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RESUMO 
 
 
 

LAPOLLI, Aderbal Vicente. O plano diretor e o plano de gerenciamento de 
enchentes do município de Rio do Sul – SC: a construção de um território 
seguro? 2013. 208fls. Dissertação (Mestrado Profissional em Planejamento em 
Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental) – Universidade do 
Estado de Santa Catarina, Programa de Pós-graduação em Planejamento Territorial 
e Desenvolvimento Socioambiental. 
 
 
Esta dissertação tem o objetivo de analisar o Plano Diretor Municipal e o Plano de 
Gerenciamento de Enchentes do Município de Rio do Sul - SC, sob a perspectiva da 
gestão de riscos de desastres e do território seguro. Pretende-se contribuir com a 
apresentação de metodologias e ferramentas a serem aplicadas na gestão de riscos 
de desastres, evidenciando a importância do planejamento de suas ações, como 
também com os Planos Diretores Municipais e Regionais e apontar mecanismos de 
controle de ocupação do solo nas áreas de risco, bem como medidas urbanísticas 
que previnam ou mitiguem os desastres. As categorias norteadoras utilizadas como 
referencial teórico-temático são as de gestão de riscos de desastres, território 
seguro, plano diretor e plano de gerenciamento de enchentes ou plano de 
contingências. A abordagem investigatória é qualitativa, integrada pela observação 
participante, entrevistas semiestruturadas e mapas temáticos. A partir da literatura 
buscou-se identificar elementos de gestão de riscos de desastres e de território 
seguro presentes nos planos e o modo como estes podem prevenir ou mitigar as 
enchentes. A fragilidade de Rio do Sul diante das enchentes é muito grande, em 
virtude de sua localização e conformação socioespacial, apresentando uma relação 
conflituosa. Rio do Sul é um município que apresenta um alto grau de risco de 
enchentes e, assim, somente com planejamento adequado poderá oferecer a 
população qualidade de vida e segurança territorial para enfrentar os eventos 
adversos por meio de resiliência, que é a capacidade de aprender com os eventos 
passados para melhor se preparar para o futuro. A integração da estrutura 
administrativa da prefeitura. Percebe-se em um olhar sobre gestão de riscos de 
desastres que a integração da estrutura administrativa em todos os setores, facilita a 
articulação de políticas públicas de gestão de riscos, e que essa seja uma prioridade 
regional, municipal ou local. Diante destas considerações, Rio do Sul é um território 
seguro de desastres? 
 
  
 

 
Palavras-Chave: Gestão de risco de desastres. Plano diretor. Território seguro. Rio 
do Sul (SC). 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 
 
 
LAPOLLI, Aderbal Vicente. O plano diretor e o plano de gerenciamento de 
enchentes do município de Rio do Sul – SC: a construção de um território 
seguro? 2013. 208fls. Dissertação (Mestrado Profissional em Planejamento em 
Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental) – Universidade do 
Estado de Santa Catarina, Programa de Pós-graduação em Planejamento Territorial 
e Desenvolvimento Socioambiental. 
 
 
This work has the objective of analyzing the Master Plan and Flood Management 
Plan of the Municipality of Rio do Sul - SC, from the perspective of disaster risk 
management and insurance planning. Desiring to contribute with the presentation of 
methodologies and tools to be applied in managing disaster risk, highlighting the 
importance of planning their actions, but also with the Municipal Master Plans and 
Regional pointing mechanisms controlling land use in hazardous areas urban and 
measures to prevent or mitigate disasters. The guiding concepts used as a 
theoretical and theme are the management of disaster risks, safe territory, master 
plan and management plan or flood contingency plan. The investigative approach is 
qualitative, participant observation, semi structured interviews, thematic maps. From 
the literature sought to identify elements of risk management and disaster safe 
territory present the plans and how they can prevent or mitigate flooding. The fragility 
of the South River before the flood is very large, because of their socio-spatial 
conformation, presenting an adversarial relationship. Rio do Sul is a municipality that 
has a high degree of risk of flooding, and then only with proper planning can provide 
the population quality of life and territorial security, ready to face the adverse events 
through which resilience is the ability to learn from past events to better prepare for 
the future. The integration of the administrative structure of the city at a glance on 
disaster risk management in all sectors facilitates the articulation of public policies on 
risk management, and that this is a priority regional, municipal or local. Given these 
considerations Rio do Sul is a safe territory disaster? 
 
 
Keywords: Disaster risk management. Master plan. Safe territory. Rio do Sul (SC). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho apresenta os resultados da pesquisa referente à análise do 

Plano Diretor Municipal e do Plano de Gerenciamento de Enchentes do Município de 

Rio do Sul - SC, sob a perspectiva da gestão de risco de desastres e do território 

seguro. 

A motivação pessoal com a questão da gestão de riscos de desastres deu-se 

a partir de um convite para colaborar na tradução, adaptação e desenvolvimento de 

cursos de capacitação junto ao Office of U.S. Foreign Disastrer Assistence  

(USAID/OFDA). Nessa oportunidade o pesquisador foi transferido para o Núcleo de 

Treinamento para Prevenção de Emergências e Desastres (CETREM/UDESC), em 

1990. Posteriormente, tornou-se instrutor certificado pela USAID/OFDA e 

CETREM/UDESC, ministrando cursos para agentes de Defesa Civil e órgãos de 

respostas, cooperando com o conhecimento técnico-científico e na difusão de 

princípios de resiliência junto à comunidade, em diversas regiões do país e no 

exterior. Atualmente, trabalha no Grupo Coordenado de Estudo, Pesquisa, Extensão 

e Desenvolvimento em Gestão de Riscos de Desastres (UDESC/GCEPED-GR), 

junto à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade (PROEX). 

Esta atividade possibilitou desenvolver, aplicar e aprofundar estudos em 

gestão de riscos de desastres e colaborar na construção do Plano de 

Gerenciamento de Enchentes do Município de Rio do Sul e, posteriormente, na 

revisão do Plano Diretor, sendo que esta experiência é o objeto desta dissertação. 

A escolha desse município deu-se em virtude das enchentes que atingiram 

todo o Estado de Santa Catarina nos anos de 1983/84, quando Rio do Sul foi o 

último município a receber atendimento pela Defesa Civil, devido às dificuldades de 

acesso e à magnitude do evento. Por este motivo, em agosto/2008, o Departamento 

de Defesa Civil de Santa Catarina (DEDC) sugeriu à USAID/OFDA que assessore a 

Defesa Civil de Rio do Sul, e em 2009 o UDESC/GCEPED-GR incorporou-se ao 

projeto. 

 A pesquisa visa contribuir com a Defesa Civil, apresentando metodologia e 

ferramentas para serem aplicadas na gestão de risco de desastres, evidenciando a 

importância de planejar efetivamente suas ações, mas também, com os Planos 

Diretores Municipais e Regionais, apontando mecanismos de controle de ocupação 
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de áreas de riscos e medidas urbanísticas que previnam e/ou mitiguem os 

desastres.   

O tema da pesquisa está relacionado com os seguintes eixos teórico-temáticos: 

Plano Diretor Municipal1, Plano de Gerenciamento de Enchentes, Gestão de Riscos 

de Desastres e Território Seguro. A figura 1 ilustra as relações entre os eixos de 

estudo. 

 

Figura 1 - Relação entre os eixos de estudo 

 

 
 
 
 
 

O primeiro eixo abordará as questões referentes à elaboração do Plano 

Diretor Municipal de Rio do Sul, sendo que a Constituição Federal, no seu artigo 182 

e 183, estabelece a política de desenvolvimento urbano, a qual é executada pelo 

poder público municipal, conforme diretriz geral fixada em lei, que tem como objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-

estar de seus habitantes, definindo como instrumento básico desta política, o Plano 

Diretor. 

O Plano Diretor Municipal é regulamentado por lei, e é obrigatório para 

municípios com mais de 20.000 habitantes, sendo o instrumento básico da política 

de planejamento e desenvolvimento dos municípios (ESTATUTO DA CIDADE, 

2001). Sua principal finalidade é orientar a atuação do poder público e da iniciativa 

                                                   
1
 O Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/2001) criou a obrigatoriedade da elaboração de Plano Diretor 

como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, para municípios com 
mais de 20.000 habitantes. 
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privada na construção dos espaços urbano e rural e na oferta dos serviços públicos 

essenciais, visando assegurar melhores condições de vida para a população. 

 Cabe ao município a promoção do adequado ordenamento territorial, 

mediante o planejamento, controle, uso e parcelamento do solo, buscando o 

desenvolvimento territorial, com sustentabilidade cultural, social, política, econômica, 

ambiental e institucional. 

 O poder público municipal deverá se responsabilizar pelo estabelecimento de 

normas especiais de urbanização, de uso e ocupação do solo e de edificação, 

consideradas a situação socioeconômica da população atendida e, também, fixará, 

para essas áreas, as normas ambientais pertinentes, lhe cabendo ser mais 

restritivos que a lei maior. 

 O planejamento é uma ferramenta de gestão administrativa, que possibilita 

diagnosticar a realidade atual e prospectar o futuro. Deve ser entendido como um 

processo contínuo, contando com a participação permanente dos diferentes atores 

sociais (público, privados e popular) para subsidiar as demandas locais e as ações 

públicas pertinentes, buscando o bem-estar coletivo e a justiça social. 

 O Plano Diretor de Rio do Sul2 foi elaborado em 2006 e está sendo revisto em 

2010/12; segundo a prefeitura de Rio do Sul: 

 
Planejar o território é definir o melhor modo de ocupar os espaços, prever a 
localização de atividades, garantir condições equilibradas para todos os 
moradores, democratizar as oportunidades e as condições para usar os 
recursos disponíveis de forma sustentável. O objetivo do Plano Diretor é 
organizar o crescimento e o funcionamento do município como um todo, 
incluindo, a partir do Estatuto da Cidade, além das áreas urbanas também 
as rurais. Ele deve ser um processo de construção coletiva das diretrizes de 
produção do espaço municipal de maneira sustentável, democrática, 
socialmente justa, integradora do urbano e rural a partir do pleno 
conhecimento dos aspectos socioeconômicos, urbanísticos e ambientais do 
município por todos os cidadãos. O Plano Diretor deve fazer cumprir as 
determinações do estatuto da cidade, seus princípios e diretrizes, dentre 
eles propiciar o crescimento e desenvolvimento econômico local em bases 
sustentáveis; garantir o atendimento das necessidades dos cidadãos 
promovendo a qualidade de vida e justiça social e garantir que a 
propriedade urbana cumpra sua função social. Através da definição 
constitucional do Plano Diretor como o principal instrumento da política de 
desenvolvimento municipal, compreende-se que ele será o instrumento 
integrador das políticas municipais

3
 (PMRS, 2006). 

 

                                                   
2
 Rio do Sul. Lei Complementar n° 163 de 12 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o Plano Diretor 

Municipal. 
3
 Referência colhida no site da Prefeitura Municipal de Rio do Sul – PMRS. Disponível em: 

<http://www.riodosul.sc.gov.br/portal/principal.php?pg=1214>. Acesso em: 07 dez. 2012. 
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O próximo tema aborda a questão da elaboração e aplicação do Plano de 

Gerenciamento de Enchentes de Rio do Sul. Está baseado na Política Nacional de 

Defesa Civil e no Plano de Governo Municipal, abordando aspectos estratégicos, 

táticos e operacionais, podendo contar com programas e projetos de longo e curto 

prazos, que envolvem a gestão de riscos de desastres.  

Para Doria (1994, p. 23), ―o planejamento para o desenvolvimento é o 

processo no qual os governos, através de políticas, planos e projetos integrados, 

buscam o desenvolvimento econômico-social durante um período de tempo 

considerado‖. 

As ferramentas básicas de planejamento em defesa civil são a Política 

Nacional de Defesa Civil, o Plano Nacional de Defesa Civil e os Planos Operacionais 

ou de Contingências que devem ser permanentemente atualizados (DORIA, 1994, p. 

111). 

Castro (1998) aponta que: 

 
Plano global de todas as ações de defesa civil, que deve considerar a 
seguinte sistemática de planejamento e gerenciamento de desastres: 
Minimização de Desastres, compreendendo Prevenção de Desastres e 
Programas de Preparação para Emergências e Desastres (P.P.E.D); 
Resposta aos Desastres, compreendendo as Ações de Socorro, Assistência 
à População e de Reabilitação da Área Atingida; Reconstrução, que tem por 
finalidade restabelecer, em sua plenitude, os serviços públicos, a economia 
da área, o moral social e o bem-estar da população (CASTRO, 1998, p. 
204). 

 
O Plano Diretor de Defesa Civil também pode ser composto de planos de 

contingência que ―é o planejamento para enfrentar uma situação de incerteza quanto 

a um determinado evento, fenômeno ou acidente, que pode se concretizar ou não, 

durante um período de tempo determinado‖ (CEPED/UFSC, 2005, p.56). É o 

documento que registra o planejamento elaborado a partir do estudo de uma 

determinada hipótese de uma ameaça. Para cada uma delas deve-se elaborar um 

plano de contingência, por exemplo, plano de enchentes, plano de deslizamentos, 

planos de primeira resposta com produtos perigosos, entre outros.  

