparelhos, para encontrar as 

coordenadas geográficas de um determinado local na superfície terrestre, recebem os sinais de 

um conjunto de satélites artificiais e, através de cálculos matemáticos, determinam as 

coordenadas geográficas com a acurácia de poucos centímetros (NOGUEIRA, 2008, p. 52).  

O Sensoriamento Remoto, por sua vez, é definido como um conjunto de técnicas que 

possibilita a obtenção de informações sobre alvos na superfície terrestre através do registro da 

interação da radiação eletromagnética com a superfície à distância. Estes sensores, ou 

câmeras, estão presentes em plataformas orbitais – satélites, ou sub-orbitais, como aviões, 

helicópteros, balões ou VANT’s. O Sensoriamento Remoto favoreceu muito a aquisição de 

dados e informações da superfície terrestre, anteriormente os dados eram adquiridos apenas 

por observações e medições locais, o que dificultava muito “pois o acesso aos lugares era e 

ainda é feito, via de regra, por estradas” (NOGUEIRA, 2008, p.61).  

Neste contexto, para ilustrar a grande aplicabilidade das Geotecnologias, Marcelino 

(2008) informa que para a preparação, ou seja, momentos que antecedem o desastre, as 

geotecnologias são utilizadas para a definição de rotas de fuga, identificação de abrigos, 

criação e gerenciamento de sistemas de alerta e elaboração de modelos meteorológicos e 

hidrológicos empregados na previsão. Para o monitoramento e caracterização das áreas 

afetadas, as imagens de satélite podem fornecer as informações de base para estas finalidades. 
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Para as ações de resposta, através do SIG, podem-se conseguir todas as informações presentes 

no banco de dados, representadas em um mapa da área afetada, como por exemplo, a 

localização dos abrigos, polícia, bombeiro, hospitais, entre outros. O GPS pode ser utilizado 

nas operações de busca e salvamento em áreas que sofreram descaracterização. Por sua vez, 

para a reconstrução, as Geotecnologias são usadas na avaliação de danos, identificação de 

áreas seguras após os desastres e composição de um inventário de danos. Por fim, as 

informações geradas pelas Geotecnologias são usadas para a constituição de estratégias de 

prevenção e ações pós-desastres (MARCELINO, 2008). 

1.4 Sistema de Informações Geográficas (SIG) 

O desenvolvimento do SIG está ligado à evolução dos modos de se fazer e usar mapas. 

Para Nogueira (2008), desde as antigas civilizações até os tempos de hoje, os dados espaciais 

são coletados por geógrafos, navegadores, agrimensores, entre outros e representados em 

forma de mapas e cartas. A cartografia evoluiu espontaneamente com o desenvolvimento da 

humanidade. Esta área do conhecimento foi se aprimorando de acordo com as necessidades 

em conferir informações do espaço geográfico que foram surgindo através de propósitos 

militares diversos, dentre eles, a necessidade de se reconhecer as características da superfície 

terrestre através da navegação marítima, como por meio de atividades de registro da 

propriedade da terra.  

Com o progressivo avanço técnico-científico, surgiu a cartografia especializada que 

produz mapas temáticos, ou seja, mapas específicos de determinado assunto, por exemplo, 

mapa altimétrico, geológico, de solos, de vegetação, etc. O desenvolvimento socioeconômico 

e a área técnica em constante reformulação facilitam o aprimoramento dos métodos de 

levantamento e mapeamento de dados geográficos (NOGUEIRA, 2008).  

O homem se deparou com problemas relativos ao levantamento de dados e a falta de 

ferramentas matemáticas para descrever quantitativamente as variações espaciais. Os 

primeiros desenvolvimentos em matemática apropriados para análise espacial 

iniciaram entre as décadas de 1930 e 1940, paralelos ao desenvolvimento de 

métodos estatísticos e análise de séries temporais. Mas, o desenvolvimento efetivo 

dessas ferramentas aconteceu a partir dos anos 1960 com a disponibilidade dos 

computadores; o mapeamento temático quantitativo e as análises espaciais 

começaram então a florescer (NOGUEIRA, 2008, p.92). 

Desta forma, Lacruz e Sousa Júnior (2009), explicam que na década de 60 surgiu o 

primeiro Sistema de Informações Geográficas desenvolvido pelo governo do Canadá 

(Canadian Geographic Information System), criado com o intuito de analisar os dados 
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coletados por um inventário de recursos naturais do país e gerar tabelas das quantidades de 

terras disponíveis para os diversos tipos de uso e desenvolvimento. 

Câmara e Davis (2001) complementam quando afirmam que na década de 70 houve 

melhorias na tecnologia, tornando viável o desenvolvimento de sistemas comerciais como o 

CAD (Computer Aided Design ou projeto assistido por computador). Estes realizavam 

algumas funções como medição de área e comprimento, estatística e determinadas análises 

espaciais. 

Desde a década de 80 até os dias de hoje, o SIG passou a ser uma ferramenta essencial 

em diferentes abordagens relacionadas à superfície terrestre. Com a redução dos custos do 

software, aprimoramento dos computadores (hardware) e a formação de núcleos de pesquisa, 

o desenvolvimento das geotecnologias tornou-se possível (LACRUZ e SOUSA JÚNIOR, 

2009). No Brasil, o SIG se iniciou na década de 80, na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) (CÂMARA e DAVIS, 2001; LACRUZ e SOUSA JÚNIOR, 2009).  

Davis e Câmara (2001) definem os Sistemas de Informações Geográficas como 

sistemas que apresentam a característica de processar informações com referência espacial, ou 

seja, informações de forma e tamanho (geometria) e descritivas (alfa-numéricas) em um 

ambiente lógico e comum, expõem abaixo: 

O termo Sistema de Informação Geográfica é aplicado para sistemas que realizam o 

tratamento computacional de dados geográficos e recuperam informações não apenas 

com base em suas características alfanuméricas, mas também através de sua 

localização espacial; oferecem ao administrador (urbanista, planejador, engenheiro) 

uma visão inédita de seu ambiente de trabalho, em que todas as informações 

disponíveis sobre um determinado assunto estão ao seu alcance, inter-relacionadas 

com base no que lhes é fundamentalmente comum -- a localização geográfica. Para 

que isto seja possível, a geometria e os atributos dos dados num SIG devem estar 

georreferenciados, isto é, localizados na superfície terrestre e representados numa 

projeção cartográfica (DAVIS e CÂMARA, 2001, p. 1). 

 

Para clarificar mais esta abordagem, os próprios Davis e Câmara (2001, p. 1 e 2), 

apresentam algumas definições de distintos autores para um SIG como:  

Um conjunto manual ou computacional de procedimentos utilizados para armazenar e 

manipular dados georreferenciados (Aronoff, 1989);  

Conjunto poderoso de ferramentas para coletar, armazenar, recuperar, transformar e 

visualizar dados sobre o mundo real (Burrough, 1986); 

Um sistema de suporte à decisão que integra dados referenciados espacialmente num 

ambiente de respostas a problemas (Cowen, 1988); 

Um banco de dados indexados espacialmente, sobre o qual opera um conjunto de 

procedimentos para responder a consultas sobre entidades espaciais (Smith et al., 

1987). 
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O SIG tem por objetivo a entrada, edição, recuperação, armazenamento e saída de 

dados geográficos e informação espacialmente referenciados; desta maneira, tem a capacidade 

de estruturação desses dados em camadas temáticas, o que permite a realização de análises 

computacionais geográficas diversas. É composto por um integrado conjunto de peças que 

permitem o exercício das suas muitas tarefas inter-relacionadas (DEMERS, 2003).  

O SIG é um “sistema de informação formado por um conjunto de funções para a 

estocagem, criação, manipulação e visualização de uma variedade de dados espaciais 

representados por feições pontuais, lineares ou zonais (polígonos)” (NOGUEIRA apud 

PROCHNOW, 2011, p.8). 

Três são as maneiras de destaque para se utilizar um SIG de acordo com Davis e 

Câmara: 1) como ferramenta para produção de mapas; 2) como suporte para análise espacial 

de fenômenos e 3) como banco de dados geográficos, com funções de armazenamento e 

recuperação de informação espacial. “Estas três visões do SIG são antes convergentes que 

conflitantes e refletem a importância relativa do tratamento da informação dentro de uma 

instituição” (DAVIS e CÂMARA, 2001, p. 1). 

Efetivamente, este sistema inclui: pessoas (que caracterizam usuários do sistema), 

aplicações (em que os processos e programas são usados nas tarefas dos usuários), dados 

geográficos (sendo as informações necessárias para a realização das análises), software (que 

define o núcleo do SIG) e hardware (caracterizado pelos componentes físicos nos quais o 

sistema opera) conforme representado na figura 15 (HARMON e ANDERSON apud 

PROCHNOW 2011, p. 30). 

                   Figura 15 - Fluxograma de funcionamento de um SIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

                                      Fonte: Traduzido de Harmon e Anderson (2003, p.3) 
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“Os Dados Geográficos descrevem os objetos do mundo real” através da localização 

geográfica (posição em relação a um sistema de coordenadas), dos relacionamentos espaciais 

ou topológicos (relações espaciais com outros objetos) e dos atributos temáticos (propriedades 

medidas ou observadas) (BARBOSA, 1997) 
13

. 

Desta maneira, em um SIG, os dados geográficos são armazenados em bancos de 

dados. O Sistema ArcGIS, software utilizado nesta pesquisa,  emprega um banco de dados 

próprio denominado “Geodatabase”, o qual deve ser entendido como um container para 

armazenar dados espaciais e de atributo assim como os relacionamentos que existem entre 

eles, ou seja, um banco de dados SIG é estruturado para armazenar simultaneamente as 

informações de forma e tamanho (geometria), assim como as informações descritivas de um 

determinado dado ou feição. 

Muitas vezes, no entanto, as informações geográficas ficam fora do alcance da maioria 

das pessoas comuns e as possibilidades de interação com as informações geográficas de 

formas diversas, são limitadas muitas vezes aos profissionais e ao ambiente acadêmico. 

O WebGIS desponta neste contexto como um meio para o compartilhamento e 

interação da sociedade civil com as informações geográficas de projetos específicos. Neste 

aspecto, o WebGIS pode ser encarado como uma ferramenta que permite ao usuário consultar 

todas as informações de uma determinada área geográfica, desde que o administrador do 

sistema conceda acesso as informações. Com um SIG-P estruturado, por exemplo, os 

cidadãos não especialistas poderão acessar os dados por eles coletados em campo, entre outras 

informações georreferenciadas. “WEBGIS refere-se a uma ferramenta GIS centrada em rede 

que utiliza a Internet como principal meio de acesso a dados distribuídos e outras 

informações, análise, processamento e divulgação de informação geográfica” (PENG, 1999; 

PENG e BEIMBORN, 1998; PLEWE, 1997 apud DIAS, 2010, p. 38).  

Entre as diversas aplicações de um WebGIS estão: planificação territorial (a nível, 

distrital, regional, nacional e internacional), mapa de estradas e mobilidade pública e 

particular, informações turísticas e para a cidadania, gestão de áreas protegidas e 

geomarketing
14

. 

                                                      

13 
Disponível em: < http://www.professores.uff.br/cristiane/Estudodirigido/SIG.htm#IntrodSIG> Acesso em: 15 

jun. 2012. 
14 

Disponível em:< http://www.faunalia.pt/webgis> Acesso em: 02 jul. 2012. 

http://www.professores.uff.br/cristiane/Estudodirigido/SIG.htm#IntrodSIG
http://www.faunalia.pt/webgis
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1.5 Sistema de Informações Geográficas Participativo (SIG-P) 

O Sistema de Informações Geográficas Participativo (SIG-P) é um procedimento 

multidisciplinar e participativo que combina o conhecimento técnico especializado com o 

conhecimento da comunidade. As tecnologias de informação e dados geográficos tornam-se, 

assim, cada vez mais acessíveis ao público em geral, podendo ser usados pela própria 

comunidade, ou por profissionais, pesquisadores, entre outros. 

O SIG-P é em si uma prática emergente. É o resultado de uma fusão dos métodos de 

Aprendizagem e Participação – AAP (Participatory Learning and Action – PLA) e 

as tecnologias de Informações Geográficas – TIG (Geographic Information 

Technologies – GIT). O SIG-P facilita a representação dos conhecimentos de 

pessoas locais dos espaços por meio de mapas bidimensionais ou tridimensionais. 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 (RAMBALDI et al., 2005 apud CORBETT et 

al., 2006, p.13). 

 

O SIG-P surgiu da associação da Avaliação Rural Participativa ( Participatory Rural 

Appraisal – PRA) e a  própria prática do SIG na década de 90; o método da PRA integrou 

progressivamente a população como principal agente no recolhimento de dados sobre a 

realidade rural na década de 80 (ORBAN-FERAUGE, 2011). 

Os primórdios desta associação ocorreram devido as insatisfações de muitos 

pesquisadores por perceberem que não poderiam responder aos grandes desafios sociais 

emergentes através da prática do SIG tradicional. Foi assim que alguns praticantes do SIG 

resolveram inserir na base de dados uma representação digital da realidade social, e com a 

nova prática, considerar uma percepção diferente da visão dos especialistas dos fenômenos 

naturais, por exemplo (WEINER et al., 1995 apud ORBAN-FERAUGE, 2011).  

Conforme a aceitação desta prática (SIG-P) por alguns especialistas em SIG e o 

compartilhamento de informações pelas comunidades, houve um interesse comum de vários 

grupos em relação a estudos que englobassem às questões participativas. O desenvolvimento 

desta prática não visa informar aos especialistas a condição de vida das comunidades e sim 

ajudar as pessoas a fazerem suas próprias análises do ambiente em que vivem (CHAMBERS, 

1994 apud ORBAN-FERAUGE, 2011). “Pautado na cartografia social, o SIG-P é um 

instrumento que resulta de críticas da Geografia Humana ao caráter excessivamente 

algorítmico e abstrato dos GIS (SIG) e de certa desconsideração desses com as questões 

sociais em sua operação” (MILAGRES et al., 2010, p. 5).  
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Em 2005 foi realizada a Conferência Internacional de Cartografia para Mudança sobre 

o Gerenciamento e a Comunicação de Informações Geográficas em Nairóbi/Quênia. Esta 

reuniu 154 pessoas de 45 países com experiência prática sobre a implementação do SIG-P. 

Um ponto de vista comum entre esses praticantes é o de que o desenvolvimento deste método 

poderá proporcionar intensas implicações em grupos ditos marginalizadas da sociedade como: 

aumentar a capacidade de gerar, comunicar e gerenciar informações geográficas, estimular a 

inovação e incentivar uma mudança social positiva. Surgiram algumas inquietações sobre a 

viabilidade da aplicação das ferramentas do SIG-P quando a prática começou a se mudar para 

o meio digital, consideradas de certo modo difíceis para a questão participativa (CORBETT et 

al., 2006).   

De acordo com Abbot (et al.,1998) na publicação denominada “SIG Participativo: 

oportunidade ou contradição?” há uma discussão sobre os benefícios e problemas da 

abordagem da prática SIG-P, o artigo relata um workshop realizado em 1998 na Universidade 

de Durham na Inglaterra, em que se reuniram em uma oficina 35 pesquisadores e profissionais 

para discutir a pesquisa participativa e a potencial prática do SIG-P, esta se fundamentou em 

experiências com SIG-P na África do Sul e em abordagens participativas para a gestão da 

zona costeira em Gana. Nesta oficina surgiram perguntas e uma em destaque: se “os Sistemas 

de Informações geográficas (GIS) podem ser utilizados por pessoas locais, adequando-as para 

influenciar as decisões políticas pela posse e uso dos dados ou se um GIS participativo seria 

simplesmente extrativo?” (ABBOT et al., 1998 apud CORBETT et al., 2006, p. 13). 

 Como aponta Corbett (et al., 2006, p.14) as questões ainda existem, notadamente 

referentes às ferramentas digitais, “os praticantes já tiveram mais de um década para 

desenvolver e aplicar essas ferramentas, como também para continuar a exploração das 

ferramentas (SIG-P) mais antigas, não digitais”. Não há necessidade dos usuários serem 

especialistas técnicos, mas precisam saber que um SIG é eficiente em padrões, mas não em 

processos ou relacionamentos, muitas vezes informações a partir de satélites são muito 

confiáveis, mas as informações sobre as pessoas podem estar desatualizadas, ou mesmo, 

erradas (ABOTT et al., 1998).  

A Conferência Internacional de Cartografia para Mudança sobre o Gerenciamento e a 

Comunicação de Informações Geográficas de Cartografia mencionada anteriormente, 

possibilitou a troca de experiências entre os praticantes. Com base na informação sobre os 

sucessos e os fracassos da utilização do SIG-P, tornou-se possível apreender algumas lições. 

Os artigos publicados concentram-se em estudos de casos e em experiências com diferentes 

abordagens e aplicações, sendo que, de modo geral, o desenvolvimento de um SIG-P vai de 
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acordo com as demandas específicas de determinada comunidade, o que denota que diferentes 

ferramentas poderiam ser empregadas juntas ou mesmo em sequência para resolver estas 

demandas (CORBETT et al., 2006).  

A seguir, faz-se uma breve revisão de algumas experiências da prática de SIG-P, bem 

como o mapeamento participativo, cartografia comunitária e cartografia social em alguns 

países.  

Um dos domínios de ação do SIG-P tem sido a gestão de conflitos de posse e uso do 

solo. Na Nicarágua, por exemplo, a chamada cartografia comunitária foi desenvolvida com o 

objetivo de demarcar terras de forma participativa (fazer um inventário dos lotes de terra) e 

assim evitar e solucionar conflitos relacionados ao acesso e utilização de recursos naturais. 

Para este processo utilizaram ferramentas de precisão como o GPS e o SIG. Uma cooperativa 

situada na comunidade de Telpaneca solicitou este estudo a Acción Contra el Hambre (ACH) 

- organização comunitária internacional de combate à fome – no início de 2004. Foi então que 

se iniciou um projeto para formular uma alternativa para o local com metodologia de baixo 

custo, acessível para as organizações locais e de notável dimensão social. O projeto conseguiu 

alcançar o objetivo proposto, ou seja, os conflitos existentes foram resolvidos na ocasião da 

agrimensura das terras, outro ponto positivo foi na organização da cooperativa com a questão 

da diferenciação entre as áreas individuais e as áreas públicas. A demarcação de terras através 

de um processo participativo, mostrou como a repartição entre os membros foi feita, o que 

permitiu a transparência, discussões positivas, trocas de opiniões e o consenso geral da 

comunidade a respeito dos mapas finais de limites (JARDINET, 2006). 

Outra área de progressivamente maior inserção do SIG-P é a gestão do risco, com o 

objetivo de analisar as vulnerabilidades das comunidades frente aos ciclones, enchentes e 

secas em Búzi no Moçambique. As medidas adotadas para a realização do trabalho foram: 

prévio contato com as autoridades locais e representantes da Cruz Vermelha de Moçambique; 

reunião com lideranças locais para apresentar o projeto, os objetivos e os resultados esperados 

com o trabalho de campo; entrevistas semi-estruturadas; mapeamento da infraestrutura 

(prédios públicos, acesso à água potável, pontes e estradas) com o uso de GPS e mapas 

topográficos e ainda uma oficina com representantes mulheres e homens de suas 

comunidades. Foram criados indicadores de vulnerabilidade divididos em físicos, sócio-

culturais, econômicos e institucionais para que assim fossem definidas as prioridades na 

formulação de um plano para as comunidades, bem como questões de prevenção aos desastres 

e desenvolvimento de ações políticas. Além dos indicadores, as comunidades produziram 

mapas para a aquisição de dados geográficos destas, com o intuito de identificar locais 



57 

 

seguros no caso de inundações, por exemplo. As avaliações de vulnerabilidade diante da 

ocorrência de um desastre devem ter o objetivo de preparar as comunidades situadas em 

locais considerados de risco e o estabelecimento de medidas preventivas. Por conseguinte, 

deve envolver a participação popular até o nível de tomada de decisões (KIENBERGER e 

STEINBRUCH, 2005). 

Nas Ilhas Fiji, a cartografia comunitária foi desenvolvida nas Ilhas de Bega e Ovalau, 

ambas com territórios terrestres e marinhos. Os métodos utilizados foram diferentes nas duas 

localidades, ou seja, ortofotos em Bega e Modelação 3D Participativa em Ovalau. O estudo 

compara as etapas dos dois métodos, sendo que os objetivos eram parecidos, como o 

desenvolvimento do manejo dos recursos naturais. As medidas adotadas para a realização do 

trabalho em Bega foram: organização de seminário (para este, foram necessárias várias 

reuniões, compra de materiais e visitas ao local por funcionários – nativos da ilha - do 

governo) e elaboração do mapa através das ortofotos que envolveu a digitalização, retificação, 

inserção de referências geográficas e a composição de um mosaico de seis fotografias aéreas. 

O seminário contou com a participação de aldeões que descreveram a distribuição, o uso e o 

acesso a terras e recursos litorâneos (RAMBALDI et al., 2006). 