O Plano de Gerenciamento de Enchentes de Rio do Sul foi elaborado pela 

Diretoria de Defesa Civil, sendo que a versão original foi feita em 2005, inspirada no 

Plano de Blumenau. De acordo com a Prefeitura Municipal de Rio do Sul, a 

necessidade de atuação do plano surge do fato de que 
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a cidade cresceu, a população aumentou e a estrutura administrativa 
mudou, reforçando a necessidade de atualização constante deste Plano. A 
versão 2010 surgiu após um trabalho multidisciplinar envolvendo diversas 
entidades e profissionais envolvidos com a questão (DIRETORIA DE 
DEFESA CIVIL DE RIO DO SUL, 2012, p. 3)

4
.  

 

O Plano de Gerenciamento de Enchentes tem como eixo fundamental o 

conceito de gestão de riscos de desastres com suas áreas e componentes, e que 

será detalhado a seguir no desenvolvimento da dissertação. 

Outro eixo norteador desta pesquisa centra-se nas questões relacionadas 

com a gestão de risco de desastres que, segundo a USAID/OFDA, é o 

 
Componente do sistema social constituído por um processo eficiente de 
planejamento, organização, direção e controle dirigido à análise e à redução 
de risco, ao manejo de eventos adversos e à recuperação ante os eventos 
já ocorridos (USAID/OFDA, 2011a, p. 16). 

  

A gestão de riscos de desastres contém quatro áreas e respectivos 

componentes: a análise de risco que aborda o estudo das ameaças e das 

vulnerabilidades; a redução de riscos que compreende a prevenção e a mitigação; o 

manejo de eventos adversos, cujos componentes são a preparação, alerta e alarme; 

e a recuperação, que compreende a reabilitação e a reconstrução. A gestão de risco 

é um processo que considera as inter-relações com o ambiente natural, o ambiente 

humano e social, os quais influenciam na dinâmica e no ordenamento do território. 

Este tema será aprofundado no referencial teórico. 

Outra categoria teórico-temática utilizada é o território seguro, que de acordo 

com as ideias de Wilches-Chaux (2012a), é ―A capacidade de um território para 

oferecer a seus habitantes determinadas condições de estabilidade, que impede que 

ameaças de distintas origens, procedentes do próprio território ou do exterior, 

possam converter-se em desastre‖.  

Ainda para Wilches-Chaux (2012a), a segurança territorial viria a ser um 

sinônimo de sustentabilidade das relações entre a dinâmica da natureza e das 

comunidades nesse território: um atributo de mão dupla, que deve beneficiar tanto a 

natureza como as comunidades. 

                                                   
4
 Prefeitura de Rio do Sul. Plano de Gerenciamento de Enchentes. 2010. Disponível em: 

<http://www.riodosul.sc.gov.br/portal/downloads/defesacivil/planodeenchente2012.pdf>. Acesso em: 
12 dez. 2012. 
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A fragilidade desta relação é que determina a instabilidade do território, 

composto pelo binômio natureza x comunidade, sendo que a ocupação territorial 

expõe os seres humanos a alguma ameaça, geradora de múltiplos riscos, 

principalmente, para aqueles que se encontram em uma posição socioeconômica 

baixa, que não podem escolher livremente onde morar. É apenas uma total e 

completa ausência de alternativas que permitam às pessoas viver em lugares mais 

seguros é o que argumenta Wilches-Chaux (2012a). 

 Os temas apresentados suscitam algumas perguntas de pesquisa que esta 

dissertação busca desvelar: Quais são os elementos de gestão de risco de 

desastres que estão presentes no Plano Diretor? Que relação o Plano de 

Gerenciamento de Enchentes estabelece com o Plano Diretor? Quais metodologias 

e ferramentas foram utilizadas na construção do Plano de Gerenciamento de 

Enchentes? O território de Rio do Sul é seguro frente a  desastres, levando em conta 

os Planos Diretor e de Gerenciamento de Enchentes?  

Neste contexto, apresenta-se como problema de pesquisa, a relação entre o 

Plano Diretor e o Plano de Gerenciamento de Enchentes, na perspectiva da gestão 

de risco de desastres e do território seguro. 

 Para responder estes questionamentos, o objetivo geral da pesquisa é o de 

analisar o Plano Diretor Municipal e o Plano de Gerenciamento de Enchentes do 

Município de Rio do Sul - SC, sob a perspectiva da gestão de risco de desastres e 

do território seguro. Em função deste objetivo geral, os objetivos específicos 

consistem em identificar quais são os elementos de gestão de risco de desastres 

presentes no Plano Diretor; identificar as relações entre o Plano Diretor e o Plano de 

Gerenciamento de Enchentes; identificar as metodologias e ferramentas que foram 

utilizadas na construção do Plano de Gerenciamento de Enchentes e avaliar sobre 

as questões do território seguro em Rio do Sul. 

A pesquisa justifica-se pela importância do estabelecimento das relações 

entre os planos Diretor e o de Gerenciamento de Enchentes que, na maioria das 

vezes, não são conectados e não fazem parte de uma mesma política de governo, 

apesar de que ambos em princípio tratam da segurança territorial e sa qualidade de 

vida de seus habitantes.  

A ocupação do solo prevista no Plano Diretor por meio do zoneamento não 

leva em conta as áreas de risco, a ocupação desordenada, o crescimento da cidade 

e outros fatores que merecem atenção do poder público e que, muitas vezes, não 
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são contemplados. Toma-se como exemplo, as frequentes enchentes ocorridas no 

Vale do Itajaí, onde Rio do Sul está localizada, que demostram a importância deste 

tema para toda a sociedade. 

Levando em conta todos os aspectos abordados, a proposta metodológica 

está de acordo com o entendimento que Minayo (2001) tem sobre a metodologia,   

como o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade. A 

metodologia inclui as concepções teóricas de abordagem e o conjunto de técnicas 

que possibilitam a construção da realidade. 

Esta pesquisa é um estudo de caso, conforme Godenberg (1999), a medida 

que afirma que o estudo de caso possibilita a inserção na realidade social e lembra 

que os tipos de dados e procedimentos de pesquisa se relacionam com o utilizado. 

Assim, não é possível criar modelos sobre as técnicas utilizadas, porque cada 

observação ou entrevista é única: depende do tema, do pesquisador e do 

pesquisado. 

 A abordagem investigatória será qualitativa, pois se preocupa com um nível 

de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. As pesquisas qualitativas 

nas ciências sociais se apoiam em dados brutos para a construção de modelos 

calcados em estruturas e instruções, ou leis gerais responsáveis por conduzir a 

realidade (MINAYO, 2001, p.21). 

A entrevista é a técnica que assume grande importância na pesquisa 

contemporânea, devido à realidade da entrevista qualitativa. Os cientistas sociais do 

início do século XX, usaram quase exclusivamente este tipo de entrevista. Porém, 

era um instrumento não padronizado. O desenvolvimento de formulários muito 

estruturados foi considerado uma possível solução para o problema da 

padronização. Porém, para se obter essa padronização, a profundidade era 

sacrificada (GOODE; HATT, 1972, p. 239). E ainda Haguette (2005, p. 75), afirma 

que é a entrevista como um processo de interação social entre duas pessoas na 

qual uma delas, o entrevistador, tem como objetivo a obtenção de informações por 

parte do outro, o entrevistado. 
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 As estratégias utilizadas neste trabalho, descritas no texto que segue, são 

identificadas para cada objetivo específico. 

 O primeiro objetivo específico é identificar quais são os elementos de gestão 

de risco de desastres que estão presentes no Plano Diretor. Para tanto, foi utilizada 

a entrevista semiestruturada com os atores que participaram e participam na 

construção do plano. Foi também realizada uma pesquisa documental, além da 

participação em reuniões do Comitê Gestor do Plano Diretor, como pesquisa 

participante. 

 O segundo objetivo específico é identificar as relações entre o Plano Diretor e 

o Plano de Gerenciamento de Enchentes. Neste caso, utilizou-se a observação 

participante, bem como foram realizadas entrevistas semiestruturadas, análise 

documental e participação de reuniões com as lideranças governamentais e 

comunitárias. 

O terceiro objetivo específico é identificar as metodologias e ferramentas que 

foram utilizadas na construção do Plano de Gerenciamento de Enchentes. Para 

atingir este objetivo foi utilizada a análise documental, que visou comparar os dados 

coletados obtidos nos objetivos anteriores. 

 O último objetivo específico é analisar sobre as questões do território seguro 

em Rio do Sul, para tanto, foi realizada análise documental dos instrumentos de 

pesquisa.  

O universo da pesquisa abrange o território definido pela Bacia Hidrográfica 

do Rio Itajaí, que de acordo com Tucci (1993), é uma área de captação natural da 

água da precipitação, que faz convergir os escoamentos para um único ponto ou 

saída. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, abrange aproximadamente 15.000 km2 do 

Estado de Santa Catarina. Nele estão localizados 47 municípios, com 

aproximadamente 1.200 mil habitantes, cerca de 20% da população do Estado. 

A pesquisa tem como recorte o Município de Rio do Sul e sua porção 

geográfica, o alto vale do Itajaí, entre a Serra do Mar e a Serra Geral, a oeste, 

27º12´15‖ de latitude sul e 40°38´30‖ de longitude oeste5. A altitude da sede 

municipal é 339,88 metros acima do nível do mar, a temperatura média anual de 

18ºC, com máxima de 34º e mínima 5ºC. Rio do Sul limita-se ao norte com o 

município de Presidente Getúlio, ao sul com o município de Aurora; ao leste com os 
                                                   
5
 IBGE, Censo 2010. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 07 fev. 2012. 
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municípios de Ibirama e Lontras e ao oeste com os municípios de Agronômica e 

Laurentino.  

A cidade é entrecortada pelos Rios Itajaí do Sul e Oeste, cuja convergência 

dá origem ao grande Itajaí-Açu que se perfila ao longo das cidades do Verde Vale do 

Itajaí. Segundo Dal Santo et al. (2009, p. 18), o município de Rio do Sul está 

localizado na microrregião do Alto Vale do Rio Itajaí, na porção centro-leste do 

Estado de Santa Catarina, e dista aproximadamente 250 km da capital. O principal 

acesso ao município é pela BR-470, que percorre o Vale do Itajaí, a partir da BR-

101. Saindo da capital do Estado, outro acesso ao município pode ser feito pela BR-

282 até a cidade de Alfredo Wagner, de onde se segue pela SC-302 até a cidade de 

Rio do Sul (Mapa 1). 

Rio do Sul possui uma economia bastante diversificada. Comércio de 

variedade de produtos; indústria metalúrgica, mecânica, moveleira, têxtil; de 

componentes eletroeletrônicos e de produtos alimentícios. A área agrícola é de 

27.215 hectares. Os produtos agrícolas de destaque do município são: arroz 

irrigado; cebola; feijão; fumo; milho; hortifrutigranjeiros; e rebanho bovino e suíno6. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), do município é 0,827 

(SEBRAE/SC, 2010) 7, indicador de uma boa qualidade de vida. 

O Produto Interno Bruto (PIB), segundo dados do IBGE e da Secretaria de 

Estado do Planejamento de Santa Catarina, é de 1.336.970.363,00 (IBGE, 2011). 

Diante destas considerações, Rio do Sul é um território seguro de desastres? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
6
 Prefeitura Municipal de Rio do Sul. Disponível em: 

<http://www.riodosul.sc.gov.br/portal/principal.php?pg=1083>. Acesso em: 07 fev. 2012. 
7
 SEBRAE/SC. Santa Catarina em Números: Florianópolis/Sebrae/SC. Florianópolis: Sebrae/SC, 

2010. Disponível em: <http://www.sebrae-sc.com.br/scemnumero/arquivo/Rio-do-Sul.pdf>. Acesso 
em: 07 fev. 2012. 
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Mapa 1 – Localização geográfica de Rio do Sul 

 

 
 

Fonte: metalservice.ind.br e Plano de Gerenciamento de Enchentes 
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A dissertação foi concebida em cinco capítulos para compreender a Gestão 

de riscos de desastres e o território seguro, como elementos de análise para o plano 

diretor municipal e o plano de gerenciamento de enchentes.  

O primeiro capítulo refere-se a introdução da dissertação contendo a 

motivação pessoal, a relevância, os eixos teórico-temáticos, o objetivo geral e os 

específicos e a metodologia. 

O segundo capítulo forma o arcabouço teórico da pesquisa, contendo 

aspectos como a gestão de riscos de desastres, a relação da gestão de risco e o 

desenvolvimento, a Defesa Civil e seu histórico, o programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD) e, por último, as questões relativas ao território 

seguro e segurança global da população. 

O terceiro capítulo trata do plano diretor municipal de Rio do Sul, passeando 

pela sua história, sua localização geográfica, a construção do plano diretor de 2006 

e, posteriormente, sua revisão no período de 2010 a 2012, aprofundando a 

comparação entre o antigo e o novo sobre a perspectiva da gestão de riscos de 

desastres. 

No quarto capítulo apresenta-se o plano de gerenciamento de enchentes, 

descreve-se a gênese do plano, abordam-se aspectos sobre a gestão local 

integrada de redução de riscos de desastres, e faz-se levantamento das ameaças e 

vulnerabilidades, que é a base para a construção do cenário de risco, que por sua 

vez, forma os elementos necessários para a elaboração do plano de gerenciamento 

de desastres. Neste contexto, destacam-se as enchentes ocorridas em setembro de 

2011 e, posteriormente, o seminário de avaliação, que testou a efetividade do plano. 

O quinto capítulo analisa a relação entre o plano diretor municipal e o plano 

de gerenciamento de enchentes sob a perspectiva da gestão de riscos de desastres 

e do território seguro, relacionando pontos de contatos entre eles, Também aponta 

as influências mútuas que sofreram os planos, procurando responder a pergunta que 

originou a pesquisa e indicando proposições de aprimoramento para os planos 

subsequentes para um território seguro de desastres. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Há desastres naturais que fazem refletir a 
fragilidade do homem, tão impotente e indefeso, 
quando se defronta com a fúria da natureza, mas 
eles também levam à responsabilidade de 
compartilhar espiritualmente e materialmente o 
sentimento de nossos irmãos. 

João Paulo II - 1978 - 2005 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar alguns conceitos teóricos 

fundamentais para o entendimento do tema da gestão de riscos de desastres e do 

território seguro. 

Os conceitos relativos ao tema gestão de riscos de desastres foram utilizados 

pela Diretoria de Defesa Civil de Rio do Sul para a elaboração do Plano de 

Gerenciamento de Enchentes visando o território seguro, objeto de análise desta 

dissertação. 

 

2.1 GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES 

 

Para abordar o tema da gestão de riscos de desastres é necessário 

compreender a evolução que antecede este conceito. Antes do surgimento deste 

conceito tinha-se como premissa a administração de desastres como uma forma 

clara de manejar as consequências de eventos naturais, sócio-naturais e antrópicos. 

O termo gestão de riscos apareceu recentemente. Dentre as ações 

envolvidas na gestão de riscos, uma das mais importantes é o conhecimento 

aprofundado das variáveis que determinam o risco, a ameaça e a vulnerabilidade 

que determinam o desastre, avaliando a magnitude e a intensidade. 

A gestão de riscos (GR) de desastres é um instrumento de planejamento, 

utilizado por diversas instituições que buscam em primeiro lugar eliminar ou reduzir 

os fatores de riscos, em segundo lugar, administrar os eventos adversos quando 

eles atuam em um cenário vulnerável e, por último, recuperar este cenário. Em 

outras palavras, a GR visa preparar os órgãos e a população para dotá-los de 

capacidade de resposta e resiliência, de tal modo que gere o mínimo de dano e 

prejuízo possível, em termos materiais e humanos, é o principal fundamento da 

gestão de risco de desastres. 
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O tema Gestão de Riscos de Desastres está em evolução, e é um processo 

social complexo, pois envolve diversos atores, e modifica a forma de trabalhar. 

Busca ações proativas que procuram soluções socialmente viáveis. 

 

2.1.1 Evolução da gestão de riscos de desastres 

 

A gestão de riscos de desastres passou por várias etapas de entendimento e 

amadurecimento, como evidenciado a seguir. Diversas conferências ao longo de 

décadas contribuíram para a melhor definição e compreensão das ações de gestão 

de riscos de desastres. 

O primeiro paradigma sobre a gestão de riscos era o ciclo antigo dos 

desastres, em que o ponto de partida é o desastre, depois as ações de resposta e, 

por último, a reconstrução. Passado certo tempo, esperava-se pelo próximo 

desastre, seguido de uma resposta e reconstrução, e assim, este era um círculo 

vicioso, impedindo que as nações se desenvolvessem caso não rompessem com 

este ciclo perverso. À medida que ficavam esperando o próximo desastre para reagir 

às diversidades e intervir no processo, a fragilidade das nações era evidenciada 

(Figura 2). 

 

Figura 2 – Ciclo antigo de desastre 

 

A partir da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio 

Ambiente Humano - conferência de Estocolmo – na Suécia em 1972, onde foram 

discutidas as relações entre a sociedade e o meio ambiente, e sua relação com o 
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desenvolvimento sem comprometer as gerações futuras, e também foram 

observadas a forma de tratar os desastres. Nesta conferência, destacavam-se 

diversos fenômenos que chamaram a atenção do mundo para este problema, como 

a seca de rios e lagos, ilhas de calor, inversão térmica, e o desenvolvimento a 

qualquer custo. Esta conferência abriu os olhos da humanidade para as questões 

dos recursos naturais que, até então, eram considerados inesgotáveis. Este olhar 

influenciou o novo paradigma de gestão de riscos de desastres, procurando uma 

intervenção proativa, visando transformar os cenários de riscos que geram situações 

adversas. A figura 3 representa este novo paradigma. 

A mudança em relação ao paradigma anterior é notável. Outros elementos 

foram acrescentados ao anterior, mostrando a evolução da administração para 

desastres: preparação, prevenção, mitigação, alerta, alarme, evento adverso e 

desenvolvimento. Este paradigma é muito mais complexo que o anterior, as 

atenções se voltam a uma investigação mais apurada dos riscos, gerando cenários 

de risco diante de uma hipótese de desastre, procurando reduzir ou evitar os seus 

efeitos. 

O processo começa com um desastre, seguido da resposta, reconstrução, 

prevenção, preparação para desastres e novamente desastre. A cada fase ou etapa 

é gasta uma quantidade de energia, ou seja, recursos. As fases passam a ser 

interdependentes, pois uma ação acaba interferindo nas seguintes, como a 

reconstrução que deve ter um caráter preventivo; a preparação deve prever as 

ações de resposta e assim por diante, fazendo com que a natureza da gestão de 

riscos assuma um caráter complexo. 

As ações combinadas e bem executadas dentro de um planejamento efetivo e 

eficiente trazem a melhoria da capacidade de resposta e resiliência, fazendo com 

que um novo desastre, os recursos empregados e a energia utilizada sejam cada 

vez menores. Além disso, que o evento central não seja mais desastre8, e sim, um 

evento adverso, o qual está relacionado com a capacidade de resposta e a 

resiliência da comunidade afetada para o enfrentamento dos danos. 

A representação helicoidal espiralada mostra que à medida há melhoramento 

e avanços no processo, também contribui com o desenvolvimento da comunidade. 

                                                   
8
 Desastre se caracteriza pela ocorrência de um evento adverso num contexto em que a capacidade 

de resposta e a resiliência da comunidade são superadas pelos efeitos. 
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Há uma estreita relação entre desastre e desenvolvimento, como será visto mais 

adiante. 

 

Figura 3 – Novo paradigma dos desastres 

 

 

A próxima etapa da evolução do conceito de gestão de riscos de desastres 

teve como influência a Conferencia Mundial sobre a Redução dos Desastres 

Naturais, que aconteceu no período de 18 a 22 de janeiro de 2005, Kobe, Hyogo no 

Japão9. 

Esta Conferência teve como finalidade dotar as comunidades de capacidade 

para resistir aos desastres, evidenciando a importância da Redução de Riscos de 

Desastres, como componente essencial do desenvolvimento sustentável, diminuindo 

as perdas humanas, sociais, tecnológicas e ambientais. A participação dos 

indivíduos e das comunidades é essencial para que o número de vítimas fatais seja 

                                                   
9
 Conferência Mundial sobre a Redução dos desastres Naturais, período de 18 a 22 de janeiro de 

2005, Kobe, Hyogo no Japão. Disponível em: 
<http://www.un.org/spanish/conferences/wcdr/2005/mission.html>. Acesso em: 12 dez. 2012. 
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cada vez menor, e que os problemas socioeconômicos e danos ambientais 

causados pelas ameaças naturais possam ser menores com efetividade 

da participação popular. 

 

2.1.2 A gestão de riscos de desastres 

 

De acordo com Cerdán et al. (2007), o Decênio Internacional para a Redução 

dos Desastres (2005 – 2015) vem deixando como legado uma nova atitude frente 

aos desastres: de uma olhada fatalista e entregue a destino incerto, passou-se a 

uma ideia de ação, centrada na capacidade das comunidades em poder intervir nas 

suas próprias vulnerabilidades. Este desafio proposto pelos objetivos deste decênio 

estão sendo implementados para responder aos desastres com rapidez e eficácia, 

aplicando conhecimento científico e tecnológico para reduzir a vulnerabilidade das 

comunidades, e políticas públicas e programas de educação a fim de proporcionar 

uma melhor qualidade de vida e um desenvolvimento sustentável efetivo. 

Segundo Pietro (2007), a chamada gestão de risco apareceu recentemente 

no cenário internacional, suas ações sistemáticas são focadas em conhecer melhor 

as variáveis que intervém nos riscos para determinar a intensidade e a expressão de 

impacto dos desastres, conhecimento que precisa ser transladado dos campos 

técnico e científico aos sociais e políticos, chegando até a comunidade. 

A gestão de riscos de desastres não se reduz apenas à resolução da equação 

ameaça x vulnerabilidade10. É necessário considerar todo o processo de Gestão de 

Riscos, observando a sua inter-relação com o ambiente natural, o ambiente humano, 

o ambiente construído e o social, e que influenciam na dinâmica e no ordenamento 

deste território. 

A gestão de riscos de desastre, de acordo com a USAID/OFDA (2011a), é o:  

 

Componente do sistema social constituído por um processo eficiente de 
planejamento, organização, direção e controle dirigido à análise e à redução 
de risco, ao manejo de eventos adversos e à recuperação ante os eventos 
já ocorridos (USAID/OFDA, 2011a, p.16). 

 

                                                   
10

 A equação que determina a probabilidade de risco é expressa na equação: R = ƒ (A,V), sendo 
R=Risco, A=Ameaça, V=Vulnerabilidade e ƒ= é uma função matemática determinada para cada 
evento adverso. 
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A gestão de riscos de desastres contém quatro áreas com seus respectivos 

componentes: a análise de risco, que aborda o estudo das ameaças e das 

vulnerabilidades; a redução de riscos, que compreende a prevenção e a mitigação; o 

manejo de eventos adversos, cujos componentes são a preparação, o alerta e o 

alarme; e a recuperação, que compreende a reabilitação e a reconstrução. 

Vimos nos paradigmas anteriores à evolução na administração dos desastres 

evoluindo para gestão de riscos de desastres. 

Os paradigmas anteriores apresentam a evolução da administração de 

desastres, mudando o foco para a Redução de Risco de Desastre, que é mais 

complexo e ainda está em construção, assim novos componentes de gestão estão 

sendo adicionados com a evolução dos estudos sobre gestão de riscos. 

 Segundo Pietro (2007, p.10), 

 

A gestão de riscos deve ser considerada como uma estratégia e é um 
comportamento interdisciplinar e multissetorial. A gestão de risco não é 
umas atividades privativas das instituições e sim uma atitude, é um princípio 
de e para a sociedade. 

 

O quadro 1 e a figura 4, representam as áreas e os componentes da Gestão 

de Riscos de Risco de Desastres. 

 

Quadro 1 – Áreas e componentes da gestão de riscos 

ÁREAS COMPONENTES 

Análise de riscos Estudo das ameaças e vulnerabilidades. 

Redução de riscos Prevenção e mitigação. 

Manejo dos eventos adversos Preparação, alerta, alarme e resposta. 

Recuperação Reabilitação e reconstrução. 
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Figura 4 – Representação esquemática da inter-relação e interdependência das áreas da gestão de 

riscos de desastres 

 

 

As áreas se interpenetram e interagem, formando um domínio conexo, a 

gestão de riscos, que leva ao desenvolvimento. 

 

2.1.2.1 Análise de riscos 

 

 A análise de risco é uma área essencial da Gestão de Risco e tem como 

objetivo o estudo das ameaças e das vulnerabilidades, que são consideradas fatores 

de risco porque são fatos, características ou circunstâncias relacionadas com a 

probabilidade de provocar resultados não desejados. 

Pietro (2007, p. 11) afirma que ela permite que, mesmo com pouca informação 

disponível, seja possível determinar a probabilidade de ocorrência de eventos 

adversos, assim como a magnitude de suas possíveis ocorrências.  

A ameaça é conceituada como: 

 

A ameaça é um fator externo às pessoas, objeto ou sistema exposto, 
representado pela potencial ocorrência de um evento de origem natural ou 
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provocado pela atividade humana, que pode manifestar-se em um lugar 
específico, com certa intensidade e duração determinada. Ela refere-se ao 
fenômeno, tem a capacidade de gerar ou causar danos, é o agente ativo – 
faz a ação, é expressa na magnitude de um evento (USAID/OFDA, 2011a 
p.14). 

 

Quanto às ameaças, os exemplos são vários, mas podemos citar: o 

movimento de placa tectônica pode originar sismos; a cheia de um rio pode originar 

inundações ou enchentes; e uma usina nuclear pode originar vazamentos 

radioativos. 

A Secretaria Nacional de Defesa Civil codificou os desastres, ameaças e os 

riscos, dividindo-os em três grandes grupos: desastres naturais com 44 desastres ou 

grupos classificados; desastres humanos com 101 desastres ou grupos de 

desastres; e mistos, contendo 8 desastres ou grupos de desastres, perfazendo um 

total de 153. Estes estão subdivididos em categoria, e abaixo nos quadros 2 a 4 

constam alguns exemplos de desastres mais  representativos. 