As medidas adotadas para a realização do trabalho em Ovalau foram: produção de 

mapas básicos; mobilização dos participantes; estratégias de entrada e saída das aldeias; a 

construção da Modelação 3D Participativa desenvolvida por estudantes e professores de 

escolas locais e ainda houve a descrição dos conhecimentos locais pelos anciões (este é um 

método que facilita a comunicação e integra os conhecimentos das pessoas e as informações 

sobre espaços, produzindo modelos independentes de escala); realização de um seminário 

com representantes de todas as aldeias, em que foi abordado sobre o planejamento em si, 

resultando em um plano de ação relacionado aos recursos naturais e culturais compreendidos 

coletivamente. Expondo os resultados das duas experiências, descobriu-se que, em Bega, 

sonegou-se a informação de que as fotos aéreas para a produção dos mapas eram de 20 anos 

atrás. Também houve problema de leitura das fotos, devido ao uso de lápis preto e imagens 

impressas em tons de cinza. Para apresentar alguns resultados às aldeias, os facilitadores do 

trabalho transferiram dados de uma foto para um SIG. Por falta de recursos financeiros, a 

atividade ficou incompleta, sem a validação dos mapas e do plano de manejo (RAMBALDI  

et al., 2006). 

Em Ovalau, o plano de manejo depois de ser apoiado pelos anciões, foi apresentado ao 

Conselho Provinciano de Lomaiviti. Este plano serve, ainda, como base em toda a ilha para 

orientar o manejo sustentável dos recursos naturais e do patrimônio cultural. Em Ovalau, o 
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trabalho foi mais preparado em relação às questões de concepção, aquisição de materiais e 

previsões financeiras. Já, em Bega, os recursos faltaram desde o início. O que ocorreu destaca 

um ponto importante no desenvolvimento da prática de SIG-P com as comunidades, ou seja, é 

necessário um comprometimento dos facilitadores, intermediários de tecnologia e 

desenvolvimento. Estes devem ter condições de ajudar as comunidades até a conclusão dos 

processos acertados anteriormente. Nota-se que, em trabalhos que envolvam métodos 

participativos realizados em aldeias remotas, há uma diferença na maneira como examinam 

uma fotografia aérea e um modelo de relevo. Uma fotografia é plana, e a melhor maneira de 

olhá-la é de cima; já, um modelo 3D pode ser observado de ângulos diferentes com uma 

grande vantagem em relação à aprendizagem sobre espaços (RAMBALDI et al., 2006).  

No Brasil, o Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (PNCSA) apresenta grande 

destaque em seu trabalho com as comunidades tradicionais na Amazônia (quilombolas, 

pescadores, ribeirinhos, indígenas, artesãos, entre outros) e tem como objetivo ser agente da 

auto-cartografia desde o ano de 2005. Através do material produzido, têm-se informações 

sobre o processo de ocupação da região e, principalmente um novo instrumento para o 

fortalecimento dos movimentos sociais existentes (manifestações de identidades coletivas 

referentes a situações sociais características e territorializadas)
15

. 

Estas territorialidades específicas, construídas socialmente pelos diversos agentes 

sociais, é que suportam as identidades coletivas objetivadas em movimentos sociais. A 

força deste processo de territorialização diferenciada constitui o objeto deste projeto. 

A cartografia se mostra como um elemento de combate. A sua produção é um dos 

momentos possíveis para a auto-afirmação social. É nesse sentido que o PNCSA 

busca materializar a manifestação da auto-cartografia dos povos e comunidades nos 

fascículos que publica, que não só pretendem fortalecer os movimentos, mas o fazem 

mediante a transparência de suas expressões culturais diversas
16

. 

Os fascículos são resultados das relações sociais peculiares entre um povo ou 

comunidade tradicional e a equipe de pesquisadores. Esta interação começa a partir da 

procura do movimento social ao PNSCA para realizar a cartografia. As medidas adotadas 

pelo PNSCA para a realização do trabalho com os movimentos sociais incluem uma oficina 

de mapas com a participação de agentes sociais e pesquisadores que instruem sobre o uso do 

GPS e a técnica de mapeamento. Além desta parte mais prática, conversam com os agentes 

para coletar depoimentos sobre o histórico social e os problemas enfrentados pela 

comunidade. O mapeamento da região começa quando os agentes sociais produzem os 

croquis, inserindo nestes, elementos relevantes para sua composição. Em um segundo 
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andamento, sem a participação dos pesquisadores, os agentes sociais fazem um levantamento 

com o uso do GPS de pontos que consideram importantes em seu território. Após o 

levantamento, o PNSCA recolhe as informações deste processo e as georreferencia na base 

cartográfica, inserindo as ilustrações (esboços, desenhos e reproduções de símbolos e objetos 

como casas, animais, plantas, embarcações, instrumentos de trabalho, entre outros) 

transformadas em ícones para compor as legendas dos mapas. Juntamente com a etapa 

anterior, os depoimentos recolhidos são transcritos e selecionados, os que irão compor o 

fascículo. Quando finalizadas todas as etapas (mapa pronto e depoimentos selecionados) 

formula-se uma prévia do fascículo que é entregue para a comunidade e esta o avalia, faz as 

correções necessárias, analisa o mapa piloto e assim a prévia retorna ao PNCSA para os 

ajustes e, em seguida, para a publicação. São feitas cópias do fascículo e distribuídas a 

universidades, pesquisadores e órgãos estatais. Alguns exemplares ficam com o PNCSA e 

uma maior parte vai para o movimento social que participou de todo o processo. Com a 

aquisição do fascículo, o movimento social tem a oportunidade de utilizá-lo como lhe for 

viável, para resolver os problemas ou mesmo como tática de autoafirmação social
17.

 

Outra experiência em mapeamento participativo ocorrida no Brasil foi a identificação 

de riscos ambientais na Bacia Hidrográfica do Ribeirão das Anhumas em Campinas/SP, 

sendo o enfoque deste trabalho a participação das pessoas que de alguma forma estão 

envolvidas na área da bacia. O objetivo foi “ressaltar a importância de um método de 

pesquisa que auxilia na identificação dos riscos ambientais, através da valorização das 

experiências cognitivas dentro do âmbito das percepções ambientais e na representação 

dinâmica destes riscos através de um método de representação gráfica não menos rica em 

percepção”. Trata-se de integrar conhecimento técnico-científico ao empírico (percepção) 

das comunidades possibilitando assinalar algumas ocorrências mais vulneráveis: as 

“decorrentes de poluição cumulativa e de eventos agudos, que possam intoxicar seres vivos e 

afetar coletividades humanas urbanas e rurais na região” e ainda, prejuízos relacionados à 

erosão, enchentes, assoreamento de rio, ocupação de áreas inadequadas e disposição de 

resíduos (DAGNINO e CARPI JUNIOR, 2006, p.2).  

As medidas para a realização do trabalho foram: levantamento de possíveis 

envolvidos; estratégias de divulgação (convocação das pessoas para as reuniões foi feita 

através de contatos com as associações de bairros e lideranças comunitárias, além de 

cartazes, panfletos e envio de e-mails); divisão da bacia em três setores (alto, médio e baixo 
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curso); elaboração e impressão de bases cartográficas; reunião de mapeamento de risco 

(dividida em dois momentos – o primeiro para a alfabetização geográfica/cartográfica e o 

segundo momento foi realizado de fato o mapeamento de riscos ambientais, “sempre 

buscando a valorização das experiências vivenciadas pelos participantes que encontram no 

mapa uma boa maneira de se expressar”; compilação dos dados obtidos na reunião e 

tratamento computacional para a construção do SIG e, por fim, foi realizada uma reunião 

aberta a todos para apresentação dos dados e também de forma participativa formularam um 

prognóstico da área estudada (DAGNINO e CARPI JUNIOR, 2006, p.7). 

 Como este estudo na Bacia Hidrográfica do Ribeirão das Anhumas faz parte de um 

projeto maior, intitulado “Recuperação ambiental, participação e poder público: uma 

experiência em Campinas", mostraram que o mapeamento participativo pode contribuir na 

elaboração de políticas públicas, no controle dos riscos ambientais, no desenvolvimento de 

um plano de gerenciamento de bacia e no planejamento estratégico ambiental, entre outros 

(DAGNINO e CARPI JUNIOR, 2006). 

Com a prática do SIG-P há uma democratização das informações coletadas e o 

produto pode ser usado para a troca de informações, análises e na tomada de decisões para o 

planejamento de um local. Nas questões referentes a prevenção e enfrentamento de desastres 

ambientais o mapa final é de extrema importância para traçar rotas de fuga, espacializar os 

abrigos para os quais as pessoas devem ir, identificar áreas em que o risco é iminente, 

delimitar locais seguros, entre outros. McCall (2004) afirma que a participação é a essência e 

a chave para o SIG-P; o processo permite aos cidadãos “não especialistas” a oportunidade de 

se tornarem parte ativa na vida das suas comunidades, sobre as quais possuem conhecimentos 

que, muitas vezes, não são devidamente considerados. O desenvolvimento de um SIG-P 

agrega o conhecimento popular ao conhecimento técnico, utilizando-o como uma importante 

ferramenta metodológica para prevenção dos desastres ambientais.  
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CAPÍTULO 2. METODOLOGIA 

Ao abordar a metodologia referente à pesquisa, é oportuno empregar alguns conceitos 

teóricos referentes ao tema proposto. De acordo com Minayo (2001, p. 17) a pesquisa faz 

parte da ciência, “é a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à 

realidade do mundo”, ou seja, a pesquisa une pensamento e ação. Para a autora a metodologia 

de pesquisa “é um caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade”, o 

universo da metodologia é composto por teorias de abordagem, técnicas de pesquisa e, 

principalmente, a criatividade do pesquisador para a compreensão e busca desta realidade 

(MINAYO, 2001, p. 16).  

Para o processo de investigação de uma pesquisa é necessário haver um problema para 

conduzir o trabalho de coleta de informações e depois organizá-las, a escolha do 

procedimento e das técnicas adequadas é o momento decisivo para o desenvolvimento e a 

fidedignidade dos resultados da pesquisa (ROSA e ARNOLDI, 2008).  

2.1 Desenho Metodológico 

Esta pesquisa assume um caráter essencialmente qualitativo (estudo de caso), embora 

inclua uma vertente complementar de natureza quantitativa (questionário).  

A pesquisa qualitativa refere-se a qualquer tipo de pesquisa em que o tratamento dos 

dados não incluiu meios de quantificação e mais especificamente, não recorreu a 

procedimentos estatísticos. 

Este tipo de pesquisa, “pode-se referir à pesquisa sobre a vivência das pessoas, 

experiências vividas, emoções e sentimentos e também à pesquisa sobre funcionamento 

organizacional, movimentos sociais, fenômenos culturais e interação entre nações” 

(STRAUSS e CORBIN, 2008, p. 23). Os mesmos autores consideram, contudo, que alguns 

dados de uma pesquisa qualitativa podem ser quantificados. Como exemplo, tem-se o caso do 

censo ou de informações históricas sobre pessoas ou objetos estudados, mas tem peso 

considerável, nessa análise, o seu caráter interpretativo.  

Ao falar sobre análise qualitativa, referimo-nos não à quantificação dos dados 

qualitativos, mas, sim, ao processo não-matemático de interpretação , feito com o 

objetivo de descobrir conceitos e relações nos dados brutos e de organizar esse 

conceitos e relações em um esquema explanatório teórico. Os dados devem consistir 

de entrevistas e de observações, mas também devem incluir documentos, filmes ou 

gravações em vídeo, e mesmo dados que tenham sido quantificados para outros fins, 

como dados do censo (STRAUSS e CORBIN, 2008, p. 24).  
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Segundo Strauss e Corbin (2008), há basicamente três componentes principais na 

pesquisa qualitativa: 1) os dados, que podem se adquiridos por meio de várias fontes, como 

entrevistas, observações, documentos, registros, entre outros; 2) os procedimentos, para que 

os pesquisadores interpretem e organizem os dados e 3) os relatórios escritos e verbais, que 

podem ser apresentados em artigos, livros, palestras, entre outras formas. 

Quanto à pesquisa quantitativa, Marconi e Lakatos (2007, p. 283 e 284) apresentam 

algumas definições de distintos autores:  

Berelson (in D’ Ancora, 2001:351) define metodologia quantitativa como a “descrição 

objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação”. 

Para Sabino (1966:204), a análise quantitativa se efetua “com roda informação 

numérica resultante da investigação”, que se “apresentará como um conjunto de 

quadros, tabelas e medidas”. 

Segundo Bauer e Gaskell (2003:22), a pesquisa quantitativa “lida com números, usa 

modelos estatísticos para explicar os dados e é considerada pesquisa hard”. 

Goldemberg (2002:61) afirma que os métodos quantitativos “simplificam a vida social 

limitando-a aos fenômenos que podem ser enunciados” e acrescenta que “as 

abordagens quantitativas sacrificam a compreensão do significado em troca do rigor 

matemático”. 

Segundo Marconi e Lakatos (2007, p. 284) o enfoque quantitativo: “evidencia a 

observação e a valorização dos fenômenos; estabelece ideias; demonstra o grau de 

fundamentação; revista ideias resultantes da análise e propõe novas observações e 

valorizações para esclarecer, modificar e/ou fundamentar respostas e ideias”. Os autores 

definem ainda para este tipo de pesquisa três enfoques que devem ser obsevados, ou seja, a 

objetividade, sistematização e quantificação dos conceitos, o foco da análise deve incidir na 

quantificação de forma sistemática e objetiva.  

A integração das pesquisas qualitativa e quantitativa na coleta e análise de dados 

possibilita uma visão mais abrangente de um problema, com maior compreensão, explicação e 

descrição do objeto de estudo, “[...] permite que o pesquisador faça um cruzamento de suas 

conclusões de modo a ter maior confiança que seus dados não são produto de um 

procedimento específico ou de alguma situação particular” (p. 62) (GOLDENBERG, 1999, 

p.62).  

2.2 Estudo de Caso como Estratégia de Pesquisa 

De acordo com Goldenberg (1999), para a análise de um fenômeno que se pretende 

estudar, o conhecimento pode ser adquirido ao pesquisar uma realidade específica ou o 

aprofundamento de um caso individual com detalhes, o que consiste no estudo de caso. A 

autora constata que o estudo de caso tornou-se uma das principais modalidades de pesquisa 
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qualitativa em ciências sociais; não se trata, contudo, de uma técnica específica, mas antes de 

uma análise holística, em que a unidade social é estudada como um todo. 

 Marconi e Lakatos (2007) listam três distintos motivos para estudar casos: intrínsecos 

(representação de traços particulares); instrumentais (esclarecimentos de traços sobre algumas 

questões); e coletivos (abordagem de vários fenômenos conjuntamente).  

O estudo de caso reúne um grande número de informações detalhadas e coletadas por 

diferentes técnicas de pesquisa. Deste modo é possível compreender a totalidade de uma 

situação e captar a complexidade de um caso concreto (GOLDENBERG, 1999; MARCONI e 

LAKATOS, 2007). Este método “refere-se ao levantamento com mais profundidade de 

determinado caso ou grupo humano sob todos os seus aspectos, entretanto, é limitado, pois se 

restringe ao caso que estuda, ou seja, um único caso, não podendo ser generalizado” 

(MARCONI e LAKATOS, 2007, p. 274).  

O estudo de caso desta pesquisa está centrado na região do Morro do Baú no 

município de Ilhota/SC, especificamente nos seis bairros que sofreram com o desastre 

ambiental ocorrido em novembro de 2008: Baú Baixo, Baú Central, Braço do Baú, Alto 

Braço do Baú, Baú Seco e Alto Baú. O critério para a delimitação da área de estudo foi os 

limites dos bairros, assinalados pelos próprios moradores. A área foi escolhida em virtude da 

ocorrência dos desastres ambientais, dos aspectos físicos e sociais, da organização desta 

comunidade e sua interação com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. 

2.3 Estratégias de Coleta e Tratamento de Dados 

Para a coleta de dados foram realizadas várias atividades com membros da diretoria da 

ADARB e pessoas da comunidade que quiseram participar. No entanto, anteriormente ao 

trabalho com a comunidade, realizaram-se algumas visitas para o conhecimento da área e 

viabilização de parcerias para o desenvolvimento da pesquisa (incluindo contatos com 

autoridades locais). Nesta etapa, foram realizadas três saídas a campo realizadas em março e 

abril de 2011. 

2.3.1 Reuniões Comunitárias 

Nesta etapa foram realizadas três reuniões comunitárias descritas a seguir.   

A primeira reunião foi realizada em março de 2011 com o objetivo de apresentar o 

projeto da dissertação para os membros da ADARB e outras pessoas da comunidade. Foram 

discutidos alguns tópicos do projeto da dissertação: a metodologia a ser empregada, a 

intenção de identificar os pontos de movimentos de massa e inundação na área da pesquisa e, 
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principalmente, o enfoque participativo de todo o processo. Realizou-se ainda com os 

moradores, uma saída a campo exploratória no Bairro Braço do Baú.  

A segunda reunião foi realizada em agosto de 2011, após a oficina de cartografia 

social (descrita em 2.3.2) com o objetivo de preparar os moradores para o trabalho de campo. 

Para a coleta dos dados de interesse em campo (pontos de movimento de massa e inundação) 

foram empregados: dois PDAs (Personal Digital Assistant) marca e modelo HP iPAQ 600 

Series Business Navigator; um aparelho com captura de sinal GPS marca e modelo Garmin e-

trex e uma câmera fotográfica digital marca e modelo Sony Cyber-shot DSC-S2100 com 12 

megapixel de resolução espacial e 3x zoom ótico empregada para registrar as imagens dos 

pontos de interesse.  

No PDA foi instalado o aplicativo open source CyberTracker, concebido 

especialmente para a coleta de dados ambientais em campo, o qual pode ser adquirido 

gratuitamente pelo website -http://cybertracker.org/ - via download. 

É uma plataforma gratuita que foi desenvolvida pela CyberTracker Conservation 

NPC, com fundos da União Europeia, e que tem sido usado em aplicativos 

desenvolvidos para coleta de dados em diferentes áreas como: conhecimento indígena, 

educação, agricultura, saúde, prevenção de crime, estudos de desastres naturais, entre 

outros. É composto de três módulos principais: i) um aplicativo Windows no qual são 

projetadas as sequências para uso no dispositivo móvel; ii) um módulo para execução 

dos aplicativos de captura de dados no dispositivo móvel; e, iii) e um outro aplicativo 

Windows que permite consulta, visualização e exportação de dados para outras 

plataformas (GoogleEarth, ArcGIS, Excel, páginas HTML, imagens, etc.). O 

CyberTracker utiliza bases de dados em formato .MDB (Microsoft Access) nas quais 

são armazenadas as sequências, os elementos e os relatórios. As sequências são as 

telas e os relacionamentos entre elas desenvolvidas para o aplicativo que será 

executado no dispositivo móvel. Os elementos são os campos da base de dados que 

respondem pelas características do elemento a ser coletado no aplicativo. Podem 

armazenar dados do tipo string, number, imagem, som e posição GPS (ARAÚJO, 

2011, p. 4). 

 

Este software começou a ser desenvolvido em 1997 e para utilizá-lo não é necessário 

habilidade em programação, somente algum nível de educação. A missão ao empregar o 

CyberTracker é ajudar as comunidades e indivíduos no monitoramento de seu próprio 

ambiente
18

.  

Nesta reunião, os moradores se familiarizaram com os equipamentos e aprenderam a 

manusear o PDA com o CyberTracker. A figura 16 ilustra a sequência de telas que foram 

programadas no PDA e utilizadas para a coleta dos dados em campo.  

 

 

                                                      

18
 Disponível em: <www.cybertracker.org> Acesso em: 22 maio 2012. 

http://cybertracker.org/
http://www.cybertracker.org/
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Figura 16 – Sequência de telas no PDA programadas pelo CyberTracker 

           

 

         

 

Para facilitar a compreensão dos usuários, optou-se por generalizar os movimentos de 

massa como deslizamentos e as inundações como alagamento apenas, estas nomeações foram 

utilizadas somente para a coleta dos pontos em campo, sendo que no decorrer da pesquisa 

utilizaram-se as nomeações movimento de massa e inundação. A maioria dos pontos 

coletados foi registrada nos PDAs e alguns no GPS devido a problemas no funcionamento dos 

PDAs em alguns momentos durante os campos. 

A terceira reunião foi realizada em janeiro de 2012, depois de praticamente todo o 

trabalho de campo participativo (descrito no ponto 2.3.3). Nessa reunião os moradores 

puderam visualizar em uma das versões do mapa digital da área da pesquisa, os pontos 

coletados por eles durante o trabalho de campo, pontos considerados de risco, ou seja, 

movimentos de massa e inundação, os quais estavam espacializados no mapa que foi 
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impresso. Neste mapa foram identificados pelos moradores novos pontos de risco, correção de 

alguns pontos e acréscimo de informações sobre a área (figuras 17 e 18). 

 

Figura 17 – Verificação das informações coletadas 1     Figura 18 – Verificação das informações coleta 2       

               

Autora: Débora Ferreira                                                 Autora: Débora Ferreira 

 

Nessa reunião ainda foram discutidos com os moradores alguns aspectos que eles 

consideravam necessários para incluir em um Plano de Prevenção e Enfrentamento de 

Desastres Ambientais, pois um dos objetivos iniciais do projeto de dissertação era 

desenvolver um Plano de Prevenção e Enfrentamento de Desastres Ambientais Participativo a 

partir do SIG-P finalizado, mas devido à falta de tempo para concretizar a dissertação e a 

necessidade de mais idas ao município de Ilhota, decidiu-se que o plano será efetuado em uma 

monografia da Especialização em Gestão de Riscos de Desastres para o Desenvolvimento 

Socioambiental promovida pela UDESC em 2011 e com término até o final de 2012, por 

outra integrante do projeto de pesquisa.  