 

Quadro 2 - Classificação dos desastres naturais 

DESASTRES NATURAIS (44) 

DE ORIGEM SIDERAL (1)
(*)

 Impacto de corpos celestes 

RELACIONADOS COM A 
GEODINÂMICA 
TERRESTRE EXTERNA 

(20) 

DE CAUSA EÓLICA (4) Vendavais, tornados 

RELACIONADOS COM 
TEMPERATURAS EXTREMAS 
(8) 

Ondas de frio, ondas de calor, granizos, 
geadas 

RELACIONADOS COM 
INCREMENTO DAS 
PRECIPITAÇÕES HÍDRICAS (4) 

Enchentes, inundações, alagamentos 

RELACIONADOS COM A 
INTENSA REDUÇÃO DAS 
PRECIPITAÇÕES HÍDRICAS (4) 

Estiagens, secas, incêndios florestais 

RELACIONADOS COM A 
GEODINÂMICA 
TERRESTRE INTERNA 

(13) 

RELACIONADOS COM A 
SISMOLOGIA (2) 

Terremotos, sismos, maremotos 

RELACIONADOS COM A 
VULCANOLOGIA (1) 

Erupções vulcânicas 

RELACIONADOS COM A 
GEOMORFOLOGIA, O 
INTEMPERISMO, A EROSÃO 
(10) 

Escorregamentos, deslizamentos, corrida 
de massa 

RELACIONADOS COM 
DESEQUILIBRIOS DA 
BIOCENOSE 

(10) 

PRAGAS ANIMAIS (7) Ratos domésticos, morcegos hematófagos 

PRAGAS VEGETAIS (3) 
Pragas vegetais prejudiciais à pecuária e a 
agricultura 

(*) número de desastres codificados pelo CODAR. 
Fonte: Defesa Civil Nacional – Codificação de desastres, ameaças e riscos – CODAR. 
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Quadro 3 - Classificação dos desastres humanos 

DESASTRES HUMANOS (101) 

DE NATUREZA 
TECNOLÓGICA 

(34) 

DESASTRES SIDERAIS (2) 
Sem ou com menção de riscos 
radioativos 

RELACIONADOS COM MEIOS DE 
TRANSPORTE SEM MENÇÃO DE 
RISCO QUÍMICO OU RADIATIVO 
(5) 

Relacionados com transporte aéreo, 
ferroviário, rodoviário 

RELACIONADOS COM A 
CONSTRUÇÃO CIVIL (5) 

Destruição de habitações, rompimento 
de barragens, acidentes de trabalho 

RELACIONADOS COM INCÊNDIOS 
(5) 

Incêndios em instalações 

RELACIONADOS COM 
PRODUTOS PERIGOSOS (9) 

Extravasamento de produtos 
perigosos 

RELACIONADOS COM 
CONCENTRAÇÕES 
DEMOGRÁFICAS E COM RISCOS 
DE COLAPSO E/OU 
EXAURIMENTO DE ENERGIA E DE 
OUTROS RECURSOS E/OU 
SISTEMAS ESSENCIAIS (8) 

Colapso ou exaurimento de recursos 
hídricos, recursos energéticos, sistema 
de coleta de lixo, colapso dos sistemas 
computacionais e de automação 

DE NATUREZA 
SOCIAL 

(31) 

RELACIONADOS COM 
ECOSSISTEMAS URBANOS E 
RURAIS (6) 

depredação do solo por zoneamento 
urbano e/ou rural deficiente 

RELACIONADOS COM 
CONVULSÕES SOCIAIS (16) 

Desemprego, fome, desnutrição, 
violência doméstica, tráfico de drogas 

RELACIONADOS COM 
CONFLITOS BÉLICOS (9) 

Guerras civis, revolucionárias, 
convencionais 

DE CAUSAS 
BIOLÓGICAS 

(36) 

RELACIONADAS COM DOENÇAS 
TRANSMITIDAS POR VETORES 
BIOLÓGICOS (8) 

Dengue, febre amarela, malária, peste 

RELACIONADOS COM DOENÇAS 
TRANSMITIDAS POR ÁGUA E/OU 
ALIMENTOS (12) 

Amebíase, cólera, diarreia, 
salmoneloses, hepatite A, poliomielite 

RELACIONADOS COM DOENÇAS 
TRANSMITIDAS POR INALAÇÃO 
(7) 

Coqueluche, difteria, influenza, 
sarampo, tuberculose 

RELACIONADOS COM DOENÇAS 
TRANSMITIDAS POR SANGUE E 
POR OUTRAS SECREÇÕES 
ORGÂNICAS CONTAMINADAS (4) 

Hepatite B, hepatite C, AIDS/SIDA 

RELACIONADOS COM DOENÇAS 
TRANSMITIDAS POR OUTROS OU 
POR MAIS DE UM MECANISMO 
DE TRANSMISSÃO (5) 

Leptospirose, raiva, tétano 

(*) número de desastres codificados pelo CODAR. 
Fonte: Defesa Civil Nacional – Codificação de desastres, ameaças e riscos – CODAR. 
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Quadro 4 – Classificação dos desastres mistos 

DESASTRES MISTOS (8) 

RELACIONADOS 
COM A 
GEODINÂMICA 
TERRESTRE 
EXTERNA (4) 

RELACIONADAS COM A 
IONOSFERA (1) 

Bolsões de redução da camada de 
ozônio 

RELACIONADOS COM A 
ATMOSFERA (3) 

Efeito estufa, chuva ácida, camadas 
de inversão térmica 

RELACIONADOS 
COM A 
GEODINÂMICA 
TERRESTRE 
INTERNA 

(4) 

RELACIONADOS COM A 
SISMICIDADE INDUZIDA (2) 

Sismicidade induzida por reservatórios 
e/ou outras causas 

RELACIONADOS COM A 
GEOMORFOLOGIA, O 
INTEMPERISMO E A EROSÃO 
(2) 

Salinização do solo, desertificação 

(*) número de desastres codificados pelo CODAR. 
Fonte: Defesa Civil Nacional – Codificação de desastres, ameaças e riscos – CODAR. 

 

O quadro apresentado codifica as ameaças e também as vulnerabilidades, 

indicando que as ameaças de origem humana são em maior número, mais que o 

dobro das demais. 

Outro componente da análise de risco é a vulnerabilidade que, de acordo com 

a USAID/OFDA (2011a, p. 14), significa: ―A vulnerabilidade é um fator interno a uma 

pessoa, objeto ou sistema exposto a uma ameaça e que corresponde à sua 

disposição intrínseca de ser danificado‖. 

A vulnerabilidade refere-se ao cenário, pessoa ou sistema, reflete sua 

disposição para sofrer danos e a susceptibilidade para ser danificado. É o agente 

passivo – sofre a ação, e é representado pela intensidade de danos. 

Exemplificando, uma casa sem estrutura sismorresistente sofrerá danos se 

ocorrer um sismo; famílias que moram em área inundável serão atingidas caso 

ocorra a inundação ou enchente; moradores próximos à usina nuclear serão 

atingidos em caso de vazamentos e pessoas não capacitadas não saberão agir 

adequadamente. A falta de capacitação e treinamento talvez seja a principal 

vulnerabilidade das comunidades, pois não saberão agir em caso de desastres. 

As vulnerabilidades estão relacionadas com os fatores socioculturais – crenças 

e usos locais: 

 educacional, cultural; 

 econômico; 

 conhecimento de técnicas de construção e conservação e uso da terra; 

 alimentação, coesão social; e 
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 percepção de riscos, entre outras. 

 

Segundo Pietro (2007), as atividades mais relevantes da análise de risco são: 

 desenvolver um enfoque de multiameaças; 

 determinar níveis aceitáveis de risco, assim como considerações de custo-

benefício de possíveis medidas a serem implementadas para evitar ou 

reduzi-las; 

 desenvolver sistemas de administração efetivos e apropriados para 

implementar processos de gestão de riscos de desastres. 

 identificar a natureza, extensão, intensidade e magnitude da ameaça; 

 determinar a existência e o grau de vulnerabilidade; 

 identificar as medidas e os recursos disponíveis; e 

 construir prováveis cenários de riscos. 

 

Neste ponto, pode-se definir risco (USAID/OFDA, 2011a) como a 

probabilidade de que seja excedido um valor específico de danos sociais, ambientais 

e econômicos, em um determinado lugar e durante um tempo de exposição 

determinado. 

O risco é composto de variáveis, face a ameaça e vulnerabilidade, que pode 

ser traduzido na expressão R ~  (A , V), significa que Risco (R) está em função da 

Ameaça (A) e da Vulnerabilidade (V) e que é diretamente proporcional a ambas. 

A função () depende de cada ameaça e esta, por sua vez, depende do 

cenário em que vai atuar. Cabe ao pesquisador determinar para cada ameaça e 

para cada vulnerabilidade, a função () correspondente.   

A próxima área da gestão de riscos é a redução de riscos de desastres, 

descrita a seguir com seus respectivos componentes.    

 

2.1.2.2 Redução de risco de desastres 

  

Esta é a área mais recente da gestão de riscos, que tem como finalidade 

dirigir atividades para eliminar os riscos ou diminui-los para evitar a ocorrência de 

desastres ou, pelo menos, mitigar suas consequências.  
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Para USAID/OFDA (2009a, p.13), a Redução de Riscos de Desastres é o 

conjunto de: 

 

Ações orientadas a minimizar o impacto adverso das ameaças, através do 
incremento da resiliência de grupos vulneráveis e das comunidades, 
reduzindo a vulnerabilidade e aumentando a capacidade para se preparar, 
responder e se recuperar diante do impacto do desastre.  

 

A redução de riscos de desastres, ou seja, a redução das consequências 

decorrentes de eventos adversos, trata de evitar que eles aconteçam, ou mesmo 

diminuir a sua intensidade ou aumentar a capacidade das comunidades ou cidades 

para resistir a eles. As ações voltadas para a redução de riscos de desastres 

buscam intervir na ameaça, na vulnerabilidade ou em ambos. Este é um esforço 

claro para evitar a ocorrência do desastre ou, pelo menos, mitigar as suas 

consequências. 

Rojas (2011a) comenta sobre a área de redução de risco de desastres, 

dizendo o seguinte: 

 

A área da redução de riscos de desastres obriga a definir as estratégias e 
as ferramentas que se emprega para prevenir o risco, evitá-lo ou mitiga-lo: 
de maneira tal, que pode-se reduzir os efeitos negativos do impacto por 
meio da diminuição da vulnerabilidade ou da magnitude do evento. (ROJAS, 
2011a, p.11). 

 

A redução de risco de desastres é desdobrada em dois componentes: a 

prevenção e a mitigação. 

A prevenção de desastres expressa o conceito e a intenção de evitar por 

completo os possíveis impactos adversos negativos mediante diferentes ações 

planejadas e realizadas antecipadamente (UN/ISDR, 2009, p. 25). Exemplos: a 

construção de uma represa ou muro de contenção para eliminar o risco de 

inundações; uma regulamentação sobre o uso do solo que não permita o 

estabelecimento de assentamentos em zonas de alto risco, etc. 

De acordo com a terminologia da EIRD (UN/ISDR, 2009, p. 27), a expressão 

―redução do risco de desastres‖ ou simplesmente ―redução de desastres‖ concentra-

se no conceito e na prática de: 

 

Reduzir o risco de desastres mediante esforços sistemáticos dirigidos à 
análise e à gestão dos fatores causadores dos desastres, o que inclui a 
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redução do grau de exposição às ameaças (perigos), a diminuição da 
vulnerabilidade das populações e suas propriedades, uma gestão prudente 
do solo e do meio ambiente e o melhoramento da preparação diante dos 
eventos adversos (UN/ISDR, 2009, p. 27). 

 

A prevenção, segundo USAID/OFDA (2011a, p. 17), é o ―conjunto de ações 

para impedir ou evitar que eventos naturais ou provocados pela atividade humana 

causem danos‖. 

Normalmente, as medidas de prevenção são custosas e, portanto, pouco 

viáveis quando são analisadas unicamente no contexto da realidade existente. 

Entretanto, a prevenção assume maior importância e adquire o máximo de aplicação 

em processos de futuro desenvolvimento. A ordenação do território no que se refere 

a não ocupação das áreas de risco é materializada no Plano Diretor Municipal. Por 

exemplo: Quando se elabora um plano de desenvolvimento de uma cidade ou 

quando se está frente à necessidade de uma mudança no uso do solo, o conceito de 

prevenção pode ser incluído como uma variável a mais nos critérios para a tomada 

de decisões. 

 Com relação ao conceito de mitigação, pode-se dizer que é a diminuição ou a 

limitação dos impactos adversos das ameaças e dos desastres afins (UN/ISDR, 

2009, p. 21). Frequentemente, não é possível prevenir todos os impactos adversos 

das ameaças, mas se pode diminuir consideravelmente sua escala e severidade 

mediante estratégias e ações. Por isso, as tarefas preventivas acabam por se 

transformar em ações mitigatórias (de minimização dos desastres). Algumas vezes, 

os termos prevenção e mitigação (diminuição ou limitação) são usados 

indistintamente. 

Segundo USAID/OFDA (2011b, p. 18), ―Resultado de uma intervenção 

dirigida a reduzir danos‖, a mitigação é uma ação destinada a modificar: 

 as características de um fenômeno com o fim de reduzir a ameaça; ou 

 as características intrínsecas de um sistema biológico, físico ou social, a fim 

de reduzir a vulnerabilidade. 

Apesar de que alguns desastres possam ser prevenidos, a grande maioria 

não é previsível. Entretanto, sempre existe uma possibilidade de mitigação. 

A mitigação busca reduzir os danos e prejuízos sobre as propriedades e 

vidas, causados pelos desastres que não podem ser prevenidos. 
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2.1.2.3 Manejo de eventos adversos 

 

O manejo dos eventos adversos tem como componentes a preparação, alerta, 

alarme e resposta, e esta é a melhor oportunidade de estar preparado enfrentar o 

impacto dos eventos adversos e seus efeitos.  

O trabalho nesta área tem como objetivo a redução de risco, ou seja, a 

diminuição das perdas decorrentes dos desastres, até um nível suportável pela 

comunidade. Para isso, é necessário aperfeiçoar as ações de resposta por meio de 

mecanismos de preparação consistente que apoiem o manejo de eventos adversos. 

O manejo dos desastres anda de mãos dadas com a redução de riscos de 

desastres. Quanto mais integração existir nestas duas áreas, menores serão as 

perdas de vidas e serviços. Portanto, os recursos destinados à recuperação 

diminuem significativamente as perdas e danos, proporcionando o 

reestabelecimento das condições de vida da comunidade afetada mais rapidamente. 

 O conceito de preparação diz respeito ao conjunto de ações desenvolvidas 

pelos governos, profissionais e órgãos de resposta e comunidade, para prever, 

responder e recuperar os impactos dos eventos adversos ou das condições 

prováveis, iminentes ou atuais que se relacionam com as ameaças (UN/ISRD, 2009, 

p. 24). O principal objetivo é desenvolver capacidades necessárias para gerenciar de 

forma eficiente e eficaz todos os tipos de emergências e alcançar uma transição 

ordenada, desde a resposta até uma recuperação sustentável. 

A preparação inclui atividades como o planejamento de contingências, a 

reserva de equipamentos e suprimentos, o desenvolvimento de rotinas para a 

comunicação de riscos, capacitações e treinamentos, exercícios simulados de 

campo, etc. A preparação se baseia numa análise sensata dos riscos de desastres e 

no estabelecimento de vínculos apropriados com sistemas de alerta antecipados. 

Segundo a USAID/OFDA (2011a, p. 19), a preparação é o ―conjunto de 

medidas e ações para reduzir ao mínimo a perda de vidas humanas e outros danos, 

organizando oportuna e eficazmente a resposta e a reabilitação‖. 

Podem ser citados alguns exemplos de preparação: 

 capacitação de pessoal envolvido em atividades de Defesa Civil; 

 planos de Contingências e de Defesa Civil; 

 inventário de Recursos; 
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 monitoramento; 

 definição das funções e dos organismos operativos (planos); 

 inventário de recursos físicos, humanos e financeiros; 

 capacitação de pessoal e comunidades, informação à comunidade acerca 

dos riscos e instruções a cumprir, em caso de desastres (programa de 

difusão pública);  

 exercícios de simulação, simulacros de busca e resgate, socorro, 

assistência, isolamento de área e segurança. 

 

No manejo dos eventos adversos, alguns autores incluem o alerta como um 

componente destas áreas, outros tratam de forma isolada, neste caso, o incluímos 

nesta fase. Alerta é o ―Estado declarado com o fim de tomar precauções específicas 

ante a provável e próxima ocorrência de um evento adverso‖ (USAID/OFDA, 2011a 

p. 29). 

Kobiyama (2006) descreve sistema de alerta como: 

 

O sistema de alerta é um instrumento muito importante, especialmente 
quando tratamos de sistemas urbanos já implantados, uma vez que permite 
que a comunidade seja informada da ocorrência de eventos e minimize os 
danos materiais e humanos (KOBIYAMA, 2006, p.35). 

 

Segundo a USAID/OFDA (2011a, p. 2-8),  

 

[...] alerta é o estado declarado com o fim de tomar precauções específicas 
ante a provável e próxima ocorrência de um evento adverso. De modo geral 
são definidos diferentes níveis de alerta, dependendo do grau de ocorrência 
do evento e geralmente é obtido por instrumentos. 

 

O alerta é uma declaração expedida por um órgão oficial que tem a 

competência para este fim. Ela é emitida baseada na avaliação do tipo de ameaça, e 

procura limitar o impacto do fenômeno. 

Esta declaração deve ser clara de tal forma que não deixe dúvida e que possa 

ser executada no tempo determinado; imediata, tão logo que o evento seja 

caracterizado e na sua iminência de ocorrência. 

Pietro (2007) aborda este assunto argumentando que não só se divulga a 

iminência do desastre, mas também, determinadas ações e instruções que a 

população deve seguir. O autor ainda salienta: 
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É importante ter em conta que o aviso oportuno depende muito da evolução 
do evento. Os eventos de evolução lenta ou gradual, como os tornados, as 
tormentas tropicais, as secas e as inundações são passíveis de alerta; os 
de evolução súbita como os terremotos e os deslizamentos, já não é 
possível estabelecer estados de alertas (PIETRO, 2007, p. 14). 

 

O instrumento do alerta é o alarme, que ―é o aviso ou sinal que se dá para 

que sejam seguidas instruções específicas, devido à presença real ou iminente de 

um evento adverso‖ (USAID/OFDA, 2011b, p.20). 

 Para que o instrumento de alerta seja efetivo, há que se considerar o conceito 

de resposta, que é a prestação de serviços de emergência e de assistência pública 

durante ou imediatamente após a ocorrência de um desastre, com a finalidade de 

salvar vidas, reduzir impactos sobre a saúde, garantir a segurança pública e 

satisfazer necessidades básicas de subsistência da população afetada (UN/ISDR, 

2010, p. 28). A resposta diante de um desastre se concentra predominantemente 

nas necessidades de curto prazo. 

A USAID/OFDA (2011b, p.11) entende como resposta, as ―ações executadas 

frente a um evento adverso e que tem como objetivo salvar vidas, reduzir o 

sofrimento e diminuir as perdas‖. 

Destaca-se a importância para a efetividade da resposta sobre a existência de 

um Plano de Emergência previamente elaborado. 

As principais atividades da resposta são: 

 plano de emergências; 

 avaliação de danos; 

 busca e resgate; 

 assistência médica; 

 abrigo e assistência social; 

 distribuição de alimentos e agasalhos; e 

 apoio psicológico. 

 

Não está muito clara a divisão entre esta etapa (resposta) e a seguinte 

(recuperação), pois algumas ações de resposta como o fornecimento de água 

potável, abrigos temporários ou outras modalidades de alojamento (famílias 

acolhedoras, aluguel social etc.), podem se estender até a etapa da recuperação. 
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2.1.2.4 Recuperação / reabilitação e reconstrução 

 

Recuperação é o processo de restabelecimento das condições normais de 

vida na comunidade afetada. Contém duas áreas, a reabilitação e a reconstrução. 

A recuperação ou o processo de reestabelecimento das condições de 

normalidade de uma comunidade afetada por um evento adverso inicia 

imediatamente após a finalização da fase de emergência ou manejo dos desastres. 

A recuperação deve considerar a variável risco e, se possível, a reconstrução 

deve ter um caráter preventivo, o que concorre para a criação de um novo cenário, 

mais seguro e menos vulnerável que o de antes do desastre. 

Os programas de recuperação devem se basear em estratégias e políticas 

públicas que facilitem o estabelecimento de responsabilidades institucionais claras, 

que permitam a participação pública e comunitária. 

Para USAID/OFDA (2011a, p. 30), reabilitação é a recuperação de curto 

prazo dos serviços básicos e início da reparação dos danos físicos. Em outras 

palavras a reabilitação é o processo de restabelecimento das condições normais de 

vida da comunidade afetada. No curto prazo e de forma temporária e provisória, são 

restabelecidos os serviços básicos de subsistência como: 

 água potável – entrega de água em galões, distribuição em carros–pipa, 

distribuição de alimentos, cozinhas comunitárias, caixas d´água; 

 eletricidade – geradores, pilhas, baterias, reestabelecimento do serviço em 

instalações críticas como hospitais e abrigos; 

 comunicações – instalações de estruturas móveis; 

 vias de transporte – instalações de pontes, acessos provisórios, desvios; e 

 alojamento –  adequação de alojamentos provisórios e abrigos. 

 

A reconstrução é um processo de médio e longo prazo, em que são 

concretizadas as soluções permanentes dos problemas de riscos anteriores à 

ocorrência dos eventos adversos e a melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

Para a USAID/OFDA (2011a, p. 31), a ―reconstrução é o processo de 

reparação a médio e longo prazo, dos danos físicos, sociais e econômicos, a um 

nível de desenvolvimento igual ou superior ao existente antes do evento‖. 
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A reconstrução oferece a oportunidade de melhorar as condições anteriores 

de vida como: 

 construção de uma nova rodovia; 

 implementação de um projeto de comunicações de última tecnologia, 

aumentando a cobertura de serviço; 

 desenvolvimento de um plano de habitação social dirigido para os 

assentamentos em áreas de risco; 

 construção de uma nova instalação de tratamento de água; 

 recuperação e reforço de pontes; 

 criação de novas fontes de emprego; e 

 reparação dos danos materiais e a incorporação e adoção de medidas de 

prevenção e mitigação. 

 

A reconstrução constitui uma oportunidade importante para desenvolver e 

executar medidas de redução de riscos de desastres com base no princípio de 

reconstruir com caráter preventivo. 

Segundo Rojas (2011a, p. 11), o quadro a seguir oferece uma explicação geral 

das áreas e dos componentes da gestão de riscos de desastres, desde uma 

perspectiva integral. 
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Quadro 5 – Áreas e componentes da gestão de riscos 

ÁREAS COMPONENTES - DESCRIÇÃO 

Análise de riscos 

Permite determinar a probabilidade de que ocorra um evento 
adverso, assim como suas possíveis consequências. 

A análise permite: 

a) Identificar a natureza e características da ameaça, o grau de 
vulnerabilidade e os recursos disponíveis para reduzi-los. 

b) Construir cenários de risco e detectar os níveis de risco que 
podem ser aceitos. 

c) Fixar metas prioritárias de solução aos fatores de risco 
detectados com relação aos recursos disponíveis e 
desenvolver sistemas de redução e preparação efetivos e 
apropriados. 

Redução de Risco 

 Atividades dirigidas a eliminar ou a diminuir os riscos, para evitar a 
ocorrência de desastres ou, ao menos, para mitigar os danos às 
pessoas, os bens e os serviços. 
Seus principais componentes são: a prevenção e a mitigação. 

Manejo do Evento Adverso 

Prever a maneira de enfrentar os efeitos dos eventos adversos, 
segundo a vulnerabilidade existente. Seu êxito depende do que é 
alcançado na área de redução de risco. 
Seus principais componentes são: a preparação, o alerta e a 
resposta. 

Recuperação 

Processo para o restabelecimento das condições normais de vida 
na comunidade afetada. 
Abrange duas importantes atividades: 

a) Em curto prazo: o restabelecimento dos serviços básicos 
de subsistência. (Alimentação, teto, abrigo, comunicações, 
saúde básica) 

b) Em médio e longo prazo: é procurada uma solução 
permanente para os problemas de risco anteriores a 
ocorrência do evento adverso e o melhoramento da 
qualidade de vida da comunidade. 

Seus componentes são: reabilitação e reconstrução 

 

Para Pietro (2007, p. 15), existe uma estreita relação entre as quatro áreas 

(análise de risco; redução de risco; manejo de desastres; e recuperação), portanto, a 

implementação de uma delas terá efeito nas demais e em todo o processo de 

desenvolvimento de uma população. A perspectiva de desenvolvimento 

socioeconômico com sustentabilidade está ligado a todas as áreas e componentes. 

 

2.1.3 Relação entre desastre e desenvolvimento 

 

Quando um desastre atinge um determinado lugar prejudicando ou 

interrompendo as funções de uma sociedade, provocando intensos transtornos e 

prejuízos humanos, materiais ou ambientais, dificilmente encontramos um município 

preparado, seja financeiramente ou tecnicamente, para fazer frente a um desastre. 

Faltam recursos para reconstruir, por exemplo, a ponte, a escola, o hospital ou 
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mesmo as casas, mas é necessário reconstruir, primeiramente com os recursos do 

lugar e depois com ajuda externa. O investimento que se faz para reconstruir 

empobrece o território, pois este recurso seria usado na construção de uma escola e 

creches, ampliação do hospital e assim por diante, situação que compromete o 

desenvolvimento deste território. 

Entretanto, um planejamento adequado para atender aos desastres, uma 

equipe capacitada, um trabalho forte na prevenção, na resiliência e na melhoria da 

capacidade de resposta, tornariam os efeitos dos desastres menores e, 

consequentemente, os recursos aplicados seriam cada vez menores. A adoção 

destas ações neste território terá capacidade de resposta, o que caracteriza evento 

adverso e não desastre. Os recursos empregados serão melhores, o que propiciará 

um desenvolvimento mais sustentável que vai ao encontro do bem-estar da 

comunidade.  

 

2.2 DEFESA CIVIL 

  

2.2.1 Origem da Defesa Civil mundial 

  

De acordo com Lucente e Manacez (1999), os primeiros rudimentos de 

Defesa Civil apareceram durante a I Guerra Mundial (1914 a 1918), com os 

bombardeios alemães nas áreas urbanas, em que começaram a estudar medidas de 

defesa de seu território. Nas décadas de 20 e 30, outras guerras eclodiram pelo 

mundo, o que levou o governo britânico a criar uma organização chamada Air 

Precautions (ARP) ou precauções contra ataques aéreos, antevendo uma segunda 

guerra mundial. Esta organização planejou atividades de remoção das crianças que 

viviam em áreas urbanas para regiões mais seguras, de construção de abrigos 

subterrâneos públicos e incentivou a construção de abrigos particulares, a 

distribuição de máscaras contra gases e capacetes de aço, treinamento para 

combater incêndios, prestação de serviços de primeiros socorros e salvamento de 

vítimas sob escombros.  