2.3.2 Oficina de Cartografia Social 

A oficina de cartografia social foi realizada em abril de 2011 (entre a primeira e a 

segunda reunião comunitária) com o objetivo dos moradores elaborarem mapas mentais de 

sua comunidade. Os mapas mentais “são imagens guardadas na mente que levam em conta 

informações sobre o ambiente que cerca os seres humanos [...] a função destes mapas é ajudar 

a resolver alguns problemas como encontrar um caminho ou localizar algum alvo [...]”; estes 

mapas influenciam, frequentemente, em processos de tomada de decisão quando se 

mencionam as localizações, deste modo os mapas mentais “podem ser de considerável 

significado na seleção das áreas onde se vai viver e na escolha de locais residenciais” 

(NOGUEIRA, 2008, p.48). 

Participaram da oficina, representantes dos bairros Braço do Baú, Baú Seco, Baú 

Baixo e Alto Baú. Foram divididos em dois grupos (figura 19), de acordo com os bairros que 
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residiam, um grupo concentrou moradores do Braço do Baú e Alto Baú (grupo 1 – figura 20) 

e o outro grupo moradores do Baú Seco e Baú Baixo (grupo 2 – figura 21).  

 

Figura 19 – Divisão dos participantes em dois grupos       Figura 20 – Elaboração do mapa mental do grupo 1 

         

Autora: Débora Ferreira                                              Autora: Débora Ferreira 

 

Figura 21 – Elaboração do mapa mental do grupo 2 

 

Autora: Débora Ferreira 

Em seguida um participante de cada grupo apresentou o mapa e discutiu-se com todos 

sobre os locais que consideravam de risco, bem como os locais que sofreram com os desastres 

ambientais (figuras 22, 23 e 24).  
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            Figura 22 – Participante do grupo 1           Figura 23 – Participante do grupo 2 

            

Autora: Débora Ferreira                              Autora: Débora Ferreira 

                                               

Figura 24 – Apresentação dos mapas mentais 

 

Autora: Débora Ferreira 

2.3.3 Trabalho de Campo Participativo  

O trabalho de campo é uma possibilidade de conhecimento, estudo e aproximação do 

que se quer pesquisar partindo da realidade presente (CRUZ NETO, 2011). 

Para conseguirmos um bom trabalho de campo, há necessidade de se ter uma 

programação bem definida e suas fases exploratórias e de trabalho de campo 

propriamente dito. É no processo desse trabalho que são criados e fortalecidos os laços 

de amizade, bem como os compromissos firmados entre o investigador e a população 

investigada, propiciando o retorno dos resultados alcançados para essa população e a 

viabilidade de futuras pesquisas (CRUZ NETO, 2011, p.56).          

A ideia da observação, da interação com uma sociedade a ser pesquisada, partiu de 

Boas e Malinowski, através do trabalho de campo como método de pesquisa,                                       

o ideal não era se prender a relatos de outros viajantes e sim interpretar os próprios dados, 

sem esquecer-se do olhar crítico (GOLDENBERG, 1999).   
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Foram realizadas cinco saídas a campo com os moradores, nos meses de agosto, 

setembro, outubro de 2011 e março de 2012 (figuras 25 e 26). Os objetivos dos campos 

foram: o levantamento de áreas consideradas por eles de risco (com a utilização do PDA), ou 

seja, áreas que sofreram com o desastre de 2008 e áreas com a possibilidade de novas 

ocorrências nos seis bairros que integram a área da pesquisa; identificação dos limites destes 

bairros (por não existir uma delimitação registrada); identificação dos locais utilizados como 

abrigo e notas dos locais (características e demais informações julgadas relevantes pelos 

moradores). 

               Figura 25 - Coleta dos pontos em campo 1            Figura 26 – Coleta dos pontos em campo 2 

           

                   Autora: Lisangela Albino                                           Autora: Lisangela Albino 

O trabalho de campo do mês de agosto de 2011 iniciou-se com os bairros Braço do 

Baú e Alto Braço do Baú e, antes da saída a campo, os moradores já sugeriram um itinerário 

com os nomes das ruas e pontos de referência para as áreas com inundações e movimentos de 

massa. Esses bairros possuem grande extensão e apresentam muitos pontos de inundação e 

movimentos de massa, diante disto não foi possível registrar todos os pontos no Braço do Baú 

e não se iniciou o Alto Braço do Baú. Nesta etapa foram coletados 10 pontos. 

Com o trabalho de campo do mês de setembro de 2011 finalizou-se a coleta dos 

pontos do bairro Braço do Baú e se iniciou a coleta no bairro Alto Braço do Baú, além dos 

pontos de interesse, os limites dos bairros e o limite do Alto Braço do Baú com o município 

de Luis Alves foram identificados. Nesta etapa foram coletados 18 pontos. 

Com o primeiro trabalho de campo do mês de outubro de 2011 finalizou-se a coleta 

dos pontos do bairro Alto Braço do Baú. Iniciou-se e finalizou-se a coleta dos pontos do 

bairro Baú Seco e se iniciou a coleta no bairro Alto Baú, sendo este último um dos bairros 

com mais áreas de risco. O limite do bairro Baú Seco com Santana Serafim no município de 

Luis Alves e o limite do bairro Alto Baú com Baú Seco foram identificados. Nesta etapa 

foram coletados 31 pontos. 
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Com o segundo trabalho de campo do mês de outubro de 2011, finalizou-se a coleta 

dos pontos do bairro Alto Baú. Iniciou-se e finalizou-se a coleta dos pontos dos bairros Baú 

Baixo e Baú Central. Os limites dos bairros Alto Baú com Baú Central e Baú Central com 

Braço do Baú foram identificados. Nesta etapa foram coletados 25 pontos.  

O último trabalho de campo foi realizado em março de 2012, com o intuito de coletar 

os pontos que foram inseridos manualmente no mapa durante a terceira reunião comunitária e 

conferir algumas informações de pontos que apresentavam dúvida como: bairro, nome da rua 

ou se era reconhecido como área de risco. 

2.3.4 Entrevistas  

A entrevista é um encontro entre duas pessoas, com a finalidade de que uma delas 

adquira informações úteis a respeito de determinado assunto e do que se pretende averiguar 

em sua área de pesquisa; “é um procedimento utilizado na investigação social, para a coleta 

de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema social” (MARCONI 

e LAKATOS, 2010, p. 80). Os mesmos autores apresentam três diferentes tipos de entrevista, 

a padronizada ou estruturada (o entrevistador segue um roteiro anteriormente estabelecido) a 

despadronizada ou semi-estruturada (em geral as perguntas são abertas e podem ser 

respondidas dentro de uma conversação informal) e painel (é uma repetição de perguntas, de 

tempo em tempo, às mesmas pessoas) (MARCONI e LAKATOS, 2007, 2010).  

As entrevistas designadas como semi-estruturadas, foram realizadas em três momentos 

e com enfoques diferentes. Duas entrevistas no mês de março (inquiridos citados como E-1 e 

E-2) e quatro entrevistas no mês de setembro de 2011 (inquiridos citados como E-3, E-4, E-5 

e E-6) e mais quatro no mês de julho de 2012 (inquiridos citados como E-7, E-8, E-9 e E-10).  

Para as entrevistas de março de 2011 (apêndice 1) foram escolhidas pessoas “chave” da 

comunidade. As questões abordaram a frequência das ocorrências de desastres ambientais na 

área da pesquisa, quais as principais causas dos desastres ambientais, percepção de risco, 

como ocorreu o desastre de 2008, importância da participação popular, prevenção dos 

desastres ambientais e atuação da Defesa Civil do município. Para as entrevistas de setembro 

de 2011 (apêndice 2) foram escolhidas pessoas que moravam há mais tempo na área. As 

questões abordaram o processo de ocupação, atividades econômicas, alteração no ambiente 

natural, alteração no clima/tempo e ocorrência de desastres ambientais antes de 2008. As 

entrevistas de julho de 2012 (apêndice 3) tiveram o mesmo enfoque que as entrevistas 

realizadas em março de 2011.  
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As entrevistas foram sujeitas a uma análise qualitativa de conteúdo. Nesta análise 

foram executados os seguintes procedimentos: gravação, transcrição de cada uma das 

entrevistas, identificação das respostas obtidas em cada uma das questões e seleção de trechos 

(exemplos de resposta) que melhor ilustraram as ideias referentes aos objetivos da pesquisa.  

2.3.5 Questionário  

O questionário “é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador”; quanto à forma de um questionário, as perguntas são classificadas em três 

categorias: abertas em que as respostas são livres; fechadas em que as respostas possuem duas 

opções ou dicotômicas e de múltipla escolha em que as respostas possuem uma série de 

opções (MARCONI e LAKATOS, 2010, p.86). 

O questionário aplicado inclui perguntas abertas, fechadas e de múltipla escolha 

(apêndice 4). O questionário está organizado em duas partes, uma inicial de dados biográficos 

e de caracterização individual e comunitária e outra, com questões que visam recolher dados 

relativos aos objetivos específicos da pesquisa.  

As respostas fechadas (sim ou não e escala) foram tratadas de forma estatística 

descritiva de frequências absolutas (por não ser apropriado um tratamento com base em 

frequências relativas, devido à pequena dimensão da amostra considerada). As respostas das 

questões abertas foram sujeitas a categorizações emergentes e posterior tratamento estatístico 

descritivo.  

Para a aplicação dos questionários, decidiu-se seguir uma modalidade de amostragem 

aleatória por conglomerados (bairros da região do Morro do Baú). Em um primeiro momento 

foram distribuídos 90 questionários, estando prevista a possibilidade de duas outras 

aplicações, totalizando mais 180 questionários. Dessa primeira subamostra de 90, foram 

recolhidos 27 questionários (o que corresponde a uma taxa de retorno de 30%). Esta taxa de 

retorno, abaixo da expectativa, pode estar relacionada com a dispersão dos núcleos 

comunitários e o fato de, não insistir na recolha dos questionários, nem tão pouco, se ter 

procedido às duas outras aplicações previstas. Tal opção foi inviabilizada pela enorme 

sobrecarga de trabalho, relacionada com a concretização fundamental desta pesquisa, ou seja, 

o SIG-P. O questionário aplicado foi validado, por procedimentos já descritos, em um artigo 

publicado nos Anais do XIV Encontro Nacional da ANPUR (FREITAS et al., 2011).  
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2.4 Procedimentos de SIG-P 

O SIG-P, como uma forma de metodologia participativa, assume características gerais 

básicas deste modelo de abordagem como: a) valorização do diálogo do saber popular; b) 

valorização da diversidade (reconhecimento da existência de diferentes “saberes” em um 

ambiente de trocas); c) consideração do sujeito como parte ativa do conhecimento adquirido 

na ação de uma coletividade humana sobre o seu ambiente ao longo do tempo (o papel do 

indivíduo que determina a realidade vivida, que interage com ela, que contribui para estruturá-

la); d) valorização da participação (indivíduo visto como fonte de conhecimento da realidade); 

e) incentivo da reflexão acerca da realidade vivida e suas relações com os sistemas políticos e 

econômicos; f) intenção explícita de promover ações (produção de conhecimentos para 

geração de ações) e racionalidade (SANTOS et al., 2005). 

São vários os instrumentos/procedimentos para a constituição de um SIG-P como: a 

cartografia efêmera (desenho de mapas no chão com a utilização de gravetos, folhas, seixos, 

etc.); a cartografia de esboço (esboço de um mapa de acordo com a observação do local ou 

memória); a cartografia de escala (geração de um mapa com escala relativamente exata, “[...] 

geração de dados de referências geográficas que podem ser comparados diretamente com 

outros mapas”); a modelação 3D (é a produção de modelos de relevo tridimensionais, de 

escala e com referências geográficas, “integra os conhecimentos geográficos com os dados de 

elevação [...]”); os foto-mapas (são impressões de fotografia aéreas, “os membros da 

comunidade podem delinear o uso de terras e outras características significantes em 

transparências sobrepostas no foto-mapa”, as informações sobrepostas nas transparências 

podem ser digitalizadas e georreferenciadas em seguida); “os dados registrados são usados 

com frequência para dar precisão às informações descritas em mapas de esboço, mapas de 

escala, modelo 3D e outros métodos cartográficos comunitários que utilizam menos 

tecnologia”); e os sistemas multimídia de informações vinculados a mapas (é um mapa 

interativo digital em que “os conhecimentos locais são documentados por membros da 

comunidade por meio de vídeos digitais, fotografias digitais e texto escrito, armazenados em 

computadores [...]”) (RAMBALDI et al., 2005; CORBETT, 2005 apud CORBETT et al., 

2006, p. 14). As ferramentas não se limitam às que foram apresentadas, pois a prática do SIG-

P ainda é emergente, o que possibilita novas ações e experiências.  

Encontram-se incorporados nesta pesquisa, os procedimentos: oficina de cartografia 

social, reuniões comunitárias e trabalho de campo participativo.  
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2.5 Estruturação do SIG-P  

A colaboração frequente do Laboratório de Geoprocessamento (Geolab) da UDESC 

foi fundamental em todo o processo de geração dos mapas digitais e elaboração do SIG-P.  

Para a estruturação do SIG-P partiu-se do agrupamento dos dados gráficos que 

compõem a área da pesquisa, sendo estes as imagens de satélite e as classes de feição
19

. As 

atividades de estruturação tiveram início com a definição do Sistema de Referencial 

Geodésico SIRGAS 2000 e do Sistema de Projeção UTM - Universal Transversa de Mercator, 

como plano de representação cartográfica e amarração ao espaço geográfico.  

A base cartográfica digital (1:50.000 – IBGE) é composta pelas camadas temáticas de 

gênese antrópica e natural, sendo elas: divisão administrativa municipal, delimitação das 

bacias hidrográficas e sub-bacias hidrográficas, curvas e cotas de nível, sistema viário, 

hidrografia, geologia e recursos minerais. A partir das informações altimétricas – curvas de 

nível de 20 metros de intervalo e pontos cotados - foi possível gerar um MDT (Modelo 

Digital de Terreno). Este modelo foi gerado a partir da triangulação de dados realizada pelo 

Software ArcINFO 10.0 e permitiu o emprego da imagem tridimensional para a representação 

da área da pesquisa em diversas perspectivas, bem como a estruturação de mapas 

representando a orientação da face das vertentes, direção de fluxo de deslocamento de água, 

visualização das encostas e áreas de vale, entre outros aspectos do terreno. A partir do MDT 

gerou-se um mapa hipsométrico, o qual é uma técnica de representação do relevo por meio de 

escalas de cores; os esquemas convencionais de cores começam com o verde para baixa 

altitude, passando por amarelo e vermelho, até o marrom para grandes elevações.  

Todas as informações foram adquiridas gratuitamente de agências governamentais 

como EPAGRI/CIRAM, DNPM (Departamento Nacional de Pesquisa Mineral) e IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em formato shapefile (shp). Como ferramenta 

de análise espacial empregou-se o Sistema SIG - ArcGIS versão 10 com licença para ArcInfo 

e suas extensões, disponível no Laboratório de Geoprocessamento da UDESC. 

Para a identificação das áreas de risco e eventos que provocaram os desastres 

ambientais na área da pesquisa, foi necessário o emprego de imagens de satélite com 

resolução temporal posterior, sem grande defasagem de tempo após a ocorrência dos 

                                                      

19
 Uma classe de feição é uma coleção de feições geográficas com o mesmo tipo de geometria (ponto, linha ou 

polígono), os mesmos atributos e a mesma referência espacial. Classes de feições podem também armazenar 

anotações.  Disponível  em: 

<http://www.ltc.ufes.br/geomaticsee/Apostila%20de%20ArcGIS%20%28Geodatabase%29.pdf> Acesso em: 03 

jul. 2012. 

 

http://www.ltc.ufes.br/geomaticsee/Apostila%20de%20ArcGIS%20%28Geodatabase%29.pdf
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desastres. Soma-se a este atributo, a necessidade de emprego de uma imagem de média 

resolução espacial e sem custos. Desta forma, a alternativa encontrada foi o emprego de 

Imagens CBERS – Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres, datadas do ano de 2009. A 

imagem final é produto do processo de fusão de duas outras imagens do mesmo ano com 

características diferentes. Utilizou-se: uma cena da área de estudo pancromática (preto e 

branco) do sensor HRC do satélite CBERS-2B, com resolução espacial de 2,5m e uma cena 

multiespectral (colorida) do sensor CCD do satélite CBERS-2B, com resolução espacial de 

20m. A imagem resultante apresentou qualidade técnica e visual suficiente para ser 

empregada na pesquisa. 

Estas imagens de satélite foram adquiridas gratuitamente via FTP, diretamente do 

servidor de dados do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) – www.cbers.inpe.br. 

Após a aquisição destas, distribuíram-se os pontos de controle para a realização da correção 

geométrica das imagens, a fim de garantir precisão no posicionamento espacial.  

Em seguida a esta etapa, realizou-se o campo em março de 2012 para a coleta dos 

pontos de controle. Os equipamentos utilizados para a coleta foram: dois pares de receptores 

GPS dupla frequência L1/L2 da Topcon e série Hiper Lite. Um receptor ficou como base fixa, 

instalado em um restaurante no Bairro Alto Braço do Baú (figura 27) e os outros foram 

utilizados em campo (figuras 28 e 29).  

 

Figura 27 – Base fixa do receptor 

 

Autora: Débora Ferreira 

 

 

 

 

http://www.cbers.inpe.br/


75 

 

Figura 28 – Coleta dos pontos de controle 1                    Figura 29 – Coleta dos pontos de controle 2 

              

                      Autor: Mário Freitas                                                            Autor: Mário Freitas 

Finalizada a coleta dos pontos, realizou-se o pós-processamento dos dados no software 

Topcon Tools, com o intuito de validar a precisão e acurácia
20

 destes. Para tal processamento, 

foi utilizado duas RBMCs (Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo), a RBMC de 

Curitiba e a RBMC de Lages. Os pontos apresentaram um bom resultado, ou seja, todos 

tiveram precisão sub-centimétrica.  

Com a obtenção das coordenadas geográficas foi possível à correção das imagens, 

primeiramente realizada na imagem pancromática, com pixel de 2,5m e a partir desta, foi 

realizada a correção da imagem multiespectral, com pixel de 20m. Após a correção das 

imagens, a fusão destas foi realizada no software ArcGIS com a utilização da fusão tipo 

“ESRI” (Environmental Systems Research Institute) e a composição de bandas utilizada foi  

R3 G2 B1. O processo de correção geométrica resultou em uma imagem com escala
21

 de 

visualização confiável de 1: 20.000.  

Em escritório, as informações coletadas pelos equipamentos, PDA e GPS, foram 

transformadas para o formato shapefile (.shp) e introduzidas na base estruturada no SIG. Estas 

informações então passaram pelo processo de edição geométrica, onde os pontos foram 

                                                      

20
 Precisão é o grau de refinamento da execução de uma operação, ou o grau de perfeição dos instrumentos e 

métodos utilizados para obter os resultados. Uma indicação da uniformidade ou reprodutibilidade dos resultados. 

Precisão está relacionada com a qualidade de uma operação na qual um resultado é obtido, diferindo da acurácia, 

que por sua vez, está relacionada com a qualidade do resultado, ou seja, a acurácia é o grau de conformidade 

com uma verdade padrão. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/52757960/15/PRECISAO-E-ACURACIA> 

Acesso em: 09 jun. de 2012. 
21

 Os mapas são representações reduzidas do mundo real. E ao se definir a relação dimensional entre 

representação gráfica e a realidade, caracteriza-se a Escala. A escala mostra a quantidade de redução do mundo 

real, quando representado na forma gráfica. Tecnicamente, a escala é definida como a razão entre a distância 

gráfica (d) a distância real (D), em que cada distância é expressa na mesma unidade de medida e reduzida de tal 

forma que o numerador seja representado pela unidade. Exemplo: 1: 20 000. Neste caso sabe-se que, 1(cm): 20 

000 (cm); quer dizer, um centímetro gráfico, corresponde a vinte mil centímetros da realidade, ou seja, duzentos 

metros. Quanto menos a escala, maior será a generalização e simbolização no mapa. Escala grande: denominador 

pequeno – pequenas áreas – dados com representação detalhada. Escala pequena: denominador grande – grandes 

áreas – dados com representação geral (NOGGUEIRA, 2008, p. 38). 

http://pt.scribd.com/doc/52757960/15/PRECISAO-E-ACURACIA
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espacializados no mapa e suas coordenadas geográficas verificadas. Na sequencia, com as 

coordenadas dos pontos ajustadas, partiu-se para a edição dos atributos da classe de feição dos 

eventos (inundação e movimento de massa), na qual foram inseridos os comentários das 

observações em campo e demais informações levantadas pela comunidade que apresentassem 

relevância a pesquisa. A tabela de atributos está dividida em campos (colunas) caracterizados 

como: número, evento 01, evento 02, localização, fonte, data, coordenadas, shape, 

observações, características, bairros e fotos. A figura 30 representa alguns destes campos. A 

classe de feição dos eventos, assim como as demais informações da base cartográfica foram 

agrupadas em um Geodatabase.  

 

Figura 30 – Tabela de atributos 
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Foram mapeadas as cicatrizes de movimentos de massa através do processo de 

vetorização sobre a imagem de satélite. Foram desenhados sobre as imagens os contornos das 

áreas de solo exposto que correspondiam a movimentos de massa, dando formas geométricas 

de polígonos a estas feições e possibilitando o posterior processo de quantificação das 

mesmas. 

Utilizando-se de recursos oferecidos pelo SIG construído, foi utilizado o recurso de 

hyperlink entre a base cartográfica e as fotografias tiradas em campo (figura 31). Para tanto, 

foi necessário acrescentar a tabela de atributos dos pontos, o caminho do arquivo das 

fotografias as quais se desejava ligar, através da inserção de mais uma coluna, denominada 

“fotos”. 