Durante a 2ª  Guerra Mundial, o Brasil e os Estados Unidos da América, que 

ainda não estavam envolvidos diretamente nos conflitos, também adotaram medidas 

de proteção contra possíveis ataques aéreos. Estas medidas eram chamadas de 

medidas passíveis de proteção da população civil. 
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Nos anos 60, proliferou a construção de abrigos antinucleares, devido à 

―guerra fria‖, desencadeada pelos Estados Unidos e a União Soviética. Os governos 

das superpotências se reuniram para colocar fim a essa situação, e conversar sobre 

o desarmamento. Essa política de paz sobre a organização de defesa passiva contra 

a guerra nuclear teve como resultado esperado a diminuição do arsenal nuclear. O 

governo dos Estados Unidos criou a Agência Federal de Administração de 

Desastres (FEMA), entidade que visava o bem-estar e a segurança do cidadão sob 

todas as formas. A FEMA desenvolveu uma doutrina de administração de desastre 

bastante abrangente e eficiente a tal ponto, que foi encampada pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) e difundida para o resto do mundo. 

  

2.2.2 Histórico da Defesa Civil no Brasil 

 

As primeiras ações dirigidas para a defesa da população ocorreram nos 

países que participaram da Segunda Guerra Mundial. O naufrágio dos navios de 

passageiros Arará e Itagiba, na costa brasileira em 1942, com 56 mortos, foi um dos 

motivos que determinou, não só a participação do Brasil na guerra. Isto impulsionou 

o princípio de segurança global da população – base das ações de Defesa Civil, 

exigindo maior atenção do governo federal. Foi então criado o Serviço de Defesa 

Passiva Antiaérea, o qual um ano depois teve seu nome alterado para Serviço de 

Defesa Civil, e foi extinto em 1946, com o final do conflito (Lucente e Manacez, 

1999). 

Vinte anos depois, uma grande enchente na região Sudeste brasileira 

provocou a necessidade de atendimento mais adequado à população. Foi então que 

um grupo de trabalhadores elaborou, no Estado da Guanabara (atual Rio de 

Janeiro), o Plano Diretor de Defesa Civil, que definia as atribuições dos 

componentes do Sistema Estadual e estabelecia as primeiras Coordenadorias 

Regionais de Defesa Civil no país. No dia 19 de dezembro de 1966, o Estado da 

Guanabara tornou-se o primeiro no Brasil a ter uma Defesa Civil Estadual 

organizada (Lucente e Manacez, 1999). 

Um ano depois, o governo brasileiro criou o Ministério do Interior que, entre 

outras atribuições, constava assistir as populações atingidas por calamidades 

públicas em todo o território nacional. 
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Em 1969, foram regulamentados o Fundo Especial para Calamidades 

Públicas (FUNCAP) e o Grupo Especial para Assuntos de Calamidades Públicas 

(GEACAP). 

Em 1988 foi criado o Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC). O SINDEC 

foi reformulado em agosto de 1993 e atualizado em fevereiro de 2005, pelo Decreto 

nº 5.376/05, com a criação do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e 

Desastres (CENAD), o Grupo de Apoio a Desastres e o fortalecimento da Defesa 

Civil nos municípios. Apresento no quadro 6 a evolução histórica da Defesa Civil e 

outros eventos significativos. 
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Quadro 6 – Evolução histórica da Defesa Civil e outros eventos significativos 
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No Brasil, a Defesa Civil é o órgão que executa ações de gestão de riscos de 

desastres, e está sob a responsabilidade da Secretaria Nacional de Defesa Civil 

(SINDEC)11. 

De acordo com Castro (1998, p. 79-80), em seu Glossário de Defesa Civil, 

Estudos de Riscos e Medicina de Desastres, publicado pela Secretaria Nacional de 

Defesa Civil, a definição da Defesa Civil, sua finalidade e seus objetivos são: 

 

Defesa Civil é o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e 
reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o 
moral da população e reestabelecer a normalidade social.  
Finalidade: o direito natural à vida e à incolumidade.  
Objetivo Geral: reduzir os desastres, através da diminuição de sua 
ocorrência e da sua intensidade. As ações de redução de desastres 
abrangem os seguintes aspectos globais: 1 – prevenção de desastres; 2 – 
preparação para emergência e desastres; 3 – resposta aos desastres; 4 – 
reconstrução. Objetivos específicos: a – promover a defesa permanente 
contra os desastres naturais ou provocados pelo homem; b – prevenir ou 
minimizar danos, socorrer e assistir populações atingidas, reabilitar e 
recuperar áreas deterioradas por desastres; c – atuar na iminência ou em 
situações de desastres; d – promover a articulação e a coordenação do 
Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC, em todo o território nacional 
(CASTRO, 1998, p. 79-80). 

 

 

2.3 EVENTO ADVERSO, DESASTRE E RESILIÊNCIA 

 

 O evento adverso, o desastre e a resiliência são temas importantes para a 

compreensão da gestão de riscos de desastres. 

 

2.3.1 Evento adverso 

 

Segundo a USAID/OFDA (2011a, p. 24), ―É o transtorno às pessoas, aos 

bens, aos serviços e ao ambiente de uma comunidade, causada por um evento 

natural ou provocadas pela atividade humana‖. 

Evento adverso diz respeito ao fenômeno (ameaça) que atua em um cenário 

(vulnerabilidade), que traz um grau de risco, o qual provoca certo transtorno que a 

comunidade pode suportar. 

                                                   
11

 Secretaria Nacional de Defesa Civil (SNDC). Política Nacional de Defesa Civil (PNDC), foi 
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. 
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2.3.2 Desastre 

 

O desastre é uma situação de anormalidade grave que provoca danos nas 

comunidades, de tal maneira que os recursos locais são insuficientes para atender 

as necessidades básicas da população. Segundo a USAID/OFDA (2011a, p. 24), 

desastre é um ―intenso transtorno as pessoas, aos bens, aos serviços e ao 

ambiente, causados por um evento natural ou provocados pela atividade humana e 

que excedem a capacidade de resposta da comunidade afetada‖. 

A definição de desastre proposto pela USAID/OFDA (2011b) é o evento 

adverso que supera a capacidade de resposta da comunidade afetada ou a 

incapacidade de enfrentar o evento (resiliência), reparar o que foi danificado e 

reconstruir-se (autopoeisis)12. 

Diversos fatores concorrem para que o desastre se caracterize. Ele é 

desencadeado por um fenômeno de origem natural ou antrópico, que incide em um 

cenário vulnerável e que excede a capacidade de resposta da comunidade afetada. 

A capacidade de resposta é o elemento-chave nesta equação, pois depende da 

organização da sociedade, o que sugere que o desastre é socialmente construído. 

Um território desenvolvido é aquele que está mais preparado para enfrentar 

os eventos adversos e os desastres, e quando estes ocorrem, a comunidade tem 

capacidade de resposta suficiente para diminuir as perdas e os prejuízos, voltando 

rapidamente ao estado de normalidade, melhorando o desenvolvimento anterior. 

Esta capacidade de resposta para enfrentamento do desastre depende de 

vários fatores: a compreensão da origem dos fenômenos adversos; a vulnerabilidade 

da comunidade; o estabelecimento de um sistema de alerta e alarme; a capacitação 

dos órgãos de resposta; e a comunidade informada, preparada e resiliente. 

A política de Defesa Civil define desastre como: 

 

                                                   
12

 Autopoiese ou autopoiesis (do grego auto ―próprio‖, poesis ―criação‖) é um termo cunhado na 
década de 1970, pelos biólogos e filósofos Francisco Varela e Humberto Maturana para designar a 
capacidade dos seres vivos de produzirem a si próprios. Segundo esta teoria, um ser vivo é um 
sistema autopoiético, caracterizado como uma rede fechada de produções moleculares (processos), 
onde as moléculas produzidas geram, com suas interações, a mesma rede de moléculas que as 
produziu. A conservação da autopoiese e da adaptação de um ser vivo ao seu meio são condições 
sistêmicas para a vida. Por tanto, um sistema vivo, como sistema autônomo está constantemente se 
autoproduzindo, autorregulando e sempre mantendo interações com o meio, onde este apenas 
desencadeia, no ser vivo, mudanças determinadas em sua própria estrutura e não por um agente 
externo. 
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Resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre 
um ecossistema (vulnerável), causando danos humanos, materiais e/ou 
ambientais e consequentemente prejuízos econômicos e sociais. Os 
desastres são qualificados, em função dos danos e prejuízos, em termos de 
intensidade, enquanto os eventos adversos são quantificados em termos de 
magnitude.  A intensidade de um desastre depende da interação entre a 
magnitude do evento adverso e o grau de vulnerabilidade do sistema 
receptor afetado. Normalmente o fator preponderante para a intensificação 
de um desastre é o grau de vulnerabilidade do sistema receptor (CASTRO, 
1998, p. 82-85). 

 

A diferença mais importante das definições apresentadas – USAID e Castro – 

diz respeito a capacidade de resposta da comunidade, não abordada pela Defesa 

Civil Nacional. Entretanto, todas as definições que dizem respeito à Defesa Civil 

Nacional estão sendo reestruturadas, adequando-as à comunidade internacional. 

Os desastres podem ser classificados quanto à evolução e à intensidade, 

descritas na Política Nacional de Defesa Civil (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO 

NACIONAL, 2007, p. 39) conforme os quadros a seguir: 

Quadro 7 – Classificação dos desastres segundo a evolução 

DESASTRES QUANTO A EVOLUÇÃO 

Tipo Discriminação 

Desastres súbitos ou de 
evolução aguda 

 caracterizam-se pela rapidez com que evoluem e, normalmente, 
pela violência dos fenômenos que os causam; 

Desastres de evolução crônica, 
gradual (lenta) 

caracterizam-se por evoluírem progressivamente ao longo do 
tempo, como no caso das secas e estiagens; 

Desastres por somação de 
efeitos parciais 

 caracterizam-se pela acumulação de eventos semelhantes, cujos 
danos, quando somados ao término de um determinado período, 
representam também um desastre muito importante, como no caso 
dos acidentes de trânsito. 

 

Fonte: Defesa Civil 

 

Quadro 8 – Classificação dos desastres segundo a intensidade 

DESASTRES QUANTO A INTENSIDADE 

Tipo Discriminação 

Desastres de nível I  caracterizam-se por serem de pequeno porte, com danos facilmente 
suportáveis e superáveis pelas próprias comunidades afetadas 

Desastres de nível II caracterizam-se por serem de médio porte, com danos e prejuízos que 
podem ser superados com recursos da própria comunidade, desde que haja 
uma mobilização para tal; 

Desastres de nível III caracterizam-se por serem de grande porte e exigirem ações 
complementares e auxílio externo para a superação dos danos e prejuízos 

Desastres de nível IV caracterizam por serem de muito grande porte. Nesses casos, os danos e 
prejuízos não são superáveis e suportáveis pelas comunidades sem ajuda 
de fora da área afetada, mesmo quando as comunidades são bem 
informadas, preparadas, participativas e facilmente mobilizáveis 

Fonte: Defesa Civil 
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2.3.3 Resiliência 

 

A gestão de riscos de desastres incorporou a ideia de Resiliência das pessoas 

e da comunidade como uma estratégia para enfrentamento dos desastres. 

Em 2005 foi realizada a Conferência Mundial sobre Redução dos Desastres 

em Kobe, Hyogo, (Japão), que propunha nas suas discussões, o aumento da 

resiliência das nações e comunidades diante dos desastres. Como resultado desta 

conferência foi elaborado o Marco de Ação de Hyogo para a redução de desastres 

para a década de 2005 a 2015. 

A resiliência tem mudado a forma de encarar o desastre, não mais como uma 

visão fatalista de que nada pode ser feito, ao contrário, a resiliência mostra um 

caminho para que as comunidades vulneráveis, diante dos desastres, possam estar 

preparadas. Isto marca um novo avanço na estratégia de redução de risco de 

desastres. 

O vocábulo resiliência provém do latim ―resilio‖, que significa voltar atrás, dar 

um salto, ressaltar, de acordo com Báez (2012, p. 1). 

O termo é utilizado na física e se refere à característica de alguns materiais 

para voltar a forma original, depois de submetido a uma pressão deformadora. 

Foi apropriado pelas ciências humanas e refere-se ao fato de certos 

indivíduos enfrentarem e superarem as adversidades com mais recursos e 

resultados melhores que a maioria das pessoas; se refere também a habilidade dos 

indivíduos, grupos e comunidades para enfrentar e superar diferentes tipos de 

ameaças ou adversidades. 

A resiliência tem relação direta com os fatores de risco e proteção, o que 

sugere a necessidade de desenvolvimento de prevenção e mitigação destes eventos 

adversos e ameaças. 

Para a USAID/OFDA e ONU resiliência é: 

 

A capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade potencialmente 
exposto a ameaças para adaptar-se, resistindo ou mudando, com a 
finalidade de alcançar ou manter um nível aceitável em seu funcionamento 
e estrutura. Vem determinado pelo grau em que o sistema social é capaz de 
organizar-se para incrementar sua capacidade de aprender com os 
desastres passados a fim de proteger-se melhor no futuro e melhorar as 
medidas de redução de riscos (USAID/OFDA, 2011b, p. 16). 
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Destacam-se os conceitos de resiliência de Grotberg (1997) e Baéz (2012): 

 

Entende-se como a capacidade do ser humano para fazer frente às 
adversidades da vida, superando e ser transformado positivamente por elas 
(GROTBERG, 1997, p. 1). 

 

Ser resiliente es poder tolerar y superar la experiencia adversa,  pudiendo 
vivir con ella pero preservando una adecuada calidad de vida,  con el menor 
daño posible. A resiliência em tanto qualidade da personalidade dos 
indivíduos, grupos ou coletividade para afrontar diferentes tipos de 
adversidades e fazendo uso de recursos pessoais e sociais, assumir ações 
para alcançar êxito, auto sociorealização e transformar a realidade (BAÉZ, 
2012, p. 1 e 5). 