Figura 31 – Hyperlink 

 

 

Por fim, com todas as informações estruturadas, foram ajustadas as simbologias para 

melhor representar os eventos e toponímia para uma melhor identificação e descrição das 

feições em um mapa, contendo todas as informações cartográficas fundamentais, como norte 

geográfico, escala, fonte dos dados, título e legendas.  
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A tecnologia de software utilizada no desenvolvimento do WebGIS foi o ArcGIS 

Server 10.1, sendo que a licença para a utilização desta solução está disponível no GeoLab. 

O ArcGIS Server é um produto da ESRI que tem por objetivo fornecer ao 

desenvolvedor a capacidade de implementação de um GIS completo na Web. Pode-se 

dizer que é uma plataforma para construção de aplicações GIS corporativas, 

administradas de maneira centralizada, com suporte a múltiplos utilizadores e todas as 

funcionalidades espaciais mais avançadas existentes numa aplicação Desktop. O 

ArcGIS Server é baseado em padrões industriais de TI, pode ser utilizado na gestão de 

dados geográficos, publicação de mapas e aplicações e pode ser integrado facilmente a 

outros sistemas corporativos de informação (DIAS, 2010, p. 45).  

 

  De acordo com Dias (2010), a utilização de metodologias/procedimentos de SIG-P 

coligados ao uso da internet, possibilita a interação e exposição de informações 

georreferenciadas aos diversos atores envolvidos com a área da pesquisa. Na atual fase desta, 

o WebGIS possui caráter apenas informativo, ou seja,  permite acesso a todas informações e 

dados levantados sobre a área da pesquisa através de uma página na internet e podem ser 

visualizadas por qualquer pessoa.  
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CAPÍTULO 3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos e análises a partir do 

desenvolvimento dos processos metodológicos aplicados, em consonância com os objetivos 

propostos na pesquisa.  

3.1 Memórias de Desastres Ambientais Vivenciados  

Apresentam-se as informações referentes ao objetivo específico “Recolher memórias 

relacionadas a desastres ambientais vivenciados pelos moradores da região do Morro do Baú”, 

presentes no questionário e entrevistas de março de 2011 e julho de 2012. Os inquiridos estão 

nomeados como E-1, E-2, E-7, E-8, E-9 e E-10.  

3.1.1 Vivência de desastres 

Através da aplicação do questionário, foram recolhidas as respostas referentes a 

quantidade de inquiridos que já vivenciaram algum desastre nos locais que residem ou em 

outras regiões. Como já se referiu no capítulo 2, foram aplicados 27 questionários. A maioria 

(24) dos respondentes referiu que vivenciou somente um desastre.  Uma parte considerável de 

inquiridos (20) assinala que sofreu perdas materiais e perdas humanas ou ferimentos graves.  

Neste ponto, as questões das entrevistas realizadas abordaram os desastres ambientais 

vivenciados pelos moradores, as perdas, previsões do que poderia ocorrer, sentimentos, 

enfrentamento do desastre ambiental vivenciado, as possibilidades em sair de casa no 

momento do desastre e apoio durante a ocorrência.   

Para a questão: “Você já vivenciou algum desastre ambiental desde que vive aqui? Se 

sim, quais e quando?”. Todos os inquiridos apontaram o desastre de 2008 como o único 

desastre por eles vivenciado. Relatado na fala do E-7: 

O que a gente assistiu foi essa tragédia que nós tivemos aqui em 2008. Caos que se 

deu a tragédia do Baú. Na região aqui, foi devido a essa tempestade que deu vento. De 

chuva e deslizamento de terra, coisa que não se via em lugar nenhum por aqui perto. 

Então, foi uma coisa que viu de desastre.  

Para as questões: “Teve perdas materiais? Se sim quais?” e “Teve mortes ou 

ferimentos graves em familiares ou amigos próximos? Se sim quais?”. As perdas com o 

desastre foram grandes, todos os inquiridos tiveram perdas materiais como: mobília da casa, 

mobília de restaurante, plantação e imóvel que passava por construção. Tiveram também 

perdas de familiares e amigos. Evidenciado nas falas dos inquiridos E-8 e E-7 

respectivamente: “Tive de amigo e de amiga e de amigo [...] e meu sobrinho, a família dele 
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morreu ele, a esposa e o filhinho, e o sogro, a sogra e o cunhado. Foram seis, mais o primeiro 

vizinho aqui, foi a mãe e a filha”. 

A gente teve perda foi na área da agricultura. Porque da casa a gente perdeu uma 

areazinha que tinha de serviço aqui ao lado. Então dentro da casa eu tive sorte que não 

aconteceu nada. O barro ficou alto, lá por volta da parede, mas não chegou a atingir 

nada na parte da casa, então o que pesou e até hoje ainda está difícil foi a área da 

agricultura. Porque na verdade eu não tive, como diz o outro, ajuda nenhuma. Então 

isso é que ficou difícil, porque a gente ficou sem nada. Vamos dizer praticamente da 

agricultura e pra recomeçar sem dinheiro, sem nada. Aí tive que ir refazendo de novo 

as áreas, começando a trabalhar de novo para aí começar a colher alguma coisa. Mas 

aí sem dinheiro é difícil, né? Aí o pouquinho que a gente produzia precisava pra 

comprar alimento também. E pode vir ver, se olhar hoje ainda como é que está a 

situação em volta, né, da casa. Mas a gente vai vivendo e vai tocando. 

Para a questão: “Em algum momento previu o que ia acontecer?”. Todos os inquiridos 

nunca imaginaram que algo tão trágico poderia ocorrer. Constatado nas falas dos E-2, E-7 e 

E-8 respectivamente:  

Nunca, nenhuma. Aí hoje eu me faço essa pergunta, de quão tamanha é a falta de 

informação como povo. Porque assim: a gente via que já estava chovendo tanto há 

tanto tempo; se tinha uma previsão de uma grande quantidade de chuva praquele final 

de semana específico, então... Pra quem é da área, daria pra se imaginar que poderia 

vir acontecer alguma coisa, mas a gente aqui como povo, como população, nenhuma. 

Não, isso eu jamais pensaria um dia na minha vida que eu ia ver o que eu vi. Porque 

eu achei assim, até a hora que desceu, amarrei aqui no morro que eu estava, saí da 

minha casa, fui à casa da mãe pra trazer ela pra cá quando eu ouvi o barulho. Aí tendo 

lá com a minha mãe, porque não pude mais voltar, eu pensei, veio pra mim assim: 

hoje é o fim da humanidade. Porque o mundo não ia se acabar. Pra mim não, o mundo 

ia ficar, mas a humanidade ia acabar, porque você vendo os morros descendo tudo, a 

água subindo e não tinha pra onde a gente correr. Tinha que ficar ali, como passei a 

noite lá, não ia para os vizinhos, então coisa que a gente nunca pensaria de passar o 

que se passou. Vendo à noite o barulho, sem ter pra onde sair nem pedir socorro pra 

ninguém. Só esperar que Deus protegesse, porque não tinha o que fazer. Então foi 

uma das noites mais difíceis da minha vida até hoje. 

 
Não. Eu acho que muita coisa podia ter sido evitada se a gente tivesse percebido o que 

tava acontecendo. Porque hoje quando a gente faz alguma coisa ou quem até contraria 

ou, sabe... Porque quando a gente visita lugares e vai fazer, subir morro pra ver 

alguma coisa, alguém não gosta, mas na época quando meu sobrinho morreu ali em 

2008, teve pessoas que viram árvore caindo, né? Pessoas que viram, escutaram 

árvores estourar e.não caiu a ficha, não entenderam o que tava acontecendo. 

Para a questão: “Quando começou a ver o que estava acontecendo?”. Alguns 

inquiridos apontaram que foram alguns dias de chuva contínua na região e fora do normal. No 

sábado dia 22 de novembro os ribeirões estavam cheios, mas para eles a situação parecia 

normal e começaram realmente a se preocupar quando a água dos ribeirões e córregos não 

baixava. Evidenciado nas falas dos E-7 e E-2 respectivamente: 

 

Aqui foi o seguinte: a hora que começou a chover sexta-feira de manhã. Vamos dizer, 

começou quinta à noite. Mas sexta de manhã o rio começou a subir. Aí choveu o dia 

inteirinho, coisa que eu também nunca tinha visto na vida, choveu sábado o dia 
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inteirinho. Aí quando foi domingo amanheceu também chovendo e a água, no rio já 

cheio, aí foi chovendo, chovendo, durante o dia, a água não baixava, a tendência ela 

era ir subindo lentamente, mas foi subindo. Aí aqui quando era por volta das quinze 

para as sete da noite, ou vinte para as sete, foi a hora que deu barulho no morro e 

começou a descer o morro. Aí começou a descer a terra e a gente só escutava durante 

a noite um barulho que era onde estava descendo os morros.  

 

No domingo de manhã, no dia 23, foi muita chuva. Na verdade, no sábado já foi muita 

chuva, no dia 22. Mas era aquela chuva que vinha, enchia o córrego, o ribeirão, e ela 

baixava. Então, isso, pra gente, não era nada muito espantoso. No domingo pela 

manhã a coisa já começou a ficar na questão de cheia. Muita chuva, muita, muita. E 

assim, era muito seguido. Então a gente já começou a ficar preocupado nesse sentido. 

Cheia, cheia, nada de deslizamento. A cheia começou a preocupar no domingo à tarde, 

pelo menos aqui no Braço do Baú, por volta das dezoito, dezoito e trinta. Aí a gente 

costuma dizer que aí a coisa pegou aqui. Porque foi muita água, e não tinha mais o 

que desse conta, e a gente começou a ver muita árvore, ver muita pedra nos ribeirões, 

mas até ali deslizamento a gente via, um ou outra coisinha, mas era quase que norma 

para o volume de água. Agora os grandes, isso aconteceu a partir de umas nove horas 

da noite de domingo. 

Para a questão: “O que você sentiu quando ocorreu este desastre? E depois?”. Os 

sentimentos manifestados pelos inquiridos foram de medo, pavor, angústia, desespero e 

pânico. A angústia e o medo continuam nos dias de hoje, pois quando a chuva dura mais que 

um dia, sem interrupção, as pessoas começam a ficar preocupadas e com medo de novas 

ocorrências, muitas saem de casa e procuram por locais seguros. Constatado nas falas do E-7 

e E-8 respectivamente: 

[...] a minha preocupação era minha mãe, porque ela não conseguia caminhar sozinha. 

E aí você olha e vai fazer o quê? Mesmo que quisesse sair, mas você vai carregar uma 

pessoa pesada no colo, por meio de água ou lama, não? Digo, então, não é fácil, numa 

hora dessas, o cara dizer que não sentiu momento de desespero, não tinha o que fazer 

pra se salvar. Porque não tinha pra onde correr quem tá aqui em cima, [...] o problema 

era que o morro vinha de cima pra baixo e pra baixo não tinha como sair porque tem o 

rio. 

Durante foi uma coisa, sabe, uma coisa apavorante, né? Uma coisa muito ruim. Uma 

situação assim que a gente achava que a gente nunca tinha passado por aquilo. Então, 

naquele momento a gente ficou sem destino, sabe? Sem saber pra onde iam, o que ia 

ser de nós. Então, aquilo foi passando, mas essa angústia não saiu até hoje. Porque 

quando começa a chover, se chove um dia, tudo bem, mas passou de um dia, o pessoal 

já, não é só eu, mas como toda a comunidade, né, já começa a ficar apavorado, já não 

dorme mais à noite. Então, hoje a gente vive isso, sabendo da situação, né, e sabendo 

que falta muita coisa pra fazerem ainda, né? E que sente sei lá, um temor, alguma 

coisa muito ruim que a gente sente hoje. 

Para a questão: “Pensou em sair de casa, não sair ou cogitar esta possibilidade?”. 

Alguns inquiridos quando perceberam o que estava acontecendo, pensaram em sair de casa, 

outros não saíram e apenas um saiu de casa (foi para a casa do vizinho), pois naquele 

momento não tinham mais para onde ir, as vias de acesso estavam todas alagadas 

impossibilitando a passagem. Relatado nas falas do E-2: 
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A gente até pensou, mas já não tinha mais para onde. Tinha que ficar, não tinha mais 

como, porque toda a via principal estava alagada. E onde não era via principal e que 

não se alaga normalmente, também estava alagada. Então a gente não tinha pra onde 

ir. Tinha que ficar onde estava e tentar se segurar, se cuidar ali mesmo. 

Na verdade. Pelo menos pra mim, foi tão grande o impacto, foi tão grande o que 

aconteceu, que eu não conseguia ter uma visão do todo. Eu acho que um pouco era 

medo, insegurança, que a gente pensava assim, é aqui. É localizado. Porque se a gente 

imaginasse que o que estava acontecendo aqui comigo estava acontecendo com os 

outros, acho que seria mais desesperador ainda, porque aí a gente teria começado a ter 

a visão da dimensão. Então eu, na verdade, eu fui ter a visão do que tinha acontecido 

na segunda-feira pela manhã. Quando aí eu soube da morte dos meus parentes, quando 

eu soube do soterramento da minha mãe, quando eu soube que a minha irmã estava 

soterrada com vida e aí eu saí de casa, então eu fui até eles pra ver o que podia fazer e 

o que não podia. Até ali eu não tinha dimensão do que tinha acontecido, não. 

Os resultados ilustram a evidente falta de preparação das pessoas para enfrentar 

situações desesperadoras como um desastre ambiental, nunca se imaginou que algo tão 

grandioso pudesse acontecer na região do Morro do Baú. Desta forma, salienta-se a 

importância de trabalhos acadêmicos e demais trabalhos similares com a comunidade, pois 

eventos extremos ocorrem e as pessoas necessitam de ações de preparação e essencialmente 

de informações.  

Para a questão: “Houve apoio psicológico?”. Um inquirido apontou que os moradores 

que estavam nos abrigos receberam acompanhamento psicológico durante a estadia, alguns 

psicólogos também faziam visitas a moradores que continuavam em suas casas, mas o 

trabalho se concentrou nos abrigos. Alguns inquiridos relataram que não presenciaram este 

tipo de apoio e outro apontou que estes desastres serviram como um laboratório para muitos 

psicólogos. Evidenciado nas falas do E-2 e E-8 respectivamente:  

Esses grandes eventos acabam virando laboratório pra muitas profissões. E pra 

psicologia também. Então, naquele momento do desastre a gente via muito psicólogo 

no Complexo do Baú. Então de manhã você recebia três, depois do almoço dois e à 

noite vinha mais três. No dia seguinte aqueles três já traziam mais três, porque a 

história era tão impactante que tinha que contar de novo. Mas era aquilo ali, não saía 

daquilo. E depois daquele primeiro momento tem muito pouco trabalho na área de 

psicologia aqui. Tem o projeto “Colorindo o Morro do Baú – Aquarela”. Eu não sei 

como está o andamento dele agora, sei do andamento dele de 2009, 2010 e ficou meio 

capenga e eu não sei como é que está em 2011. Mas, a gente não vê um trabalho 

diretamente com as comunidades.  

 

Teve na época do abrigo, né? Voluntários que vieram, né? Psicólogos. Mas acabaram 

os abrigos, acabou o acompanhamento, né? 

 

A intervenção de pesquisas acadêmicas/estudos diversos, em áreas que sofreram com 

desastres ambientais, devem se inserir em lógicas de colaboração e integração, as quais 

possibilitam o compartilhamento de conhecimentos, experiências e habilidades. Após a 
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ocorrência de um desastre, é clara a identificação das fragilidades nas comunidades e no caso 

da psicologia, deve haver um cuidado em particular.   

3.1.2 Atuação da Defesa Civil 

Neste ponto, as questões das entrevistas realizadas abordaram a atuação da Defesa 

Civil durante o desastre e a coordenação dos abrigos.  

Para as questões: “Quando viu alguma atuação/sinal da Defesa Civil?” e “Quem 

socorreu as pessoas?”. Alguns inquiridos relataram que a Defesa Civil do município não 

existia até o desastre de novembro de 2008, sendo que o coordenador foi nomeado no dia 01 

de dezembro. Os resgates começaram a chegar ao Baú na segunda feira dia 24, com os 

bombeiros voluntários no bairro Braço do Baú, como apontou um dos inquiridos. Outro 

relatou a presença da Defesa Civil neste mesmo dia, no fim da tarde, mas a maioria não viu a 

presença desta logo após o desastre e todos apontaram insatisfação com relação à sua atuação, 

sendo que os próprios moradores foram socorrendo uns aos outros. Alguns moradores 

chegaram a fazer correntes para atravessar um dos ribeirões em busca de notícias de 

familiares e informações, pois estavam sem comunicação. Algumas pessoas conseguiram 

sinal de celular ao subir em morro, só assim fizeram contato com o Corpo de Bombeiros e 

Polícia, desta maneira, as notícias começaram a chegar às rádios. Evidenciado nas falas do E-

2 (duas primeiras) e E-7 respectivamente: 

Não, não tinha presença de Defesa Civil. Eu não lembro, mas ela demorou a aparecer 

por aqui. E assim, uma coisa que incomodou muito a comunidade, a gente viu naquele 

momento a Defesa Civil com muitos carros traçados novos, surgiu do nada, depois da 

tragédia. E aí a gente via passar o carro dentro de um buraco e alguém do lado de fora 

com a máquina para fotografar. Acho que era pra dizer que estavam trabalhando. 

Então isso a gente via muito, isso incomodava muito a comunidade. Não era aquilo 

que a gente estava precisando naquele momento, fotografar o buraco. A coisa era mais 

embaixo do que o buraco. Então, a gente via muito isso. E o modo que o povo foi 

tratado, porque o nosso prefeito, ele no linguajar popular a gente pode dizer que ele 

lavou as mãos. Porque ele passou todo o comando do Município, da área do 

Complexo do Baú para as autoridades maiores, como a Polícia Militar, a Polícia 

Ambiental, o Exército, enfim... E aí a população não podia entrar. Claro que a gente 

não tinha dimensão do perigo, mas que chegasse e explicasse isso pra gente, ou que 

olhasse pra gente de outro modo, porque assim, a gente teve casos da pessoa ir pra 

casa pegar uma caderneta de saúde do filho e só ir acompanhado de um policial 

armado. E ninguém era bandido. Então, isso foi outra coisa que incomodou muito, 

assim, o povo. 

 
A presença da Defesa eu não tenho a data que chegou aqui no Braço do Baú. O que eu 

me recordo é de uma cena, de três semanas depois da tragédia, tinha um grupo da 

Defesa Civil reunido no Salão da Igreja. Eu estava no lado lá, sentada, esperando e tal, 

e eles discutiam pra onde é que eles iam, onde que era o Alto Baú, onde que era o Baú 

Seco e onde que eles estavam. Quer dizer, eles estavam perdidos três semanas depois. 

E aquilo foi me dando um nervoso e me meti na conversa. Eu disse para eles: olha, 

três semanas depois, se vocês ainda não acharam, vai ficar difícil a gente ter uma 
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visão de futuro. E lembro que eu comentei o seguinte: vocês acabaram de passar o 

dedo em cima do Baú Seco. E se o Baú Seco cair, ele cai em cima do Alto Baú, então, 

aqui perto está o Alto Baú. Eles não se achavam três semanas depois. Então, quer 

dizer, a estrutura de Defesa Civil foi falha sim, né? A gente sabe que o que aconteceu 

aqui foi algo extraordinário, inédito, não sei que palavra dizer. Mas para quem deveria 

estar preparado exatamente pra isso, não foi o que a gente viu. 

 
Segunda-feira à noitinha começou a chegar o pessoal da Defesa Civil. Mas o que eu 

achei mais difícil foi terça-feira de manhã, por volta das nove horas, quando eles 

chegaram assustando o povo. Porque disseram que tinha que correr todo mundo, que o 

Morro do Baú estava descendo. A terra vai descer e vai matar, tem que correr. Então 

foi o desespero do povo. Foi a hora que eu vi mais difícil. Ao invés de vir para ajudar, 

acalmar, avisar devagarzinho, na verdade eles vieram assustando o povo. Foi o 

desespero, um correndo para um lado, outro para outro, querendo sair daqui. O que eu 

vi foi o próprio povo se ajudar. Um procurava salvar o outro, tirar das casas e levar 

para um lugar seguro. Isso segunda-feira que foi a hora mais difícil. Na comunidade, 

uns começaram a abrir as estradas, passavam com seus tratorzinhos, com as suas 

motosserras cortando as árvores pra poder dar passagem [...]. 

 

A deficiente estrutura organizacional de muitas Coordenadorias Municipais de Proteção 

e Defesa Civil (em geral, não profissionalizada), a falta de recursos materiais e/ou humanos e 

a falta de coordenação entre serviços federais, estaduais e municipais são outras lacunas que 

vão sendo assinaladas quando se reflete sobre a prevenção e enfrentamento de desastres 

ambientais, além do inexpressivo envolvimento das comunidades em todo o processo 

(FERREIRA  et al., 2011). As fragilidades na organização de muitas Coordenadorias 

Municipais de Proteção e Defesa Civil implicam para a não atuação de forma incisiva nas 

comunidades, pode-se destacar que um dos agravantes é a constante mudança de lideranças, 

não sendo possível, muitas vezes, dar continuidade a projetos e ações.  