 

A resiliência é determinada pelo grau no qual o sistema social é capaz de se 

auto-organizar para incrementar sua capacidade de aprendizagem sobre os 

desastres passados, com fim de melhor proteger-se no futuro e melhorar as medidas 

de redução de risco de desastres. 

A preparação da população passa por um sistema de alerta eficiente, em que 

todos sabem exatamente o que fazer, dentro de um protocolo de ação, antes, 

durante e depois do evento adverso. Em outras palavras, aprender com o passado 

para melhor se preparar para o futuro. 

 

2.4 ORDENAMENTO TERRITORIAL 

 

Os temas de gestão de riscos de desastres e do ordenamento territorial estão 

intimamente ligados, pois a gestão de riscos é uma atividade necessária para reduzir 

os desastres e o ordenamento territorial constitui uma ferramenta útil para ordenar a 

ocupação dos espaços territoriais, regulando os usos da terra e otimizando a 

localização espacial de novas ocupações, cumprindo sua função social, normatizado 

em lei. 

Antes de definir o conceito de Ordenamento Territorial é necessário 

apresentar o conceito de território. 

 

2.4.1 Território 

 

Quando se trata do tema território é importante destacar a multiplicidade de 

definições e seu modo de vê-lo. Nas ciências políticas, que trata das relações de 
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poder e controle; na economia é a base de produção; e na antropologia trata da 

dimensão simbólica das relações. Isto mostra que o território é multidimensional 

(institucional, geográfico, político, natural, social, ecológico etc.). 

Para o Plano Nacional de Ordenamento Territorial (MINISTÉRIO DA 

INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2013a, p. 13), ―O território passou a ser identificado 

como espaço-ação, sustentáculo físico da soberania nacional‖.  

A definição apresentada pelo Ministério da Integração Nacional tem como 

ponto-chave a questão da soberania do Estado sob o território que exerce poder e 

controle. 

Aliás, na literatura sobre território, diversos autores convergem para a 

compreensão de território como o espaço do poder, direta ou indiretamente como: 

Claude Raffestin (1993), Manoel Correia de Andrade (1995), Rogério Haesbaert 

(1997), Marcelo Lopes de Souza (2001) e Milton Santos (2002). 

Barcenas (2007) apresenta outro aspecto sobre o território, conforme segue: 

 
O território é concebido como um espaço geográfico no qual se 
estabelecem inter-relações dinâmicas sociais, econômicas, ambientais, 
políticas e institucionais, que são capazes de gerar bem-estar e 
desenvolvimento das comunidades que o habitam (BARCENAS, 2007, p. 
43). 

 

O território como espaço geográfico abriga os recursos naturais com os quais 

a sociedade depende para viver com qualidade de vida. Em outras palavras, o 

território é o resultado da relação dinâmica entre a natureza e sociedade 

(comunidade e cultura), em uma interação simbiótica. 

Cerdán et al. (2007) lançam mais luzes sobre o tema, em que destaca as 

múltiplas dimensões heterogêneas do território e as ideologias dominantes que o 

determinam. Ela afirma que: 

 

Território é o resultado da interação de um conjunto de dimensões 
heterogêneas, porém indissolúveis (sociais, econômicas, ambientais, 
políticas, institucionais) que são capazes de aglutinar a diversidade e 
organizar a vida das diferentes comunidades em termos geográficos 
compartilhados através do tempo, segundo as ideologias dominantes 
(CERDÁN et al., 2007, p. 110). 

  

As autoras argumentam que o território contém um forte componente político 

e o vinculam com as escalas de poder, e a força cultural é que lhe dá coesão e está 
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inserida em uma dimensão dinâmica, caracterizada por processos em um contexto 

de mudanças no tempo. 

Para Santos (2006), o território só tem sentido se nele estiver contido o 

homem com todas as suas relações, sejam elas. políticas, econômicas, culturais e 

sociais. Para o autor, o espaço geográfico é o território usado e este é a natureza 

transformada, afirmando que: 

 
O território tem que ser entendido como um território usado. É o chão mais 
a identidade. A identidade é o sentido de pertencer aquilo que nos pertence. 
O território é o fundamento do trabalho, o lugar da resistência, das trocas 
materiais e espirituais e do exercício da vida (SANTOS, 2006, p. 15). 

 

Santos (2006) oferece mais uma categoria de análise do território, o trabalho 

e suas relações, pois o território passa a ser formado no transcurso da história e é 

compreendido como espaço socialmente construído pelo ser humano em constante 

transformação, transformando e sendo transformado por ele. 

Concluindo, o Ministério do Meio Ambiente, Moradia e Desenvolvimento 

Territorial da Colômbia, na série Ambiente e Ordenamento Territorial, destaca a fala 

de Andrés Alencastre, sintetizando o tema, como a seguir. 

 

O conceito de território transcende ao espacial, porque é produto social e 
histórico – o que lhe confere um tecido social único – dotado de uma 
determinada base de recursos naturais, certas formas de produção, 
consumo e intercâmbio, e uma rede de instituições e formas de organização 
que se encarregam de dar-lhes coesão ao resto dos elementos 
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2005, p.1).  

 

2.4.2 Ordenamento territorial 

 

O termo ―Ordenamento do Território‖ está expresso no artigo 21, § IX da 

Constituição Federal de 1988, segundo o qual: ―Compete à União elaborar e 

executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social‖.  

O ordenamento territorial não é um conceito pronto e acabado, mas em 

permanente construção, e por este motivo há uma infinidade de conceitos na 

tentativa de esclarecer este assunto. 

Dentre todos os conceitos que povoam este domínio de conhecimento, o 

Brasil, por meio de sua Política Nacional de Ordenamento Territorial (PNOT), adotou 
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as diretrizes da Carta Europeia de Ordenamento Territorial, que na versão 

portuguesa diz: 

 

O Ordenamento do Território é a tradução espacial das políticas econômica, 
social, cultural e ecológica da sociedade. O Ordenamento do Território é, 
simultaneamente, uma disciplina científica, uma técnica administrativa e 
uma política que se desenvolve numa perspectiva interdisciplinar e 
integrada que tende ao desenvolvimento equilibrado das regiões e à 
organização física do espaço segundo uma estratégia de conjunto (CEOT, 
2003, p. 9). 

 

Ainda na Carta Europeia de Ordenamento Territorial (CEOT), segue o 

esclarecimento sobre este assunto: 

 
O Ordenamento do Território contribui para uma melhor organização do 
território e para a procura de soluções aos problemas que ultrapassam a 
escala nacional / local e visa simultaneamente, criar um sentimento de 
identidade comum (CEOT, 2003, p. 9). 

 

As características do ordenamento do território, de acordo com CEOT, deve 

considerar o homem e o seu bem-estar, e o cerne da questão que tem por objetivo 

proporcionar, a cada indivíduo, a qualidade de vida que assegurem o 

desenvolvimento (CEOT, 2003, p. 9). 

A Carta Europeia de Ordenamento Territorial tem como diretriz o 

desenvolvimento socioeconômico equilibrado, melhoria da qualidade de vida; gestão 

responsável dos recursos naturais e a proteção do ambiente; utilização racional do 

território e a participação popular. Estes pressupostos visam o desenvolvimento 

sustentável, o bem-estar humano e a qualidade de vida. 

Simioni (2008) enfatiza a consensualidade entre os elementos endógenos que 

compõe o território, para obter o ordenamento territorial mais adequado, equilibrado 

e sustentável: 

 

Ordenamiento territorial se entiende un proceso de organización del 
territorio en sus aspectos sociales y económicos, lo cual permita la 
incorporación del mayor número de componentes endógenos en forma 
consensuada y que compatibilice las componentes ambientales del 
territorio, las aspiraciones sociales, y la mantención de niveles de 
productividad crecientes en las actividades económicas. Se trata del 
proceso a través del cual se distribuye la actividad humana de forma óptima 
sustentable en el territorio (SIMIONI, 2008, p. 31). 
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Becker (2003) sintetiza o pensamento de diversos especialistas que 

participaram da Oficina sobre o PNOT, esclarecendo alguns pontos que se impõe  

para que o conceito seja operacionalizável: 

 

a) O que operacionalizar? Os múltiplos usos do território e de seus 
recursos. 

b) Para que ordenar? São objetivos reconhecidos nos discursos: 

 O desenvolvimento socioeconômico equilibrado das regiões; 

 A melhoria da qualidade de vida; 

 A gestão responsável dos recursos naturais e a proteção 
ambiental; 

 A utilização racional do território. 
c) Como ordenar? Trata-se dos critérios e meios. Critério considerado 

essencial é a finitude do território, que deve ser visto como um bem 
escasso (BECKER, 2003, p. 72). 

 

O Ordenamento Territorial tem uma dimensão nacional, visando os grandes 

objetivos da União, entretanto, os seus princípios devem ser levados à instância 

municipal, o qual ―compete promover, no que couber, o adequado ordenamento 

territorial, mediante o planejamento e controle do solo, do parcelamento e da 

ocupação do solo urbano‖, de acordo com Constituição Federal de 1988, art. 30, 

VIII. Os planos diretores municipais são instrumentos desta política, levando em 

conta a proteção ao meio ambiente, a promoção do desenvolvimento e a integração 

social. 

 

2.5 TERRITÓRIO SEGURO 

  

O tema território seguro ainda é pouco explorado no Brasil, e seu conceito foi 

proposto por Wilches-Chaux (2012a)  há quase dez anos. Para ele, o território 

seguro está vinculado à percepção dos indivíduos ou de uma comunidade quanto ao 

sentimento de segurança ou não, em relação ao território. Esta segurança (ou não) 

está intrinsecamente ligada à percepção das ameaças, vulnerabilidades e riscos 

existentes neste território. 

Esta percepção diz respeito à consciência de que este risco pode vir a ser 

concretizado, e se preparados para enfrentá-los, seja a comunidade ou o Estado, 

por meio dos organismos que tem como missão a segurança deste território. 

Os riscos são as variáveis que propiciam o desastre, sejam elas de origem 

natural, sócio-natural ou antrópico que representam um perigo para a comunidade, 
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para o ecossistema exposto a receber seus efeitos. Estes riscos estão presentes no 

território, em diferentes graus, o que pode torná-lo seguro ou não. 

Em decorrência deste raciocínio, Wiches-Chaux (2013a) propõe o seguinte 

conceito de território seguro: 

 

A capacidade de um território para oferecer a seus habitantes determinadas 
condições de estabilidade, que impedem que ameaças de distintas origens 
(naturais, sócio-naturais e antrópicas) possam converter-se em desastre 
(WILCHES-CHAUX, 2013a, p. 50). 

 

O autor aprofunda a questão argumentando: 

 

O Território seguro tem a capacidade de oferecer aos seus habitantes a 
satisfação de suas necessidades, uma das quais é a segurança integral: 
segurança frente as ameaças (de origem natural, sócio natural ou 
antrópico). Também é capaz de oferecer proteção e segurança frente a 
essas ameaças da vida diária, a ameaça do desemprego, a ameaça de ficar 
doente, a violação dos direitos humanos fundamentais para a sociedade. 
Um território seguro é também aquele que, além de proteger seus 
habitantes de todas as ameaças, protege também os ecossistemas que o 
formam (EIRD, 2010a, p. 49). 

 

O conceito de território seguro é uma via de mão dupla, uma procura evitar 

que as dinâmicas da natureza se convertam em ameaças contra os seres humanos, 

e a outra, que as dinâmicas sociais se convertam em ameaças contra os 

ecossistemas. Quanto à relação natureza x sociedade, Mamigonian (1999) chama a 

atenção para as suas redefinições em diferentes posturas filosóficas. A relação 

natureza x sociedade pode ser uma aliança conflituosa e predatória, na medida em 

que esta relação pode trazer uma sensação de insegurança.  Ainda para Wilches-

Chaux (2013a), a segurança territorial não gera essas seguranças de maneira 

independente ou isolada, senão um tecido que formam as múltiplas e dinâmicas 

interações entre elas. Dentre estas dinâmicas destacam-se as cinco mais 

representativas: segurança e soberania alimentar;  segurança ecológica; segurança 

social;  segurança econômica; e segurança judiciária institucional.  

Segurança Alimentar: É a capacidade que tem o território para garantir a seus 

habitantes, os alimentos básicos que necessitam para gozar a vida com qualidade e 

dignidade. A alimentação constitui uma relação essencial e direta das comunidades 

humanas com seu entorno produtivo (a terra). 
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Segurança Social: Abrange os temas de emprego, de moradia e de oferta 

institucional de atenção médica preventiva e curativa, porém, vai mais além. Aqui 

entram as relações entre os membros de uma comunidade, como a solidariedade, a 

reciprocidade, os sentimentos de pertencer e ter identidade.  

Segurança Econômica: Capacidade do território, do Estado e da Sociedade, 

para oferecer a seus habitantes, em condições de equidade, a produção e a 

distribuição de riquezas e de bens e serviços para a satisfação de suas 

necessidades. Inclui a existência de distintas opções para a produção dessa riqueza 

e a geração desses recursos, a existência de alternativas de intercâmbio para a 

permuta e distintas formas de economia solidária para produzir, oferecer e ascender 

aos bens e serviços que requer a comunidade. Envolve produtividade e 

competitividade. 

Segurança Ecológica: É a possibilidade de evitar que a dinâmica da natureza 

se converta em ameaça contra as comunidades, e que a dinâmica deste se converta 

em uma ameaça contra os ecossistemas. Também é a capacidade da natureza para 

oferecer à comunidade, de maneira sustentável, os bens e serviços ambientais que 

esta requer para desfrutar do direito a vida. Inclui-se aqui, a segurança energética. A 

oferta de água em quantidade e qualidade que o território é capaz de garantir a seus 

habitantes. 