Para a questão: “Quem coordenou os abrigos?”.  Um dos inquiridos apontou que muitos 

moradores foram levados aos abrigos improvisados nos salões das igrejas e colégios, 

coordenados por voluntários e a assistência social do Município. Há também apontamentos de 

que o prefeito elegeu coordenadores para cada abrigo e um coordenador geral. Além destes, 

há relatos de que um pároco também auxiliou neste processo. Um dos inquiridos permaneceu 

por três meses em um dos abrigos e expôs que houve desvios de doações destinadas aos 

desabrigados, o que nos remete a total falta de complacência de “superiores” com esta grave 

situação.  

Comprovam-se com os relatos a real desorganização da Defesa Civil e a falta de 

planejamento quanto aos abrigos, além das dificuldades do poder público local em se 

relacionar com o desastre, refletindo o envolvimento das questões políticas. Como se observa 

nas falas do E-2: 

O primeiro (abrigo) foi aqui no Braço do Baú, aí acharam que aqui não era seguro, 

porque houve, depois daquilo tudo, um sinal de alerta que o Morro do Baú viria cair. 

Então se tirou daqui e levou pro Baú Central. Mas o Baú Central se montou lá um 
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abrigo, já tinha acontecido um deslizamento atrás. Depois do abrigo montado eles 

perceberam que não era seguro lá. E aí foi pro Cristo Rei, no Baú Baixo. 

Uma das coisas que as pessoas mais reclamavam [...] foi que em nenhum momento da 

tragédia nenhuma autoridade foi vista dentro dos abrigos. Nem vereador e nem 

prefeito. E isso, numa reunião a gente cobrou isso do prefeito. E eu lembro bem que 

ele disse que ele não foi visitar o abrigo porque ele não ia conseguir, ele ia chorar 

muito. E eu disse pra ele que antes ele tivesse chorado junto com o povo do que 

tivesse deixado de estar junto com o povo. 

3.2 Mudanças na Comunidade 

Neste ponto, apresentam-se as informações referentes a uma questão, presente nas 

entrevistas de março de 2011 e julho de 2012.  

Para a questão: “Houve alguma mudança na comunidade depois da ocorrência desse 

evento? Se sim qual ou quais?”. A maioria dos inquiridos apontou que não houve mudanças. 

Outro inquirido afirma que há pouca mobilização para que as coisas caminhem em benefício 

dos que convivem com o risco. Apontado nas fala do E-2: 

 
Eu acho que mudou tanto muito quanto pouco. É complicado explicar isso, mas são as 

duas coisas, o muito e o pouco. O muito porque as pessoas perceberam que tem 

alguma coisa de diferente. Então, quer dizer, se instalou o medo e a gente percebe que 

desde 2008 as coisas estão acontecendo. O pouco porque desde 2008 a gente não tem 

nenhuma preparação. Não tem nada nessa área. Aí alguém vem e fala... É difícil você 

colocar isso na cabeça do povo porque ele vai te dizer assim “Olha, se a autoridade 

que é responsável não vem me dizer isso, vem você falar isso? Quem é você pra dizer 

isso?” Então esse é o pouco. Mas não tem como sair de uma situação daquela sem ter 

mudança. Como pessoa. Não existe. Nem que for pra pior. Porque de repente a pessoa 

se torna mais egoísta e diz “ó, eu vou só pensar em mim”, mas tem mudança. Não dá 

pra passar por aquela situação e ficar do mesmo jeito. Pelo menos, eu não consigo 

imaginar isso. 

Considera-se que as mudanças na comunidade, estão voltadas para a disposição 

emocional, por exemplo, a sentimentos de medo. Mas o essencial não muda, ou seja, as 

medidas para a prevenção, preparação e aumento da resiliência das pessoas.  

3.3 Mudanças no Ambiente Natural e Ocorrência de Desastres Anterior a 2008 

Neste ponto, apresentam-se as informações referentes as questões presentes nas 

entrevistas realizadas em setembro de 2011. As questões abordaram as mudanças no ambiente 

natural, no clima e tempo e as ocorrências de desastres ambientais na região ao longo do 

tempo. Os quatro inquiridos (E-3, E-4, E-5 e E-6) são moradores do bairro Braço do Baú e 

foram escolhidos por residirem a mais tempo no local, ou seja, 63, 68, 85 e 89 anos.  

Para a questão: “O ambiente natural apresentou mudança ao longo do tempo? Quais?”, 

constata-se que todos os inquiridos indicaram mudanças significativas no ambiente natural. 

Como uma das mudanças, apontaram a derrubada de mata nativa para o plantio de culturas. O 

plantio da cana de açúcar, por exemplo, foi uma das principais culturas da região anterior ao 
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cultivo de banana e arroz, muitos moradores trabalhavam no plantio da cana e alguns 

possuíam engenhos para fabricação do melado, açúcar e cachaça. Também apontaram como 

mudança, a exploração de mata nativa por madeireiras, anterior à década de 1970. 

Evidenciado na fala do E-4: “Acabaram com tudo, coisa que não podia acabar né”.  Um dos 

inquiridos (E-6) ainda relaciona os movimentos de massa com os diferentes cultivos da 

região, “onde tem palmeira não desliza [...] antigamente tinha bastante palmeira, ela amarra 

bem o solo [...] e perto de onde meu filho mora tem um morro com umas três palmeiras e lá 

não desbarrancou e onde não tinha caiu tudo”. Refere-se também ao cultivo de banana, pois 

“antes nos morros só tinha um caminho, mas com a plantação de banana tem muito caminho 

em zigue zague o que ajuda a deslizar e quando tem sarjeta em baixo fica pior”. As mudanças 

neste ponto estão voltadas a identificação de agentes antrópicos como causadores de desastres 

ambientais. 

Para a questão: “Houve mudança no clima, tempo?”, constata-se que três inquiridos 

apontaram muita mudança e um apontou que está quase igual. Como exemplo descreveram o 

“tempo da flor da laranjeira” (E-5) no mês de setembro, não chovia assim como agora, eram 

dias de garoa e frio e “a gente já conhecia” ressaltou um dos inquiridos (E-4). Para o inquirido 

(E-6) que não apontou muita mudança, diz que a “quantidade de chuva continua a mesma, só 

que os morros não caiam”. Certas mudanças são percebidas e outras não. Desta forma, 

conclui-se a importância da interação dos saberes comunitário e científico/acadêmico no 

sentido de construir um quadro mais ajustado da realidade e aprimorar o monitoramento dos 

fenômenos.  

Para a questão: “Lembra-se de outros desastres ocasionados por deslizamentos e 

inundações que ocorreram antes de 2008?”, constata-se que todos os inquiridos nunca 

presenciaram movimentos de massa, anteriormente a 2008, mas inundações sempre 

ocorreram, dois inquiridos recordaram duas grandes inundações, uma na década de 1940 e a 

outra na década de 1970. Porém disseram (E-5 e E-6) que há muitos anos, mais de 100 anos, 

houve um grande deslizamento. Certa vez cavaram um buraco de uns quatro metros para fazer 

um poço, em baixo acharam resquícios de madeira nativa e “folhas inteiras verdes ainda, 

passava a mão e desmanchava”, como evidenciado na fala do E-6. Estes indícios os levam a 

acreditar que uma tragédia como a de 2008 já ocorreu. Neste caso, seria importante a tomada 

de consciência coletiva, em virtude de sinais como este. Apesar de, não presenciarem os 

movimentos de massa de grande impacto em vida, há evidencias que possivelmente outro 

desastre como o de 2008 já tenha ocorrido. 
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3.4 Percepções de Risco e Causas dos Desastres Ambientais  

Apresentam-se as informações referentes ao objetivo específico “Identificar 

percepções de risco dos moradores, bem como atribuições causais dos desastres ambientais”, 

presentes no questionário, entrevistas realizadas em março de 2011 e julho de 2012 e oficina 

de cartografia social. Como foram três distintos momentos de coleta de dados, as questões 

possuem pequenas diferenças apenas na redação. Os inquiridos estão nomeados igualmente 

aos pontos anteriores. 

3.4.1 Percepção de risco 

Neste ponto, as questões do questionário e entrevistas realizadas abordaram os 

conceitos de risco e área de risco, mudança de residência e área em que vive ser considerada 

de risco.  

Para a questão: “Nos últimos anos têm-se de fato registrado no Brasil e no mundo 

vários desastres ambientais, sendo frequente falar em “risco” e “áreas de risco”. O que você 

acha que é risco? E área de risco?”. Constata-se com a análise das categorias criadas e 

respostas, que a maioria dos inquiridos define risco dando exemplos de atividades humanas 

consideradas inadequadas e que vão desde morar perto de encostas e rios até a hipótese de 

algo negativo acontecer.  Alguns exemplos de respostas para a definição de risco são: “Algo 

que nos ameace”, “Risco é construir casas em barrancos” e “Quando a pessoa mora no morro 

ou perto do rio (beirinha)”.  

Os resultados demonstram que o conceito de risco nesta abordagem confunde-se com 

os próprios desastres ambientais ou com as atividades humanas que aumentam a 

vulnerabilidade das pessoas. Existe certa multiplicidade de significados para o termo risco. 

Apesar de certa uniformidade na atualidade, essa múltipla significação de risco ainda existe 

entre acadêmicos.  

Alguns inquiridos apontaram que toda a região do Morro do Baú é uma área de risco e 

não existe local seguro. As respostas são semelhantes às respostas do questionário aplicado, 

ao vincularem o risco com as atividades humanas que aumentam a vulnerabilidade das 

pessoas, como exemplo, construírem perto de encosta e margem de rio. Evidenciado nas falas 

dos E-9, E-7, E-2 e E-8 respectivamente: “Risco é morar em uma área de risco” e “Área de 

risco, sou eu construir no córrego, se eu for construir uma casa na margem do rio ou numa 

encosta de morro que eu cavar um barranco alto”. 

Na minha visão hoje assim, é que olhando o Complexo do Baú eu não vejo área 

segura. Então, pra mim, toda área é potencialmente área de risco. Agora, se a gente for 
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ver o que mais me chama atenção, é claro que é um morro, a gente começou, a partir 

de 2008, olha, chove muito a gente começa a prestar atenção no morro, se ele tá 

inclinando, se não tá, se a árvore tá no mesmo lugar, como é que é, nessas questões. 

Mas eu não consigo mais assim ver, dizer, olha isso aqui é uma área segura. Porque o 

que não foi atingido por deslizamento, o deslizamento pode tá a um quilômetro, 

seiscentos metros, quinhentos. Mas ela pode chegar a uma área que aparentemente 

seria uma área segura. Então, assim, hoje, pra mim, potencialmente, toda a área é área 

de risco. E o que mais me irrita é quando eu escuto assim, num grande desastre, uma 

autoridade vir e dizer: nós vamos retirar todas as famílias da área de risco. 

Ah, pra mim área de risco é construir num vale onde... Hoje pra mim, né? Porque 

antigamente a gente gostava de chegar e ah, vou fazer a minha casa. Procurava fazer a 

casa onde via aquela nascente de água, água corrente perto, mais próximo da casa, 

hoje não pode mais, né, pelo que aconteceu aqui. Construir num local de encosta 

muito alta, né. E à margem dos ribeirões, do rio. Pra mim é isso aí. E sempre que hoje, 

na situação que nós estamos aqui, né, antes de construir tinha que ter 

acompanhamento de alguém que entende, né, como geólogo ou alguém da Defesa 

Civil que viesse, se pode fazer aqui, que aqui não tem, né? 

Para a questão: “Se o local em que vive fosse considerado uma área de risco, você 

aceitaria se mudar para outro local? Justifique sua resposta”. Constata-se com a análise das 

categorias criadas e respostas, que a maioria dos inquiridos mudaria de local em defesa da 

própria vida e da vida de sua família, os que não mudariam alegam, por exemplo, que não 

existe local seguro na região em que reside. Alguns exemplos de resposta para a aceitação de 

mudança de um local de risco são: “Não podemos colocar nossas vidas em risco”, “Porque a 

gente tem que pensar em nossa vida, os bens materiais conseguimos novamente” e “Não 

colocaria a família em risco”.  

É provável que a aceitação para mudar de um local considerado de risco seja mais 

fácil em regiões que recentemente sofreram com desastres ambientais de grande impacto, por 

exemplo, com relação ao número de mortos. Em regiões que ocorreram eventos de menor 

impacto, de natureza mais lenta, a realidade pode ser totalmente diferente (FREITAS et al., 

2011). A comoção de pessoas que vivenciaram algum desastre de grande impacto é logo 

percebida e se intensifica ao relatarem suas perdas, principalmente as humanas. Assim, 

prontamente manifestam a aceitação para mudar de local.  

Apenas um dos inquiridos não soube responder, por alegar que não vê local seguro no 

Baú. Todos os outros aceitariam mudar. Relatado nas falas dos E-7 e E-8 respectivamente: 

“Eu sairia. Não deixaria dúvida, desde que eles me dessem um lugar que fosse mais seguro do 

que isso daqui. Porque se eles me dessem lá onde eles estão fazendo uma COHAB, eu 

também não queria. Pra morar numa casinha daquela, num lugar daquele, eu não queria” e 

“Eu aceitaria porque em primeiro lugar é a vida da gente e as pessoas que vivem comigo, os 

bens materiais a gente consegue, agora perder um filho, esposa, pai, irmão, amigo, não tem 
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como”. Nesta questão, as respostas também se assemelham às respostas do questionário 

aplicado. 

Para a questão: “Você considera que vive em uma área de risco? Justifique”. Apenas 

um dos inquiridos apontou que não vive em área de risco. Os outros consideram que residem 

em áreas de risco, devido às características geográficas do local (região de vale) e pela 

localização de suas moradias, ou seja, próximas a ribeirões e entre morros. Constatado nas 

falas dos E-7, E-8 e E-9 respectivamente: “Hoje, vendo o que eu vi, eu digo que eu estou 

numa área de risco. Porque a altura que tem os morros aqui pra cima”, “Eu acho que moro 

porque o ribeirão passa muito perto e tem os morros, tem morro do lado direito com fendas 

desde 2008 e, do outro lado, morro mexido por causa da mineração” e “Considero porque é 

uma área montanhosa”.  

Constata-se com a análise das respostas, que a percepção de risco dos moradores ficou 

evidente nesta etapa de recolha de dados, sendo notável que esta percepção é decorrente do 

desastre de 2008.  

Como detalhado no capítulo 2, os moradores que participaram da oficina foram 

divididos em dois grupos. Nas figuras 32 e 33, reproduzem-se como resultado os mapas 

mentais que os grupos elaboraram.       

                                                 Figura 32 – Mapa mental do grupo 1 

.  
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Figura 33 – Mapa mental do grupo 2 

 

 

O objetivo da elaboração e apresentação dos mapas mentais era envolver os 

participantes numa atividade de representação simbólica da sua comunidade e, em particular, 

das áreas de risco de cada um dos bairros.  

O grupo 1 apresentou o mapa mental, centrado no bairro Alto Braço do Baú,  com uma 

legenda com a seguinte descrição: círculo vermelho para as residências, círculo verde para as 

escolas, círculo amarelo para o comércio, círculo marrom para as empresas, círculo azul para 

as igrejas, quadrado marrom para as pontes e o tracejado azul para o rio. Notou-se que o 

grupo 1 na elaboração do mapa mental teve um enfoque maior nos aspectos físicos da divisão 

do bairro, por exemplo, detalharam o número de casas de cada quadra e apenas depois de 

“instigá-los” indicaram no mapa com marcações em preto (letras D para deslizamento e a 

escrita alagamento) os locais que consideravam de risco; estás áreas estão concentradas no 

bairro Alto Braço do Baú.  

O grupo 2 também apresentou o mapa mental, centrado no bairro Alto Baú, com uma 

legenda com a seguinte descrição: linha azul para o rio, linha marrom para as ruas, linha 

vermelha para as barreiras, linha verde para os morros, quadrado amarelo para as rochas, 

círculo preto para os alagamentos e círculo azul e rosa para as residências. Notou-se que 

desde o início o grupo 2 na elaboração do mapa mental teve um enfoque direto nas áreas que 

consideravam de risco, por exemplo, as barreiras identificadas em vermelho são as que já 

caíram e que poderão cair, outro exemplo é uma rocha identificada em amarelo que “pode cair 
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fechar o rio e inundar as casas” como ressalta um dos moradores; estas áreas estão 

concentradas no bairro Alto Baú.  

Nesta atividade ficou evidente que os moradores possuem grande conhecimento da 

região em que vivem e das áreas de risco mais significantes. Após as apresentações ainda 

enfatizaram dois locais como os mais críticos, sendo o Morro Azul e a rua em que reside a 

presidente da ADARB, ambos situados no bairro Braço do Baú.  

3.4.2 Causas dos desastres ambientais 

Neste ponto, as questões do questionário e entrevistas realizadas abordaram as 

principais causas dos desastres ambientais e possível influência do homem nas ocorrências.  

Para a questão: “Em sua opinião quais são as principais causas dos desastres 

ambientais?”. Constata-se com a análise das categorias criadas e respostas, que a maioria dos 

inquiridos considera como causa dos desastres as ações humanas inadequadas e suas 

consequências, mas a atitude geral face à natureza e a causa natural, eventos extremos e 

perigos naturais também são relevantes. Alguns exemplos de resposta para as principais 

causas dos desastres ambientais são: “Muito desmatamento e construções em áreas de risco”, 

“Desmatamento, queimadas e muito aterro”, “Por causa das fortes chuvas”, “Muita chuva que 

não deixa a terra firme, fica mole sujeita a cair”, “A falta de conscientização do ser humano 

em relação à natureza”, “A irresponsabilidade das pessoas que não se preocupam com a 

maneira que estão agindo com a natureza” e “O próprio ser humano que está destruindo o 

planeta”. Os resultados demonstram que as ações do homem frente à natureza e suas 

consequências estão presentes em muitas das respostas, estes dados indicam uma reflexão 

sobre a conscientização das pessoas sobre a falta de planejamento da ocupação e utilização do 

meio em que estão inseridas. 

Nas entrevistas, as respostas foram um pouco diversas, mas a maioria acusa a “mão” 

do homem como principal causa. Como exemplo, relataram a explosão do gasoduto como 

causador de alguns movimentos de massa e desmatamentos. Alguns inquiridos também 

apontaram o excesso de chuva como a principal causa para a região do Morro do Baú. As 

respostas são semelhantes às respostas do questionário aplicado, ao vincularem as ações 

humanas inadequadas e suas consequências como causas dos desastres. Evidenciado na fala 

do E-2: “Todos os grandes deslizamentos que aconteceram a partir de nove, nove e cinco, 

foram exatamente depois da explosão do gasoduto. Então, qual foi a porcentagem que ele teve 

nisso tudo. Mas é claro que a mão humana fez a contribuição dela aí”. 
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Para a questão: “E o homem influencia na ocorrência dos desastres ambientais? Em 

que medida ou por quê?”. A maioria dos inquiridos apontou que o homem influencia. Esta 

questão tem certa ligação com a anterior, quando os inquiridos apontaram o homem como 

principal agente causador dos desastres e como não causador também. No caso da região do 

Morro do Baú, dois inquiridos ainda assinalaram que o homem não influenciou na ocorrência 

dos desastres.  Relatado na fala do E-1: “Isso é coisa da natureza”. 

3.5 Prevenção de Desastres Ambientais 

Neste ponto, apresentam-se as informações referentes as questões presentes no 

questionário e entrevistas realizadas em março de 2011 e julho de 2012. As questões 

abordaram as possibilidades de prevenção e minimização dos impactos, preparação para o 

enfrentamento de um desastre e como as autoridades devem atuar na prevenção. Os inquiridos 

estão nomeados igualmente aos pontos anteriores. 

Para a questão: “O que você acha que poderia ser feito para prevenir ou minimizar os 

impactos causados por estes desastres?”. Constata-se com a análise das categorias criadas e 

respostas, que a maioria dos inquiridos acredita que a conscientização do homem em relação 

ao meio ambiente é a maneira para evitar que estes eventos ocorram, mas o monitoramento 

das áreas e preparação das comunidades também é relevante. Alguns exemplos de resposta 

para o que poderia ser feito para prevenir ou minimizar os impactos são: “Preservar o meio 

ambiente e educar para preservar”, “A conscientização de toda a população sobre as 

consequências desses desastres” e “Fazer uma campanha, palestras e até mesmo procurar os 

órgãos competentes para que analisem os locais onde estão destruídos para que não aconteça 

mais”.  

As respostas dos inquiridos para esta questão foram diversas. Evidenciado nas falas 

dos E-2, E-9, E-7 e E-8 respectivamente: “Preparação. A gente não pode fazer a chuva parar, 

a gente não pode parar o morro lá no meio quando ele já está deslizando. Mas a gente pode, 

pelo menos, salvar vidas no meio disso tudo”; “Eu acho que teria que ter um trabalho 

conjunto entre Defesa Civil e comunidade, para juntos chegarem a um conhecimento comum, 

só a Defesa Civil não conhece a real situação de cada lugar”.  

Aqui na região fica difícil a gente dizer.  Porque a nossa área aqui são cercadas de 

morro. Então teria que tirar todo o pessoal que tivesse próximo ao morro. Mas vamos 

colocar eles aonde? Eu até digo, se tivesse um terreno grande e preparado. Só que aí 

precisaríamos de apoio de autoridades [...]. 
 

Isso é mais a parte do governo, eles tem o poder nas mãos. Agora a gente tinha que ter 

acompanhamento de técnicos, geólogos e pessoas que entendem e ter mais 
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investimento nesta parte e ter ordem. Tem que ter uma Defesa Civil que funcione com 

autoridade e o governo para fazer a verificação. 

Os resultados demonstram uma maior preocupação das pessoas com as questões 

ambientais e como as pessoas lidam com o meio ambiente, mas possuem consciência que um 

trabalho de prevenção, preparação e monitoramento das áreas de risco é essencial, destacando 

principalmente a necessidade de interação do poder público com a comunidade.  

Para a questão: “Você acha que está preparado para enfrentar esses desastres? 

Justifique”. Todos os inquiridos apontaram que não estão preparados. Um inquirido alegou 

que mesmo não sentindo que está preparado, hoje em dia tem outra visão do local em que 

vive. Outro inquirido relatou que no sentido psicológico, não sabe o que seria dele e de outras 

pessoas se vivessem outro desastre. Evidenciado na fala do E-2: 

É claro que a gente tem outra visão, é como eu disse, a gente acaba olhando o morro 

de uma forma diferente, o sol, a chuva, de uma forma diferente. Mas é aquela coisa... 

Eu sei que estou numa área de risco, então eu vou ensacar minha roupa e vou... Mas 

vou sair pra onde? Qual a minha rota de fuga? É seguro aquele caminho que eu vou 

tomar? Pra onde é que eu vou? Quando eu chegar lá, eu vou ter como comunicar a 

autoridade sobre o que tá acontecendo? Então, nesse sentido eu não sou preparada, eu 

não tenho preparação nenhuma. 

 

Para a questão: “Como acha que as autoridades/ Defesa Civil devem atuar na 

prevenção?”. A maioria dos inquiridos apontou que a prevenção deve ser feita em conjunto, 

ou seja, autoridade e povo. Apenas um inquirido apontou as medidas estruturais como meio 

de prevenção. Assinalado nas falas dos E-9, E-7 e E-8 respectivamente: “Trabalhando em 

conjunto”. 

Eles teriam que ter alguns pontos de referência do pessoal. Dizerem que caso tenha 

algum perigo, que começa, por exemplo, com uma chuva forte, porque isso pra 

acontecer um desastre, isso pode ser questão de meia hora, uma hora. Mas pra onde 

esse pessoal vai? Qual é o ponto que esse pessoal vai pra ter socorro? E que isso nada 

foi feito. Porque vão acionar alguém e da onde? E pra quem? Então, teria que ter os 

pontos na comunidade, ó, aqui tem um lugar seguro, quando é preciso você vem pra 

cá, porque aqui o helicóptero chega, ou lá o helicóptero pode chegar [...]. Agora, até 

agora eu não vi nada. Eu vi eles andar pra lá e pra cá aqui, mas não, não vi, assim, 

dizer, olha aqui vamos ter uma reunião com o pessoal, escutar também o povo, né? 

[...] a Defesa Civil veio aqui e não fez nada, se der uma chuvarada um dia de noite, 

nós ficaremos ilhados, não temos pra onde sair. Então, na verdade, não fizeram nada, 

né? Eu não vejo. Porque se acontecer como aconteceu aqui aquele dia de noite, que 

começou à noitinha, tem que ficar onde está e esperar que Deus não mande nova 

tragédia.  

Eles andam muito aqui hoje e passam nas estradas, mas se olhar aqui, você tem que 

subir e conversar com a comunidade, né. A gente tem uma associação aqui, conversar 

com o pessoal da associação, e hoje se é feito, é feito na Ilhota, a situação é aqui, a 

tragédia foi aqui e pouco eles vem aqui, é resolvido lá no gabinete, tinha que vir aqui, 

conversar com a comunidade, subir morro, subir as encostas, onde tem mais áreas de 

risco e verificar tudo.  
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É evidente o claro entendimento de que a busca da resiliência comunitária, deve ser 

feita em conjunto, o diálogo é necessário como primeiro passo para as ações de prevenção. 

3.6 Importância da Participação Popular  

Neste ponto, apresentam-se as informações referentes as questões presentes no 

questionário e entrevistas realizadas em março de 2011 e julho de 2012. As questões 

abordaram a importância da participação popular, vontade em participar de ações de 

prevenção e envolvimento das comunidades na prevenção.  

Para a questão: “Acha importante a participação das pessoas e das comunidades na 

prevenção de desastres ambientais? Justifique sua resposta”. Constata-se com a análise das 

categorias criadas e respostas, que a importância atribuída a participação parece 

inquestionável, a maioria dos inquiridos acha muito importante principalmente para previsão 

e enfrentamento de novos eventos. Alguns exemplos de resposta para a importância da 

participação popular são: “Porque todos estariam se conscientizando do que ocorre e o que 

poderiam fazer”, “Pois assim estaríamos mais preparados” e “Para todos terem preparação no 

caso de ser preciso”. Contudo deve-se mencionar que os resultados sugerem certo caráter 

funcionalista, não parece assumir a dimensão mais profunda de reforma do sistema 

democrático representativo (FREITAS et al., 2011). Para que ocorra uma participação efetiva 

da comunidade, devem-se reivindicar mudanças nas ações e políticas públicas que atendam 

esta necessidade e demanda.  

Para a questão: “Gostaria de participar em ações de prevenção de desastres 

ambientais? Justifique sua resposta”. Constata-se com a análise das categorias criadas e 

respostas, que a maioria dos inquiridos gostaria de participar para ajudar os outros, os que não 

participariam alegam como motivo a falta de tempo. Alguns exemplos de resposta para a 

intenção de participação são: “Para ajudar as comunidades a não perderem os bens materiais e 

nem sua força de viver e de continuar vivendo neste local que todos nós adoramos”, “Eu 

gostaria de ajudar os outros” e “Muito importante ajudar a população e também ser ajudado”. 

Para que a participação popular na prevenção e enfrentamento de desastres ambientais seja 

colocada em prática, necessitam-se: certa estruturação da Defesa Civil do município, 

disponibilização de recursos financeiros e organização de equipes multidisciplinares de apoio.  

Todos os inquiridos gostariam de participar. Em uma das respostas, um inquirido 

aponta a importância da participação das pessoas. Evidenciado na fala do E-7: “Porque a 

gente estando informado é bem mais fácil de viver”.  
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Para a questão: “Acha que as comunidades e pessoas são devidamente envolvidas e/ou 

chamadas a participar na prevenção e enfrentamento de desastres ambientais? Justifique”. 

Todos os inquiridos apontaram que não há envolvimento e as pessoas não são chamadas para 

participar de atividades de prevenção e enfrentamento de desastres. Evidenciado nas falas dos 

E-8, E-9 e E-7 respectivamente: “Não foi chamado nenhuma vez e jamais fui chamado e 

quando foi feito o NUPDEC, que até hoje não funcionou, foi convidado só às pessoas ligadas 

a partidos políticos”, “Não, elas não são chamadas. Não conheço ninguém que foi chamado 

para trabalhar em conjunto. NUPDEC já existiu aqui, mas só de boca, não teve nenhuma 

atuação de NUPDEC”. 

Eu não vejo, até agora, quem foi convidado pra participar com as autoridades [...] pra 

mim não, a não ser que eles já não me convidaram porque já sabem né, sabem que já 

vou falar alguma coisa [...] mas pra mim não, não recebi nenhum convite, dizer ó 

vamos participar de uma palestra, ou eles tivessem vindo aqui dar uma palestra, como 

evitar ou como poder um ajudar o outro, né? Disso eu não tenho conhecimento.  
 

Os resultados desta questão apontam a insatisfação dos moradores por não ter 

atividades de participação. Os NUPDECs, por exemplo, são bastante questionados por eles, 

pois não existem, sendo que esta função de formação tem ligação direta com as atividades da 

Defesa Civil do Município.  

3.7 Coleta de Dados com a Comunidade  

Apresentam-se as informações referentes ao objetivo específico “Promover a interação 

dos moradores com equipamentos técnicos, nomeadamente, de SIG”. Para tal, realizou-se em 

uma das reuniões comunitárias (detalhado no capítulo 2), uma preparação para que os 

moradores fizessem uso do equipamento PDA na coleta dos pontos de risco. Na reunião, 

todos aprenderam a utilizar o equipamento, mas como estavam disponíveis apenas dois 

equipamentos, dois moradores que se sentiram mais a vontade para manusear o PDA fizeram 

a coleta dos pontos, mas todos os outros acompanharam a coleta. 

A grande vantagem em utilizar o PDA com o software CyberTracker é que em um 

mesmo equipamento foi possível identificar nos pontos: o tipo de evento, a sua localização 

(rua e bairro), tirar as fotos e as coordenadas geográficas. Este processo facilita muito a 

aquisição de dados sendo que qualquer pessoa tem condições para fazer uso deste tipo de 

equipamento. Apesar da facilidade de aquisição dos dados, ocorreram pequenos problemas 

com os PDAs e para que não fossem perdidos os pontos coletados, juntamente com a 

utilização do PDA pelos moradores, foram necessários um GPS e uma máquina fotográfica, 

utilizados pela equipe do projeto.   
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Ao final de todo o trabalho de campo participativo foram coletados 87 pontos 

caracterizados como: risco de movimento de massa, risco de inundação, risco de inundação e 

movimento de massa em um mesmo local, abrigo e limites entre bairros e municípios.  Como 

apêndice 5, está um CD com algumas informações e dados referentes a estes pontos.   

A participação dos moradores em trabalhos de mapeamento em geral, em especial para 

a gestão de desastres ambientais, dá forma aos procedimentos e práticas necessários para a 

constituição de um SIG-P, possibilita a interação mais efetiva entre o saber comunitário e o 

saber técnico-científico, bem como a democratização do uso de geotecnologias para a coleta 

de dados em campo.   

3.8 Mapas digitais da Área da Pesquisa, Estruturação do SIG-P e WebGIS 

Para a estruturação do SIG-P nesta pesquisa, uma base cartográfica foi necessária para 

servir de apoio e referência espacial na representação dos eventos – inundação e movimento 

de massa na área da pesquisa. Os mapas digitais são importantes para que os técnicos e a 

sociedade civil possam localizar espacialmente as ocorrências de desastres ambientais, 

obterem informações de infra-estruturas, como estradas e localização de abrigos. 

Cabe ressaltar que o município de Ilhota não possui um mapeamento específico em 

grande escala. Desta maneira, os dados utilizados dos organismos responsáveis pela 

cartografia oficial, como IBGE, DNPM e INPE, atenderam a escala cartográfica de 1:50.000, 

porém a utilização das imagens de satélite com escala de visualização até 1:20.000 atenderam 

a demanda específica “Gerar mapas digitais da área da pesquisa”, com uma base de resolução 

e escala confiável.   

Com a utilização dos produtos gerados, torna-se mais fácil que dados provenientes de 

outras pesquisas e outros dados coletados pelos moradores da área possam ser inseridos nesta 

em outros momentos, o que permite futuramente que outras análises sejam feitas, por 

exemplo, uma análise histórica da transformação do ambiente, uma análise de novos 

movimentos de massa e ocorrências de desastres ambientais. Com os mapas digitais 

finalizados e o SIG estruturado, foram inseridos os 87 pontos coletados durante o trabalho de 

campo participativo na área da pesquisa, considerada de grande extensão territorial, ou seja, 

cerca de 127.738191 km².  

Como se observa no mapa 03 (disponível também no apêndice 5) há a representação 

da tabela de atributos com todas as informações coletadas, os pontos caracterizados como 

movimentos de massa, inundação e limites entre bairros e municípios, estão representados 
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pelas cores respectivas aos bairros e além destas informações podem-se visualizar as vias de 

acesso e hidrografia.  

Nota-se que praticamente todos os pontos de risco foram levantados seguindo as vias 

de acesso. O risco de inundação é constante visto que os ribeirões e plantações de arroz estão 

próximos das vias e em alguns locais mesmo com pouca precipitação pluviométrica inundam, 

obstruindo a passagem. No caso dos movimentos de massa, a identificação destes como 

pontos de risco, ficou vinculada principalmente aos locais que sofreram estes movimentos em 

2008, apenas dois pontos não se referiram ao desastre de 2008. Destaca-se que todos os 

pontos apresentados (risco de inundação e movimento de massa), foram coletados durante o 

trabalho de campo participativo a partir da percepção de risco dos moradores, não houve 

nenhum tipo de intervenção da equipe técnica do projeto sugerindo locais que pudessem ser 

considerados de risco. Observa-se que dentre os bairros que integram a pesquisa, o bairro Alto 

do Baú é o que possui mais pontos considerados de risco.  

No mapa 04 (disponível também no apêndice 5), apresentam-se além dos pontos de 

risco, dois locais utilizados como abrigo em 2008, sendo que um destes é utilizado atualmente 

quando os moradores se sentem ameaçados. Os pontos de movimento de massa e inundação 

são representados neste mapa, com uma simbologia diferente em comparação com o mapa 03 

e além destas representações, as cicatrizes de movimentos de massa vetorizadas também 

podem ser visualizadas, sendo que muitas destas cicatrizes são provenientes do desastre 

ocorrido em 2008. As cicatrizes que pertencem a área da pesquisa foram quantificadas, e 

como resultado, obteve-se uma área de cobertura de aproximadamente 2.282548 km
2
.
 
 

Embora se exija, por vezes, um trabalho mais técnico para que análises de todos os 

ângulos possam ser feitas, é possível mesmo sem grandes dispêndios econômicos, 

desenvolver certos tipos de pesquisa e ação comunitária (especificamente a constituição do 

SIG-P nesta pesquisa) com a utilização de dados adquiridos e coletados a partir de fontes 

gratuitas como a EPAGRI, IBGE, DNPM, INPE e ainda o software CyberTracker.  

O emprego do WebGIS nesta pesquisa, atende ao objetivo específico “Utilizar o 

aplicativo WebGIS”, em que permitiu-se o acesso apenas das informações levantadas sobre a 

área. Para uma próxima etapa, está previsto o aprimoramento deste WebGIS.  

O WebGIS é um ambiente de compartilhamento de informações geográficas via 

internet, possibilitando, por meio de consultas, uma interação da comunidade com 

informações georreferenciadas da área. “A internet integrada ao uso dos mapas é uma 

ferramenta de participação, e um meio de comunicação eficiente, acessível a todos os 

públicos” (DIAS, 2010, p. 103). O endereço do WebGIS é : www.geolab.faed.udesc.br/sigp . 

http://www.geolab.faed.udesc.br/sigp
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Futuramente, outras informações técnico-científicas e dos moradores, poderão ser 

incluídas no SIG-P, como outros pontos, fotos e comentários. Para além destas, destaca-se a 

importância de inclusão de outros aspectos, como rotas de fuga e detalhes sobre abrigos por 

exemplo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os objetivos estabelecidos e a análise dos resultados, apresentam-se as 

considerações mais relevantes para este trabalho. 

O objetivo geral da presente dissertação foi desenvolver um processo participativo 

orientado para a construção de um Sistema de Informações Geográficas Participativo (SIG-

P) da região do Morro do Baú em Ilhota/SC, baseando-se em processos metodológicos 

vinculados essencialmente a pesquisa qualitativa (estudo de caso) e uma vertente 

complementar quantitativa (questionário). Destaca-se que a utilização do SIG-P é uma 

ferramenta de grande suporte para a gestão de risco, ou seja, para promover competências de 

prevenção e enfrentamento de desastres ambientais nas comunidades.  

A participação comunitária em todo o processo de gestão de risco é amplamente 

defendida nas recomendações mais recentes dos organismos internacionais e devidamente 

consagrada nas regulamentações nacionais e internacionais de Proteção e Defesa Civil. 

Contudo, sua implementação em vários países e, nomeadamente, no Brasil, é ainda bastante 

deficiente e/ou moderada. No momento em que se assiste a uma intensificação dos desastres 

e seus impactos (não, necessariamente, porque ocorram mais eventos extremos, mas 

essencialmente pelo aumento das vulnerabilidades) esta incompreensão ou incapacidade de 

implementar a participação popular é inadequada. Isto demonstra a relevância desta pesquisa 

que, em muitos aspectos, assume caráter inovador, tanto pelas metodologias utilizadas, como 

pela possibilidade de aplicá-las em outras comunidades e também em diferentes situações. 

Espera-se que este processo participativo constitua-se em uma aprendizagem ativa e 

uma lógica de educação, pois esta abordagem vai exatamente de encontro à necessidade de 

formulação de novas estratégias educativas para as comunidades que convivem com o risco.   

A inclusão da gestão de risco no contexto dos Planos Diretores Municipais, com 

obrigação da identificação das áreas de risco dos Municípios, combinada com a 

recomendação de promover a ativa participação popular, abre uma nova oportunidade para 

corrigir as velhas tendências autocráticas em pensar na defesa civil somente de cima para 

baixo. Este estudo comprovou que a utilização do SIG-P, pode-se constituir como uma 

alternativa eficaz de combate à tendência de elaborar os planos de gestão de risco com 

soluções exclusivamente técnicas (elaborados por equipes técnicas municipais e/ou equipes de 

empresas contratadas), que reduzem a participação popular ou a excluem definitivamente. O 

SIG-P possibilita o estabelecimento de relações mais efetivas entre os saberes comunitário e 

técnico-científico, como por exemplo, na democratização de geotecnologias para coleta de 

dados em campo, permitindo a participação popular no processo de mapeamento e sua análise 
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no ambiente SIG, o que enriquece seu posterior uso, através de constante atualização e a 

possibilidade de reconstrução histórica do local, acerca da ocorrência de desastres.  

Para além desta consideração global, pontuam-se as principais conclusões referentes 

aos objetivos específicos propostos que orientaram o desenvolvimento da pesquisa.  

Quanto ao objetivo específico “Recolher memórias relacionadas a desastres 

ambientais vivenciados pelos moradores da região do Morro do Baú”, constatou-se que os 

moradores vivenciaram, como o único de grande impacto, o desastre de 2008. As perdas 

foram incalculáveis e nunca imaginaram que algo desta magnitude pudesse ocorrer na 

região. Logicamente perceberam, devido algumas evidências como a chuva contínua e a 

água dos ribeirões que não desciam que algo estava fora do normal. Quando a situação se 

complicou, muitos pensaram em sair de casa, mas já não tinham para onde ir, pois as vias de 

acesso estavam alagadas, impossibilitando a passagem. Tornou-se evidente a falta de 

preparação das pessoas para enfrentar situações como esta. Desta forma, recomenda-se que 

sejam efetuados mais trabalhos acadêmicos ou não, inseridos nas lógicas de colaboração e 

integração com as comunidades. Outro ponto relevante nesta abordagem, foi em relação a 

atuação da Defesa Civil do município de Ilhota, primeiramente tem-se o fato que esta não 

existia até a ocorrência do desastre, destacando que a deficiente estrutura organizacional de 

muitas Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil faz com que medidas 

necessárias para a promoção da resiliência das comunidades não sejam desenvolvidas. Em 

Ilhota até hoje, ou seja, quase 4 anos depois da ocorrência do desastre, muitas medidas de 

natureza estrutural e não estrutural não foram tomadas e/ou foram deficientes/erradas e, em 

qualquer caso, nunca incluíram a participação da comunidade que não foi ouvida nem, ao 

menos,  informada.  

Quanto ao objetivo específico “Identificar percepções de risco dos moradores, bem 

como atribuições causais dos desastres ambientais”, concluiu-se que a percepção de risco 

dos moradores é acurada, em grande parte devido à vivência do desastre em 2008, ao seu 

caráter trágico e à total falta de preparação tanto do poder público, como das populações, 

para lidar com um acontecimento com tais proporções. Nos dias de hoje, estão mais atentos a 

sinais que fogem da normalidade, por exemplo, relacionados a movimentos de massa em 

locais que não tiveram esta ocorrência em 2008, períodos de chuva forte e contínua, alertas 

meteorológicos, etc.. Para as atribuições causais dos desastres ambientais, pode-se concluir 

que os membros da comunidade consideram que as causas estão ligadas as ações do homem 

frente à natureza, o que indica uma clarificação por parte dos moradores de que estas ações 
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estão ligadas ao mau uso e ocupação do solo, ou seja, a falta de planejamento dos locais, por 

exemplo, no cultivo, abertura de estradas rurais e acesso às lavouras. 

Quanto ao objetivo específico “Promover a interação dos moradores com 

equipamentos técnicos, nomeadamente, de SIG”, constatou-se a facilidade com que os 

moradores utilizaram o equipamento PDA com o software CyberTracker.  O número de 

pontos referentes as áreas consideradas por eles de risco foi relevante, visto que a área da 

pesquisa possui grande extensão territorial sendo complicado fazer a caracterização de toda a 

área, assim, a identificação das áreas de risco concentrou-se nos locais em que vivem mais 

pessoas, onde o risco é mais elevado.  

Quanto aos objetivos específicos “Gerar mapas digitais da área da pesquisa”, 

“Implementar um SIG-P” e “Utilizar o aplicativo WebGIS”, assinala-se que,  os dados 

utilizados provenientes do IBGE, DNPM, INPE e EPAGRI, atenderam perfeitamente à 

demanda, ressaltando que é possível a geração de mapas digitais através de dados adquiridos 

e coletados a partir de fontes gratuitas para desenvolver pesquisas de ação comunitária. A 

construção do SIG-P como finalização desta dissertação, reuniu variadas etapas como o 

trabalho de campo participativo, demais informações adquiridas em campo, reuniões 

comunitárias e todo o trabalho realizado em laboratório, destaca-se que todo o material 

produzido será disponibilizado para a comunidade e Defesa Civil Municipal.  

Com a finalização deste SIG-P, várias outras informações poderão ser inseridas 

futuramente, como outros pontos de risco, advindas de outras pesquisas ou mesmo por 

intermédio do  WebGIS mais aperfeiçoado. Na lógica participativa, o WebGIS aponta como 

uma importante ferramenta ao permitir a interação das comunidades e poder público com a 

realidade local.   
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – Entrevista de março de 2011. 

 

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:     O Masc.       O 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. 
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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 2 – Entrevista de setembro de 2011. 

 

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:     O Masc.       O Fem.      Idade: __ 

1) Há quanto tempo vive aqui ? 

2) Sabe como começou a ocupação do bairro? Ano? Por que vieram para ca? Fazer o que? 

Qual o progresso do bairro? 

3) Quais foram as primeiras atividades econômicas? 

3.1) Trabalhavam com o plantio da terra? Plantavam o que?  

3.2) E hoje como é? 

3.3) Ao longo do tempo houve atividade industrial significativa, qual? Manteve-se? 

Diminuiu? Por quê? 

4) O ambiente natural teve mudança ao longo  do tempo? Quais? 

5) Teve mudança no clima, tempo? 

6) Lembra de outros desastres que ocorreram antes de 2008 aqui na região do Baú? 

7) Como descreve a mudança no território? 
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APÊNDICE 3 – Entrevista de julho de 2012. 

 

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:     O Masc.       O Fem.      Idade: __ 

1) Há quanto tempo reside no bairro?____          2) Quantas pessoas vivem na residência?____ 

3) Você já vivenciou algum desastre ambiental desde que vive aqui? Sim O   Não O    Se sim, 

quais e quando?  

4) E em outros locais? Onde e quando? 

(se indicou mais do que um desastre) 

5) Qual dos desastres vivenciados considera o mais grave?  

5.1) Teve perdas materiais? Se sim, quais? 

5.2) Teve mortes ou ferimentos graves em familiares ou amigos próximos? Se sim, quais? 

5.3) Em algum momento previu o que ia acontecer? 

5.4) Quando começou a ver o que estava acontecendo? 

5.5) Pensou em sair de casa, não sair ou cogitar esta possibilidade? 

5.6) Quando viu alguma atuação/sinal da Defesa Civil? 

5.7) Quem socorreu as pessoas? Quem coordenou os abrigos? 

5.8) O que você sentiu quando da ocorreu este desastre? E depois?  

5.9) Houve apoio psicológico? E outros serviços de apoio? 

6) Houve alguma mudança na comunidade depois da ocorrência desse evento? Se sim qual ou 

quais? 

7) Em sua opinião, quais são as principais causas dos desastres ambientais? 

8) E o homem influencia na ocorrência dos desastres ambientais? Em que medida ou por quê? 
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9) Nos últimos anos têm-se de fato registrado no Brasil e no mundo vários desastres 

ambientais, sendo frequente falar em “risco” e “áreas de risco”. O que você acha que é risco? 

E área de risco? 

10) Você considera que vive em uma área de risco? Justifique. 

11) Se o lugar onde vive fosse considerado uma área de risco, você aceitaria mudar de 

residência? Justifique. 

12) Você acha que está preparado para enfrentar esses desastres? Justifique. 

13) O que você acha que poderia ser feito para prevenir a ocorrência de desastres ou 

minimizar os seus impactos? 

14) Como acha que as autoridades/Defesa Civil devem atuar na prevenção?) 

15) Acha que as comunidades e pessoas são devidamente envolvidas e/ou chamadas a 

participar na prevenção e enfrentamento de desastres ambientais? Justifique. 

16) Gostaria de participar de ações de prevenção de desastres ambientais? 

17) Gostaria de acrescentar mais algum aspecto? 
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APÊNDICE 4 – Questionário aplicado. 

 

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 
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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 5 – CD com algumas informações e dados referentes ao trabalho de campo 

participativo e mapas 3 e 4. 

 

TRABALHO DE CAMPO PARTICIPATIVO 

Apresentam-se algumas informações e dados, coletados durante todo o trabalho de 

campo participativo e que foram utilizados na construção do SIG-P. Neste documento estão 

caracterizados os pontos: limites entre bairros e Municípios; abrigos e risco, com o tipo de 

evento (movimento de massa e inundação). Os 87 pontos estão numerados de acordo com a 

tabela de atributos no SIG-P, com as respectivas informações de localização, fotos, algumas 

observações e características.  

 

PONTOS: 

Ponto 1 

Evento: movimento de massa 

Localização: Rua José de Barba 

Bairro: Baú Baixo 

            

 

Ponto 2 

Evento: movimento de massa 

Localização: Rua Luiz Leal  

Bairro: Baú Baixo 
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Ponto 3 

Evento: inundação 

Localização: Estrada Geral 

Bairro: Baú Baixo 

Observações: inunda por causa do Rio Itajaí-Açu. 

            

Ponto 4 

Evento: movimento de massa 

Localização: Estrada Geral  

Bairro: Baú Baixo 

Observações: deslizamento começou em 2008. 
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Ponto 5 

Característica: Limite 

Localização: Estrada Geral Baú Baixo - Baú Central 

Bairro: Baú Baixo e Baú Central 

            

 

Ponto 6 

Característica: Limite 

Localização: Baú Baixo – BR-470 

Bairro: Baú Baixo  

            

Ponto 7 

Evento: inundação 

Localização: Estrada Geral 

Bairro: Baú Central 

Observações: plantação de arroz. 
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Ponto 8 

Evento: inundação 

Localização: Rua Ana Jacobe 

Bairro: Baú Central 

Observações: grande extensão de alagamento e inundação por causa do Ribeirão do Baú 

Central e plantação de arroz. 

            

 

Ponto 9 

Evento: movimento de massa 

Localização: Estrada Geral - Colégio Alberto Schmitt 

Bairro: Baú Central 

Observações: está com o ginásio interditado desde 2008. 
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Ponto 10 

Evento: inundação 

Localização: Estrada Geral  

Bairro: Baú Central 

Observações: área entre o Ribeirão do Baú Central e o Ribeirão do Alto Baú. Possui plantação 

de arroz. 

            

 

Ponto 11 

Evento: inundação 

Localização: Estrada Geral  

Bairro: Baú Central 
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Ponto 12 

Evento: inundação 

Localização: Rua do Hospital 

Bairro: Baú Central 

Observações: Ribeirão do Braço do Baú. 

            

 

Ponto 13 

Evento: movimento de massa e inundação 

Localização: Estrada Geral  

Bairro: Baú Central 

Observações: em 2008 correu bastante material dos morros. 

            

 

Ponto 14 

Evento: inundação 

Localização: Estrada Geral 

Bairro: Baú Central 

Observações: plantação de arroz. 
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Ponto 15 

Evento: inundação 

Localização: Estrada Geral  

Bairro: Baú Central 

Observações: Ribeirão do Baú Central. 

            

 

Ponto 16 

Característica: limite 

Localização: Estrada Geral Baú Central - Braço do Baú 

Bairro: Baú Central e Braço do Baú 
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Ponto 17 

Evento: movimento de massa e inundação 

Localização: COHAB 

Bairro: Braço do Baú 

Observações: novas construções. Inunda por causa dos banhados. 

            

 

Ponto 18 

Evento: inundação 

Localização: Estrada Geral 

Bairro: Braço do Baú 

            

 

Ponto 19 

Evento: inundação 

Localização: Rua Fernando Zimmermann 

Bairro: Braço do Baú 
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Ponto 20 

Evento: inundação 

Localização: Estrada Geral 

Bairro: Braço do Baú 

            

 

Ponto 21 

Evento: inundação 

Localização: Rua das Laranjeiras 

Bairro: Braço do Baú 

            

 

 



127 

 

 

Ponto 22 

Evento: inundação 

Localização: Rua das Laranjeiras 

Bairro: Braço do Baú 

            

 

Ponto 23 

Evento: movimento de massa 

Localização: Rua Teodoro Reichart 

Bairro: Braço do Baú 

Observações: duas casas perdidas em 2008. 

            

 

Ponto 24 

Evento: movimento de massa 

Localização: Morro Azul 

Bairro: Braço do Baú 
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Ponto 25 

Evento: movimento de massa 

Localização: Morro Azul 

Bairro: Braço do Baú 

            

 

Ponto 26 

Evento: movimento de massa 

Localização: Morro Azul 

Bairro: Braço do Baú 
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Ponto 27 

Evento: movimento de massa 

Localização: Morro Azul 

Bairro: Braço do Baú 

            

 

Ponto 28 

Evento: movimento de massa 

Localização: Rua Teodoro Reichart 

Bairro: Braço do Baú 

Observações: sete casas perdidas em 2008. 
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Ponto 29 

Evento: inundação 

Localização: Rua Teodoro Reichart 

Bairro: Braço do Baú 

Observações: Ribeirão Braço do Baú. 

            

 

Ponto 30 

Evento: movimento de massa 

Localização: Estrada Geral 

Bairro: Braço do Baú 

Observações: casas interditadas. 
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Ponto 31 

Característica: limite 

Localização: Estrada Geral Braço do Baú - Alto Braço do Baú 

Bairro: Braço do Baú e Alto Braço do Baú 

            

 

Ponto 32 

Evento: movimento de massa 

Localização: Rua dos Tolardo  

Bairro: Alto Braço do Baú 

            

 

Ponto 33 

Evento: inundação 

Localização: Rua dos Tolardo  

Bairro: Alto Braço do Baú 
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Ponto 34 

Evento: movimento de massa 

Localização: Rua dos Tolardo  

Bairro: Alto Braço do Baú 

            

 

Ponto 35 

Evento: movimento de massa e inundação 

Localização: Estrada Geral 

Bairro: Alto Braço do Baú 

Observações: próximo ao Ribeirão do Alto Braço do Baú. 
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Ponto 36 

Evento: inundação 

Localização: Estrada Geral 

Bairro: Alto Braço do Baú 

Observações: Ribeirão Alto Braço do Baú. 

            

Ponto 37 

Evento: movimento de massa 

Localização: Estrada Geral 

Bairro: Alto Braço do Baú 

Observações: casa interditada. 

            

 

Ponto 38 

Evento: movimento de massa 

Localização: Estrada Geral 

Bairro: Alto Braço do Baú 

Observações: três casas perdidas e cinco mortos em 2008. 
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Ponto 39 

Evento: inundação 

Localização: Estrada Geral 

Bairro: Alto Braço do Baú 

Observações: Ribeirão Alto Braço do Baú. 

            

 

Ponto 40 

Característica: Limite 

Localização: Estrada Geral Alto Braço do Baú - Alto Baú 

Bairro: Alto Braço do Baú e Alto Baú. 
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Ponto 41 

Característica: limite 

Localização: Estrada Geral Alto Braço do Baú - Alto Baú - Luis Alves 

Bairro: Alto Braço do Baú, Alto Baú e Luis Alves. 

            

 

 

 

Ponto 42 

Evento: movimento de massa e inundação 

Localização: Estrada Geral - Parque Botânico 

Bairro: Alto Baú 
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Ponto 43 

Evento: movimento de massa 

Localização: Depois da ponte onde fica o Bar e Mercearia da Luci 

Bairro: Alto Baú 

            

 

Ponto 44 

Característica: Abrigo em 2008 e atual 

Localização: Depois da ponte onde fica o Bar e Mercearia da Luci 

Bairro: Alto Baú 
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Ponto 45 

Evento: movimento de massa 

Localização: Estrada Geral  

Bairro: Alto Baú 

Observações: Bar e Mercearia da Luci. 

            

Ponto 46 

Evento: movimento de massa e inundação 

Localização: Estrada Geral  

Bairro: Alto Baú 

            

 

Ponto 47 

Evento: movimento de massa 

Localização: Estrada Geral  

Bairro: Alto Baú 

Observações: Extração de macadame. Deslizamentos nos dois lados da estrada. Quatro casas 

e uma cooperativa perdidas em 2008. 
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Ponto 48 

Evento: inundação 

Localização: Estrada Geral  

Bairro: Alto Baú 

Observações: Ribeirão Alto Baú. 

            

Ponto 49 

Evento: movimento de massa 

Localização: Rua do Maroca - Chácara Dona Jo  

Bairro: Alto Baú 
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Ponto 50 

Evento: movimento de massa 

Localização: Rua do Maroca  

Bairro: Alto Baú 

Observações: Dois mortos e uma criança desaparecida em 2008. 

 

            

Ponto 51 

Evento: movimento de massa e inundação 

Localização: Estrada Geral  

Bairro: Alto Baú 

Observações: cinco casas perdidas e seis mortos em 2008. 

            

Ponto 52 

Evento: movimento de massa e inundação 

Localização: Rua dos Galdino  

Bairro: Alto Baú 

Observações: um alambique e um picador perdidos em 2008. 
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Ponto 53 

Evento: movimento de massa 

Localização: Estrada Geral 

Bairro: Alto Baú 

Observações: salão da Igreja Protestante perdido e soterramento de um cemitério em 2008. 

 

            

 

Ponto 54 

Evento: movimento de massa e inundação 

Localização: Rua do Maroca  

Bairro: Alto Baú 

Observações: uma casa perdida em 2008. 
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Ponto 55 

Evento: movimento de massa 

Localização: Rua dos Galdino 

Bairro: Alto Baú 

            

 

Ponto 56 

Evento: movimento de massa e inundação 

Localização: Estrada Geral 

Bairro: Alto Baú 

Observações: casa abandonada. 
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Ponto 57 

Evento: movimento de massa e inundação 

Localização: Estrada Geral - ponte nova - Ribeirão do Alto Baú 

Bairro: Alto Baú 

Observações: duas casas perdidas em 2008. 

            

Ponto 58 

Evento: inundação 

Localização: Estrada Geral - ponte - Ribeirão do Alto Baú 

Bairro: Alto Baú 
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Ponto 59 

Evento: movimento de massa 

Localização: Rua Tifa dos Grahl / Estrada Geral 

Bairro: Alto Baú 

Observações: cinco mortos em 2008. 

            

Ponto 60 

Evento: inundação 

Localização: Estrada Geral - ponte - Ribeirão do Alto Baú 

Bairro: Alto Baú 

            

Ponto 61 

Evento: inundação 

Localização: Estrada Geral - ponte - Ribeirão do Alto Baú 

Bairro: Alto Baú 
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Ponto 62 

Evento: inundação 

Localização: Estrada Geral  

 Bairro: Alto Baú 

Observações: Ribeirão do Alto Baú. 

            

Ponto 63 

Evento: movimento de massa e inundação 

Localização: Estrada Geral  

Bairro: Alto Baú 

Observações: Ribeirão do Alto Baú passa atrás. 
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Ponto 64 

Evento: movimento de massa 

Localização: Estrada Geral 

Bairro: Alto Baú 

            

 

Ponto 65 

Evento: movimento de massa e inundação 

Localização: Estrada Geral 

Bairro: Alto Baú 

            

 

Ponto 66 

Evento: movimento de massa e inundação 

Localização: Estrada Geral 

Bairro: Alto Baú 
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Observações: Ribeirão do Alto Baú. Duas casas perdidas em 2008. 

            

Ponto 67 

Evento: movimento de massa  

Localização: Estrada Geral  

Bairro: Alto Baú 

            

Ponto 68 

Característica: limite 

Localização: Rua do Maroca - Arraial do Ouro (Gaspar) 

Bairro: Alto Baú e Arraial 

 



147 

 

 

 

Ponto 69 

Característica: limite 

Localização: Rua dos Galdino - Arraial Alto (Gaspar) 

Bairro: Alto Baú e Arraial 

            

 

Ponto 70 

Característica: limite 

Localização: Estrada Geral Alto Baú - Baú Central 

Bairro: Alto Baú e Baú Central 

            

 

Ponto 71 

Evento: movimento de massa  

Localização: Estrada Geral 

Bairro: Baú Seco 
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Ponto 72 

Característica: Abrigo em 2008 

Localização: Igreja Imaculada Conceição 

Bairro: Baú Seco 

           

 

Ponto 73 

Evento: movimento de massa  

Localização: Estrada Geral 

Bairro: Baú Seco 
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Ponto 74 

Evento: inundação 

Localização: Rua casa do Paulo Jose Vagner  

Bairro: Baú Seco 

           

 

Ponto 75 

Evento: movimento de massa  

Localização: Estrada Geral 

Bairro: Baú Seco 
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Ponto 76 

Evento: movimento de massa  

Localização: Estrada Geral 

Bairro: Baú Seco 

Observações: seis mortos em 2008. 

           

Ponto 77 

Evento: inundação 

Localização: Estrada Geral 

Bairro: Baú Seco 
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Ponto 78 

Evento: movimento de massa e inundação 

Localização: Estrada Geral 

Bairro: Baú Seco 

 

 

Ponto 79 

Característica: limite 

Localização: Estrada Geral Baú Seco - Alto Baú 

Bairro: Baú Seco e Alto Baú 

            

 

Ponto 80 

Evento: movimento de massa  

Localização: Morro Azul 

Bairro: Braço do Baú 

Observações: três casas perdidas e oito mortos em 2008. 
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Ponto 81 

Evento: movimento de massa  

Localização: Rua Zabel 

Bairro: Alto Braço do Baú 

Observações: uma casa perdida em 2008. 

            

 

Ponto 82 

Evento: movimento de massa  

Localização: Rua Tupi 1 

Bairro: Braço do Baú 
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Ponto 83 

Evento: movimento de massa e inundação 

Localização: Rua Vandelino Fischer 

Bairro: Braço do Baú 

            

 

Ponto 84 

Evento: movimento de massa  

Localização: Estrada Geral 

Bairro: Braço do Baú 

Observações: uma casa perdida e dois mortos em 2008. 
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Ponto 85 

Evento: movimento de massa  

Localização: Rua Tupi 2 

Bairro: Braço do Baú 

            

 

Ponto 86 

Evento: movimento de massa  

Localização: Estrada Geral 

Bairro: Braço do Baú 
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Ponto 87 

Evento: movimento de massa  

Localização: Estrada Geral 

Bairro: Braço do Baú 
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ANEXO 

 

ANEXO 1 – Lei Nº 12. 608, de 10 de abril de 2012. 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 12.608, DE 10 DE ABRIL DE 2012. 

Vigência 

Conversão da Medida Provisória nº 547, de 2011) 

Institui a Política Nacional de Proteção e 
Defesa Civil - PNPDEC; dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o 
Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - 
CONPDEC; autoriza a criação de sistema de 
informações e monitoramento de desastres; altera 
as Leis n

os
 12.340, de 1

o
 de dezembro de 2010, 

10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991, 
e 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e dá outras 
providências. 

O VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no  exercício  do  cargo  de  PRESIDENTE 

DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei:  

CAPÍTULO i 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 1
o
  Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, dispõe sobre 

o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e 
Defesa Civil - CONPDEC, autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de 
desastres e dá outras providências.  

Parágrafo único.  As definições técnicas para aplicação desta Lei serão estabelecidas em ato 
do Poder Executivo federal.  

Art. 2
o
  É dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as medidas 

necessárias à redução dos riscos de desastre.  

§ 1
o
  As medidas previstas no caput poderão ser adotadas com a colaboração de entidades 

públicas ou privadas e da sociedade em geral.    

§ 2
o
  A incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção das medidas 

preventivas e mitigadoras da situação de risco.  

CAPÍTULO Ii 

DA POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - PNPDEC  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.608-2012?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Mpv/547.htm
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Seção I  

Diretrizes e Objetivos  

Art. 3
o
  A PNPDEC abrange as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e 

recuperação voltadas à proteção e defesa civil.  

Parágrafo único.  A PNPDEC deve integrar-se às políticas de ordenamento territorial, 
desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, 
geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo em vista 
a promoção do desenvolvimento sustentável.  

Art. 4
o
  São diretrizes da PNPDEC:  

I - atuação articulada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para 
redução de desastres e apoio às comunidades atingidas;  

II - abordagem sistêmica das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e 
recuperação;  

III - a prioridade às ações preventivas relacionadas à minimização de desastres;  

IV - adoção da bacia hidrográfica como unidade de análise das ações de prevenção de 
desastres relacionados a corpos d’água;  

V - planejamento com base em pesquisas e estudos sobre áreas de risco e incidência de 
desastres no território nacional;  

VI - participação da sociedade civil.  

Art. 5
o
  São objetivos da PNPDEC:  

I - reduzir os riscos de desastres;  

II - prestar socorro e assistência às populações atingidas por desastres;  

III - recuperar as áreas afetadas por desastres;  

IV - incorporar a redução do risco de desastre e as ações de proteção e defesa civil entre os 
elementos da gestão territorial e do planejamento das políticas setoriais;  

V - promover a continuidade das ações de proteção e defesa civil;  

VI - estimular o desenvolvimento de cidades resilientes e os processos sustentáveis de 
urbanização; 

 VII - promover a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades a 
desastres, de modo a evitar ou reduzir sua ocorrência; 

 VIII - monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, biológicos, nucleares, 
químicos e outros potencialmente causadores de desastres; 

 IX - produzir alertas antecipados sobre a possibilidade de ocorrência de desastres naturais; 
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 X - estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, tendo em vista sua 
conservação e a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos e da vida humana; 

 XI - combater a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco e promover a 
realocação da população residente nessas áreas; 

 XII - estimular iniciativas que resultem na destinação de moradia em local seguro; 

 XIII - desenvolver consciência nacional acerca dos riscos de desastre; 

 XIV - orientar as comunidades a adotar comportamentos adequados de prevenção e de 
resposta em situação de desastre e promover a autoproteção; e 

 XV - integrar informações em sistema capaz de subsidiar os órgãos do SINPDEC na previsão 
e no controle dos efeitos negativos de eventos adversos sobre a população, os bens e serviços e o 
meio ambiente. 

 Seção II 

Das Competências dos Entes Federados 

 Art. 6
o
  Compete à União: 

 I - expedir normas para implementação e execução da PNPDEC; 

 II - coordenar o SINPDEC, em articulação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 

 III - promover estudos referentes às causas e possibilidades de ocorrência de desastres de 
qualquer origem, sua incidência, extensão e consequência; 

 IV - apoiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no mapeamento das áreas de risco, 
nos estudos de identificação de ameaças, suscetibilidades, vulnerabilidades e risco de desastre e nas 
demais ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação; 

 V - instituir e manter sistema de informações e monitoramento de desastres; 

 VI - instituir e manter cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de 
deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos 
correlatos; 

 VII - instituir e manter sistema para declaração e reconhecimento de situação de emergência 
ou de estado de calamidade pública; 

 VIII - instituir o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil; 

 IX - realizar o monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco, bem 
como dos riscos biológicos, nucleares e químicos, e produzir alertas sobre a possibilidade de 
ocorrência de desastres, em articulação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 

 X - estabelecer critérios e condições para a declaração e o reconhecimento de situações de 
emergência e estado de calamidade pública; 

 XI - incentivar a instalação de centros universitários de ensino e pesquisa sobre desastres e de 
núcleos multidisciplinares de ensino permanente e a distância, destinados à pesquisa, extensão e 
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capacitação de recursos humanos, com vistas no gerenciamento e na execução de atividades de 
proteção e defesa civil; 

 XII - fomentar a pesquisa sobre os eventos deflagradores de desastres; e 

 XIII - apoiar a comunidade docente no desenvolvimento de material didático-pedagógico 
relacionado ao desenvolvimento da cultura de prevenção de desastres. 

 § 1
o
  O Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil conterá, no mínimo: 

 I - a identificação dos riscos de desastres  nas regiões geográficas e grandes bacias 
hidrográficas do País; e 

 II - as diretrizes de ação governamental de proteção e defesa civil no âmbito nacional e 
regional, em especial quanto à rede de monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico e dos 
riscos biológicos, nucleares e químicos e à produção de alertas antecipados das regiões com risco de 
desastres. 

 § 2
o
  Os prazos para elaboração e revisão do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil serão 

definidos em regulamento. 

 Art. 7
o
  Compete aos Estados: 

 I - executar a PNPDEC em seu âmbito territorial; 

 II - coordenar as ações do SINPDEC em articulação com a União e os Municípios; 

 III - instituir o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil; 

 IV - identificar e mapear as áreas de risco e realizar estudos de identificação de ameaças, 
suscetibilidades e vulnerabilidades, em articulação com a União e os Municípios; 

 V - realizar o monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco, em 
articulação com a  União e os Municípios; 

 VI - apoiar a União, quando solicitado, no reconhecimento de situação de emergência e estado 
de calamidade pública; 

 VII - declarar, quando for o caso, estado de calamidade pública ou situação de emergência; e 

 VIII - apoiar, sempre que necessário, os Municípios no levantamento das áreas de risco, na 
elaboração dos Planos de Contingência de Proteção e Defesa Civil e na divulgação de protocolos de 
prevenção e alerta e de ações emergenciais. 

 Parágrafo único.  O Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil conterá, no mínimo: 

 I - a identificação das bacias hidrográficas com risco de ocorrência de desastres; e 

 II - as diretrizes de ação governamental de proteção e defesa civil no âmbito estadual, em 
especial no que se refere à implantação da rede de monitoramento meteorológico, hidrológico e 
geológico das bacias com risco de desastre. 

 Art. 8
o
  Compete aos Municípios: 
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 I - executar a PNPDEC em âmbito local; 

 II - coordenar as ações do SINPDEC no âmbito local, em articulação com a União e os 
Estados; 

 III - incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal; 

 IV - identificar e mapear as áreas de risco de desastres; 

 V - promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessas 
áreas; 

 VI - declarar situação de emergência e estado de calamidade pública; 

 VII - vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a intervenção 
preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis; 

 VIII - organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em situação de 
desastre, em condições adequadas de higiene e segurança; 

 IX - manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extremos, 
bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em circunstâncias 
de desastres; 

 X - mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de desastre; 

 XI - realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de Contingência de Proteção 
e Defesa Civil; 

 XII - promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em situações de desastre; 

 XIII - proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres; 

 XIV - manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de desastres e as atividades 
de proteção civil no Município; 

 XV - estimular a participação de entidades privadas, associações de voluntários, clubes de 
serviços, organizações não governamentais e associações de classe e comunitárias nas ações do 
SINPDEC e promover o treinamento de associações de voluntários para atuação conjunta com as 
comunidades apoiadas; e 

 XVI - prover solução de moradia temporária às famílias atingidas por desastres. 

 Art. 9
o
  Compete à União, aos Estados e aos Municípios: 

 I - desenvolver cultura nacional de prevenção de desastres, destinada ao desenvolvimento da 
consciência nacional acerca dos riscos de desastre no País; 

 II - estimular comportamentos de prevenção capazes de evitar ou minimizar a ocorrência de 
desastres; 

 III - estimular a reorganização do setor produtivo e a reestruturação econômica das áreas 
atingidas por desastres; 
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 IV - estabelecer medidas preventivas de segurança contra desastres em escolas e hospitais 
situados em áreas de risco; 

 V - oferecer capacitação de recursos humanos para as ações de proteção e defesa civil; e  

 VI - fornecer dados e informações para o sistema nacional de informações e monitoramento de 
desastres. 

 CAPÍTULO III 

DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC 

 Seção I  

Disposições Gerais 

 Art. 10.  O SINPDEC é constituído pelos órgãos e entidades da administração pública federal, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades públicas e privadas de atuação 
significativa na área de proteção e defesa civil. 

 Parágrafo único.  O SINPDEC tem por finalidade contribuir no processo de planejamento, 
articulação, coordenação e execução dos programas, projetos e ações de proteção e defesa civil.  

 Art. 11.  O SINPDEC será gerido pelos seguintes órgãos: 

 I - órgão consultivo: CONPDEC; 

 II - órgão central, definido em ato do Poder Executivo federal, com a finalidade de coordenar o 
sistema;  

 III - os órgãos regionais estaduais e municipais de proteção e defesa civil; e 

 IV - órgãos setoriais dos 3 (três) âmbitos de governo. 

 Parágrafo único.  Poderão participar do SINPDEC as organizações comunitárias de caráter 
voluntário ou outras entidades com atuação significativa nas ações locais de proteção e defesa civil. 

 Seção II 

Do Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC 

 Art. 12.  O CONPDEC, órgão colegiado integrante do Ministério da Integração Nacional, terá 
por finalidades: 

 I - auxiliar na formulação, implementação e execução do Plano Nacional de Proteção e Defesa 
Civil; 

 II - propor normas para implementação e execução da PNPDEC; 

 III - expedir procedimentos para implementação, execução e monitoramento da PNPDEC, 
observado o disposto nesta Lei e em seu regulamento; 

 IV - propor procedimentos para atendimento a crianças, adolescentes, gestantes, idosos e 
pessoas com deficiência em situação de desastre, observada a legislação aplicável; e 
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 V - acompanhar o cumprimento das disposições legais e regulamentares de proteção e defesa 
civil. 

 § 1
o
  A organização, a composição e o funcionamento do CONPDEC serão estabelecidos em 

ato do Poder Executivo federal. 

 § 2
o
  O CONPDEC contará com representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Municípios e da sociedade civil organizada, incluindo-se representantes das comunidades 
atingidas por desastre, e por especialistas de notório saber. 

 CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Art. 13.  Fica autorizada a criação de sistema de informações de monitoramento de desastres, 
em ambiente informatizado, que atuará por meio de base de dados compartilhada entre os 
integrantes do SINPDEC visando ao oferecimento de informações atualizadas para prevenção, 
mitigação, alerta, resposta e recuperação em situações de desastre em todo o território nacional. 

 Art. 14.  Os programas habitacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios devem priorizar a relocação de comunidades atingidas e de moradores de áreas de risco. 

 Art. 15.  A União poderá manter linha de crédito específica, por intermédio de suas agências 
financeiras oficiais de fomento, destinada ao capital de giro e ao investimento de sociedades 
empresariais, empresários individuais e pessoas físicas ou jurídicas em Municípios atingidos por 
desastre que tiverem a situação de emergência ou o estado de calamidade pública reconhecido pelo 
Poder Executivo federal. 

 Art. 16.  Fica a União autorizada a conceder incentivo ao Município que adotar medidas 
voltadas ao aumento da oferta de terra urbanizada para utilização em habitação de interesse social, 
por meio dos institutos previstos na Lei n

o
 10.257, de 10 de julho de 2001, na forma do regulamento. 

 Parágrafo único.  O incentivo de que trata o caput compreenderá a transferência de recursos 
para a aquisição de terrenos destinados a programas de habitação de interesse social. 

 Art. 17.  Em situações de iminência ou ocorrência de desastre, ficam os órgãos competentes 
autorizados a transferir bens apreendidos em operações de combate e repressão a crimes para os 
órgãos de proteção e defesa civil. 

 Art. 18.  Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se agentes de proteção e defesa civil: 

 I - os agentes políticos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
responsáveis pela direção superior dos órgãos do SINPDEC; 

 II - os agentes públicos responsáveis pela coordenação e direção de órgãos ou entidades 
públicas prestadores dos serviços de proteção e defesa civil; 

 III - os agentes públicos detentores de cargo, emprego ou função pública, civis ou militares, 
com atribuições relativas à prestação ou execução dos serviços de proteção e defesa civil; e 

 IV - os agentes voluntários, vinculados a entidades privadas ou prestadores de serviços 
voluntários que exercem, em caráter suplementar, serviços relacionados à proteção e defesa civil. 

 Parágrafo único.  Os órgãos do SINPDEC adotarão, no âmbito de suas competências, as 
medidas pertinentes para assegurar a profissionalização e a qualificação, em caráter permanente, 
dos agentes públicos referidos no inciso III. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm
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 Art. 19.  Aplicam-se ao Distrito Federal as competências atribuídas nesta Lei aos Estados e 
aos Municípios. 

 Art. 20.  A ementa da Lei n
o
 12.340, de 1

o
 de dezembro de 2010, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 “Dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de resposta e recuperação nas áreas 
atingidas por desastre, e sobre o Fundo Especial para Calamidades Públicas; e dá outras 
providências.” 

 Art. 21.  Os arts. 4
o
 e 5

o
 da Lei n

o
 12.340, de 1

o
 de dezembro de 2010, passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

 “Art. 4º  São obrigatórias as transferências da União aos órgãos e entidades dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios para a execução de ações de resposta e recuperação, observados 
os requisitos e procedimentos previstos nesta Lei. 

 § 1
o
  As ações de que trata o caput serão definidas em regulamento, e o órgão central do 

SINPDEC definirá o montante de recursos a ser transferido, mediante depósito em conta específica 
mantida pelo ente beneficiário em instituição financeira oficial federal, de acordo com sua 
disponibilidade orçamentária e financeira e com base nas informações obtidas perante o ente 
federativo. 

 § 2
o
  No caso de execução de ações de recuperação, o ente beneficiário deverá apresentar 

plano de trabalho ao órgão central do SINPDEC no prazo máximo de 90 (noventa) dias da ocorrência 
do desastre.” (NR) 

 “Art. 5º  O órgão central do SINPDEC acompanhará e fiscalizará a aplicação dos recursos 
transferidos na forma do art. 4

o
.  

........................................................................................................................................................
... 

 § 2º  Os entes beneficiários das transferências de que trata o caput deverão apresentar ao 
órgão central do SINPDEC a prestação de contas do total dos recursos recebidos, na forma do 
regulamento.  

§ 3
o
  Os entes beneficiários manterão, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de 

aprovação da prestação de contas de que trata o § 2
o
, os documentos a ela referentes, inclusive os 

comprovantes de pagamentos efetuados com os recursos financeiros transferidos na forma desta Lei, 
ficando obrigados a disponibilizá-los, sempre que solicitado, ao órgão central do SINPDEC, ao 
Tribunal de Contas da União e ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo federal.” (NR) 

 Art. 22.  A Lei n
o
 12.340, de 1

o
 de dezembro de 2010, passa a vigorar acrescida dos seguintes 

arts. 3
o
-A, 3

o
-B e 5

o
-A: 

 “Art. 3º-A.  O Governo Federal instituirá cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis 
à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou 
hidrológicos correlatos, conforme regulamento. 

 § 1
o
  A inscrição no cadastro previsto no caput dar-se-á por iniciativa do Município ou mediante 

indicação dos demais entes federados, observados os critérios e procedimentos previstos em 
regulamento. 

 § 2
o
  Os Municípios incluídos no cadastro deverão: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12340.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12340.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12340.htm#art5%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12340.htm#art3a.
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 I - elaborar mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de 
grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos; 

 II - elaborar Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil e instituir órgãos municipais de 
defesa civil, de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo órgão central do Sistema Nacional 
de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC; 

 III - elaborar plano de implantação de obras e serviços para a redução de riscos de desastre; 

 IV - criar mecanismos de controle e fiscalização para evitar a edificação em áreas suscetíveis 
à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou 
hidrológicos correlatos; e 

 V - elaborar carta geotécnica de aptidão à urbanização, estabelecendo diretrizes urbanísticas 
voltadas para a segurança dos novos parcelamentos do solo e para o aproveitamento de agregados 
para a construção civil. 

 § 3
o
  A União e os Estados, no âmbito  de suas competências, apoiarão os Municípios na 

efetivação das medidas previstas no § 2
o
.  

 § 4
o
  Sem prejuízo das ações de monitoramento desenvolvidas pelos Estados e Municípios, o 

Governo Federal publicará, periodicamente, informações  sobre a evolução das ocupações em áreas 
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos 
geológicos ou hidrológicos correlatos nos Municípios constantes do cadastro. 

 § 5
o
  As informações de que trata o § 4

o
 serão encaminhadas, para conhecimento e 

providências, aos Poderes Executivo e Legislativo dos respectivos Estados e Municípios e ao 
Ministério Público. 

 § 6
o
  O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil será elaborado no prazo de 1 (um) 

ano, sendo submetido a avaliação e prestação de contas anual, por meio de audiência pública, com 
ampla divulgação.” 

 “Art. 3º-B.  Verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de 
deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos 
correlatos, o município adotará as providências para redução do risco, dentre as quais, a execução 
de plano de contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e 
o reassentamento dos ocupantes em local seguro. 

 § 1
o
  A efetivação da remoção somente se dará mediante a prévia observância dos seguintes 

procedimentos: 

 I - realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que demonstre os riscos da 
ocupação para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros; e 

 II - notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do laudo técnico e, quando 
for o caso, de informações sobre as alternativas oferecidas pelo poder público para assegurar seu 
direito à moradia.  

 § 2
o
  Na hipótese de remoção de edificações, deverão ser adotadas medidas que impeçam a 

reocupação da área. 

 § 3
o
  Aqueles que tiverem suas moradias removidas deverão ser abrigados, quando necessário, e 

cadastrados pelo Município para garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo, de acordo 
com os critérios dos programas públicos de habitação de interesse social.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12340.htm#art3b.
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 “Art. 5º-A.  Constatada, a qualquer tempo, a presença de vícios nos documentos 
apresentados, ou a inexistência do estado de calamidade pública ou da situação de emergência 
declarados, o ato administrativo que tenha autorizado a realização da transferência obrigatória 
perderá seus efeitos, ficando o ente beneficiário obrigado a devolver os valores repassados, 
devidamente atualizados. 

 Parágrafo único.  Sem prejuízo do disposto no caput, ocorrendo indícios de falsificação de 
documentos pelo ente federado, deverão ser notificados o Ministério Público Federal e o Ministério 
Público Estadual respectivo, para adoção das providências cabíveis.” 

 Art. 23.  É vedada a concessão de licença ou alvará de construção em áreas de risco 
indicadas como não edificáveis no plano diretor ou legislação dele derivada. 

 Art. 24.  O inciso VI do art. 2
o
 da Lei n

o
 10.257, de 10 de julho de 2001, passa a vigorar 

acrescido da seguinte alínea h:  

“Art. 2
o
  

.......................…………………............................................................................................. 

........................................................................................................................................................
..  

VI - ....................……....................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................
... 

 h) a exposição da população a riscos de desastres. 

....................................................................................................................................................” 
(NR). 

 Art. 25.  O art. 41 da Lei n
o
 10.257, de 10 de julho de 2001, passa a vigorar acrescido do 

seguinte inciso VI:  

“Art. 41.  .......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................
..... 

 VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de 
deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos 
correlatos. 

........................................................................................................................................................
......” (NR) 

 Art. 26.  A Lei n
o
 10.257, de 10 de julho de 2001, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 

42-A e 42-B: 

 “Art. 42-A.  Além do conteúdo previsto no art. 42, o plano diretor dos Municípios incluídos no 
cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande 
impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos deverá conter: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12340.htm#art5a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm#art2vih.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm#art41vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm#art42a.
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 I - parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade 
de usos e a contribuir para a geração de emprego e renda; 

 II - mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande 
impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos; 

 III - planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população de áreas de 
risco de desastre; 

 IV - medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de impactos de 
desastres; e 

 V - diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares, se houver, 
observadas a Lei n

o
 11.977, de 7 de julho de 2009, e demais normas federais e estaduais pertinentes, 

e previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais 
de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, onde o uso habitacional for permitido. 

 § 1
o
  A identificação e o mapeamento de áreas de risco levarão em conta as cartas 

geotécnicas. 

 § 2
o
  O conteúdo do plano diretor deverá ser compatível com as disposições insertas nos 

planos de recursos hídricos, formulados consoante a Lei n
o
 9.433, de 8 de janeiro de 1997.  

§ 3
o
  Os Municípios adequarão o plano diretor às disposições deste artigo, por ocasião de sua 

revisão, observados os prazos legais.  

 § 4
o
  Os Municípios enquadrados no inciso VI do art. 41 desta Lei e que não tenham plano 

diretor aprovado terão o prazo de 5 (cinco) anos para o seu encaminhamento para aprovação pela 
Câmara Municipal.” 

 “Art. 42-B.  Os Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano após a data de 
publicação desta Lei deverão elaborar projeto específico que contenha, no mínimo: 

 I - demarcação do novo perímetro urbano; 

 II - delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle 
especial em função de ameaça de desastres naturais; 

 III - definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, 
sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais;  

 IV - definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a 
diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda; 

 V - a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas 
especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional 
for permitido;  

 VI - definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental e do patrimônio 
histórico e cultural; e 

 VII - definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios 
decorrentes do processo de urbanização do território de expansão urbana e a recuperação para a 
coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm#art42b
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 § 1
o
  O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá ser instituído por lei 

municipal e atender às diretrizes do plano diretor, quando houver. 

 § 2
o
  Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas no caput, o Município 

ficará dispensado da elaboração do projeto específico de que trata o caput deste artigo. 

 § 3
o
  A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro urbano ficará 

condicionada à existência do projeto específico e deverá obedecer às suas disposições.” 

 Art. 27.  O art. 12 da Lei n
o
 6.766, de 19 de dezembro de 1979, passa a vigorar com a seguinte 

redação, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1
o
:   

“Art. 12.  .................................................................................................................................. 

 § 1
o
  O projeto aprovado deverá ser executado no prazo constante do cronograma de 

execução, sob pena de caducidade da aprovação. 

 § 2
o
  Nos Municípios inseridos no cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à 

ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou 
hidrológicos correlatos, a aprovação do projeto de que trata o caput ficará vinculada ao atendimento 
dos requisitos constantes da carta geotécnica de aptidão à urbanização.      Vigência 

 § 3
o
  É vedada a aprovação de projeto de loteamento e desmembramento em áreas de risco 

definidas como não edificáveis, no plano diretor ou em legislação dele derivada.” (NR) 

 Art. 28.  O art. 3
o
 da Lei n

o
 8.239, de 4 de outubro de 1991, que regulamenta os §§ 1

o
 e 2

o
 do 

art. 143 da Constituição Federal, que dispõem sobre a prestação de Serviço Alternativo ao Serviço 
Militar Obrigatório, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4

o
 e 5

o
:  

“Art. 3
o
  

............................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................
..... 

 § 4
o
  O Serviço Alternativo incluirá o treinamento para atuação em áreas atingidas por 

desastre, em situação de emergência e estado de calamidade, executado de forma integrada com o 
órgão federal responsável pela implantação das ações de proteção e defesa civil. 

 § 5
o
  A União articular-se-á com os Estados e o Distrito Federal para a execução do 

treinamento a que se refere o § 4
o
 deste artigo.” (NR) 

 Art. 29.  O art. 26 da Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, passa a vigorar acrescido do seguinte § 7
o
:  

“Art. 26.  
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................
....  

§ 7
o
  Os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios da proteção e 

defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios.” (NR)  

Art. 30.  Ficam revogados os arts. 1º, 2º e 17 da Lei 12.340, de 1
o
 de dezembro de 2010.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6766.htm#art12%C2%A71.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6766.htm#art12%C2%A71.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6766.htm#art12%C2%A71.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8239.htm#art3%C2%A74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26%C2%A77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12340.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12340.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12340.htm#art17


168 

 

 

Art. 31.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com exceção do disposto no § 2
o
 

do art. 12 da Lei n
o
 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que entrará em vigor após decorridos 2 (dois) 

anos da data de sua publicação oficial.  

Brasília, 10 de abril de 2012; 191
o
 da Independência e 124

o
 da República.  

MICHEL TEMER 

José Eduardo Cardozo 

Luiz Antonio Rodríguez Elias 

Izabella Mónica Vieira Teixeira 

Alexandre Navarro Garcia 

Alexandre Cordeiro Macedo 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.4.2012  
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