Segurança Jurídico-Institucional: Capacidade de um território para oferecer a 

seus habitantes um Estado que possua o caráter de serviço público, no qual possam 

acender a todas as pessoas em igualdade e equidade. Faz referência, também, a 

existência de regras que não mudam, dependendo dos interesses particulares e 

circunstanciais nos setores dominantes, e a certeza de que a sociedade possui 

mecanismos eficazes para garantir o respeito a seus direitos humanos, pelo direito 

da vida com qualidade e dignidade13. 

 

 

 

 

                                                   
13

 As descrições de território seguro com suas cinco dimensões: segurança e soberania alimentar; 
segurança ecológica; segurança social; segurança econômica; e segurança jurídica institucional 
foram traduzidas de Wilches-Chaux (2006a), do texto de Introdução ao Conceito de Segurança 
Territorial, do Segundo Diálogo Internacional da Crise Mundial da Água em Bogotá na Colômbia em 
2006. O autor também descreve este tema no relatório de riscos associados ao fenômeno El Niño e 
às mudanças climáticas baseados nos resultados do projeto IAI – LA RED. 
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Figura 5 – Segurança territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Wilches-Chaux (2006a) 

 

A comunidade se sente segura no território quando percebe e faz parte de um 

território sustentável. Em outras palavras a comunidade se sente segura porque as 

dinâmicas naturais e as dinâmicas sociais não constituem um ameaça para todos, 

ou se elas vierem a se concretizar, tem capacidade para evitá-las ou enfrentar sem 

maiores traumatismos os seus efeitos, pois possuem resistência e resiliência diante 

das ameaças. 

 

2.5.1 Segurança global da população 

 

O conceito que mais se aproxima com o Território Seguro, proposto por 

Wilches-Chaux (2006a), é o que está descrito por Castro (2007a, p. 6), que é a 

Segurança Global da População, afirma: 

 
A segurança global da população relaciona-se também com os objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil, definidos no artigo terceiro 
da Constituição Federal de 1988: I- construir uma sociedade livre, justa e 
solidária; II- garantir o desenvolvimento nacional; III- erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV- promover 
o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação (CASTRO, 2007a, p. 6). 

 

Castro (2007a) observa que:  
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[...] a segurança global da população fundamenta-se no direito natural à 
vida, à saúde, à segurança, à propriedade e à incolumidade das pessoas e 
do patrimônio, em todas as condições, especialmente em circunstâncias de 
desastres (CASTRO, 2007a, p. 7). 

  

Wilches-Chaux (2006a) e Castro (2007a) se aproximam muito, pois o ponto 

conexo entre eles é a segurança integral e a segurança global, respectivamente, e a 

qualidade de vida da população, fazem parte do contexto que os unem. 

Este assunto voltará a ser discutido com mais detalhes em outros capítulos, 

ampliando, assim, o tema e caracterizando-o no cenário investigado neste 

documento. 
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3 PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE RIO DO SUL – SC 
 

Yo lo aprendí del río, a tí también te lo enseñará. El río lo sabe todo y 
todo se puede aprender de él. Mira, ya te has enterado por el agua de 
que es necessário dirigirse hacia abajo, descender, buscar la 
profundidad. 

Hermann Hesse, ―Siddharta‖ 
 

 
Este capítulo traz uma reflexão sobre o Plano Diretor de Rio do Sul, 

procurando compreender o processo de elaboração e, posteriormente, sua revisão, 

iniciado no período de 2006 a 2011. Passando pelo processo histórico do Município, 

a urbanização, a caracterização da Bacia Hidrográfica onde o município está 

inserido, e sua relação com as inundações e como o Plano Diretor Municipal trata as 

questões dos eventos adversos que mais assolam o município. 

 

3.1 A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAJAÍ 

 

Um dos estudos mais recentes sobre a Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí foi 

elaborado pela Equipe da JICA - Projeto de Prevenção e Mitigação de Desastres na 

Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, em 2011. Outra fonte que apresenta vários dados é 

o Comitê da Bacia, estes dois são os principais repositórios de informações mais 

importantes dessa bacia.  

Segundo Santos (2002), a Bacia Hidrográfica é a melhor unidade territorial de 

investigação, pesquisa e planejamento, devido à possibilidade de observação de 

fenômenos naturais ou antrópicos que refletem seus resultados diretamente em 

determinado limite observável da paisagem, ou ainda, segundo Botelho (1999), a 

Bacia Hidrográfica é uma unidade natural de análise da superfície terrestre, onde é 

possível reconhecer e estudar as inter-relações existentes entre os diversos 

componentes da paisagem e os processos que atuam em sua modificação. É neste 

contexto de entendimento, que a nossa área de estudo passa pela Bacia 

Hidrográfica do Rio Itajaí. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, situada entre as coordenadas 26o 27’e 27o 

53’ de latitude sul, e 48o 38’ e 50o 29’ de latitude oeste, tem como limites geográficos 

com a Serra Geral e Serra dos Espigões a oeste, Serras da Boa Vista, Faxinais e 

Tijucas no Sul e Serra da Moema e Jaraguá no norte e o Oceano Atlântico a leste. O 

mapa 2 mostra a localização da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí.  
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Mapa 2 - Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Equipe de Estudos JICA (2011). 
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A Bacia do Rio Itajaí é a maior bacia inteiramente em território catarinense, 

ela ocupa uma área total de aproximadamente 15.900 km2, compreendendo cerca 

de 16,15% do território do Estado de Santa Catarina, e 0,6% do território brasileiro. 

Esta bacia é o mais extenso sistema hidrológico da Vertente Atlântica, que abrange 

todas as bacias hidrográficas dos rios que nascem a leste da Serra Geral e tem sua 

foz no Oceano Atlântico. 

O principal rio desta bacia é o Rio Itajaí, que é formado por três afluentes 

principais: Rio Itajaí do Norte; Itajaí do Sul; e Itajaí do Oeste. Na junção do Itajaí do 

Oeste com o Itajaí do Sul, próximo ao centro da cidade de Rio do Sul, toma o nome 

de Itajaí-Açu. 

Para maior compreensão acerca desta importante Bacia Hidrográfica, Juarez 

Aumond pesquisador da FURB e colaboradores, descrevem a sua formação e os 

perfis do Rio Itajaí-Açu, da seguinte maneira: 

 

As cabeceiras dos Rios Itajaí do Sul e Itajaí do Oeste, se localizam na Serra 
Geral, entre as cotas 1.000 e 900 m. A partir de Rio do Sul a altitude do rio é 
de 327m, percorrendo um trecho de declive acentuada de 5,21 (m/km) até a 
foz do rio Hercílio. A partir deste ponto, a altitude é de 129m, mas as águas 
ainda percorrem um trecho com declividade mediana de 1,60 (m/km) até a 
Usina de Santo em Blumenau, onde a altitude é de 18,5 m. Do centro de 
Blumenau até a foz do Rio Itajaí a declividade é muito baixa 0,013 (m/km). 
Essa característica física, a baixa declividade do Itajaí particularmente no 
último trecho é a responsável pela formação de grandes planícies de 
inundação, receptoras de sedimentos ao longo do tempo. Portanto, essas 
áreas são muito vulneráveis, com elevado risco de inundação (AUMOND et 
al., 2009, p. 25). 
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Mapa 3 – Sub-bacias do rio Itajaí, nascentes 

 

 
 

Fonte: Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Itajaí - Comitê do Itajaí (2011). 
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O Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Itajaí (Comitê do Itajaí, 2011, 

p. 6) no seu documento síntese, faz uma descrição de cada uma das principais 

nascentes da Bacia Rio Itajaí, assim descritas: 

 

Nascente 1 - Corresponde à nascente da sub-bacia do Itajaí do Oeste. Ela 
fica no Arroio Verde (afluente do rio Verde, que, por sua vez, é afluente do 
rio Itajaí do Oeste) e se localiza no município de Rio do Campo, na Serra do 
Espigão, em uma cota topográfica de 1100 m (divisa com Papanduva). O 
comprimento do rio é de 320 km, desde esta nascente até a foz. 
Nascente 2 - É a nascente do rio Lajeado, afluente do Rio Itajaí do Sul, e 
está localizada no município de Alfredo Wagner, na Serra do Geral, em uma 
cota topográfica de 1050 m. O comprimento do rio é de 289 km, desde esta 
nascente até a foz. 
Nascente 3 - Esta é a nascente do rio Bonito (afluente do rio Iraputã, que, 
por sua vez, é afluente do Itajaí do Norte ou Hercílio), e está localizada no 
município de Papanduva, na Serra do Espigão, em uma cota topográfica de 
1100 m (divisa com o município de Rio do Campo). Desta nascente até o rio 
Itajaí Açu têm-se 168 km e deste ponto até a foz, 334 km. 
Nascente 4 - É a nascente do rio Esperança, afluente do rio Benedito. Ela 
nasce na cota topográfica 1020 m, no município de Doutor Pedrinho. O 
comprimento do rio desde esta nascente até a foz é de 180 km. 
Nascente 5 - É a nascente do rio Itajaí Mirim, localizada no município de 
Vidal Ramos, na cota topográfica de cerca de 1000 m, na Serra dos 
Faxinais. O comprimento do rio desta nascente até a foz é de 177 km 
(Comitê do Itajaí, 2011, p. 6). 

 

Estudos feitos por este Comitê revelam que o clima na bacia é caracterizado 

por uma temperatura anual entre 19 e 21oC, o verão é quente e úmido e o inverno é 

ameno, o que caracteriza o clima subtropical chuvoso, sendo que a precipitação 

anual é de 1.500 mm e, portanto, chove 120 a 180 dias de chuva no ano.  

De acordo com o Comitê do Itajaí (2011), o trimestre mais chuvoso ocorre no 

verão, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro e o período mais seco ocorre no 

inverno. Geadas são muito raras, o trimestre mais frio ocorre de junho a agosto, com 

temperaturas médias em torno de 13oC no alto vale e 16oC no médio vale, a 

umidade relativa do ar, na média mensal, é sempre maior que 80%. 

Neste contexto, Aumond et al. (2009) aprofundam a compreensão da bacia e 

observam: 

No Vale do Itajaí, a precipitação de origem convectiva predomina no verão 
enquanto que a frontal no inverno e, principalmente na primavera. As 
chuvas de origem orográfica ocorrem próximo as encostas, com totais de 
chuva acima do valor de precipitação média (AUMOND et al., 2011, p. 25). 

 

A Bacia do Itajaí divide-se em sete sub-bacias, sendo que o rio de maior 

comprimento é Itajaí-Açu com 188 m, como está caracterizado na tabela 1. 
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A Bacia do Rio Itajaí, aqui quanto ao seu perfil longitudinal, pode ser dividido 

em três trechos distintos, da montante até Rio do Sul a declividade é pequena e o rio 

é sinuoso, a partir de Rio do Sul até as proximidades de Blumenau a declividade é 

mais acentuada, e de Blumenau até o seu estuário, a declividade é pequena ou 

nula. De um modo geral, o rio apresenta um vale encaixado tipo ―apalacheano‖ com 

escarpas e corredeira, cursos d’água tortuosos, apresentando alguns pontos 

retificados, mas de forma geral, o seu percurso é natural. Schettine (2002) apresenta 

o gráfico 1 que exemplifica o perfil da declividade do rio. 

 

 
Gráfico 1 – Perfil de declividade dos principais rios do Vale do Itajaí. 

 
 

 
Fonte: Schettini (2002). 

 

 

Pelas características topográficas e geomorfológicas da Bacia Hidrográfica, a 

bacia divide-se em três porções naturais. O alto vale compreende toda a área de 

drenagem, a montante da confluência do rio Itajaí do Norte com rio Itajaí-Açu, o 

médio vale compreende a área entre a confluência rio Itajaí do Norte com o rio Itajaí-

Açu e a cidade de Blumenau e, a partir daí, desenvolve-se o baixo vale com 

declividade pouco acentuada e sofrendo a influência da maré (POLEZA, 2003; JICA, 

2011). 

A tabela 1 apresenta resumidamente as características da Bacia do Rio Itajaí, 

caracterizando os compartimentos da Bacia. 



72 

 

 
Tabela 1 – Características da Bacia do Rio Itajaí 

RIO ITAJAI 
DISTÂNCIA A 
PARTIR DO 
ESTUÁRIO 

DECLIVIDADE OBSERVAÇÕES 

Alto Vale 

190 Km 

Até Rio do Sul 
1/1.200 

É uma área montanhosa com mais de 
300m de altitude, sendo a declividade 
próxima a Rio do Sul muito pequena e há 
confluência dos rios Itajaí do Sul e Itajaí do 
Oeste. 

Médio Vale 

70 km 

Até Blumenau 
1/500 

De Rio do Sul a Blumenau, a declividade é 
bem acentuada. 

Baixo Vale 

0 km 

Em Itajaí 
1/3.500 

Entre Blumenau e o estuário do Itajaí, a 
declividade é quase nula, e o fluxo é lento. 

     

Fonte: Equipe JICA (2011). 

 

O Rio Itajaí nas proximidades do Município de Ibirama, onde o Rio Itajaí-Açu e 

o Rio Itajaí do Norte se encontram, tem 100m a 200m de altitude, e no município de 

Indaial, a jusante, fica abaixo de 100m, e depois do município de Blumenau corre 

com leve sinuosidade pela planície aluvial plana, até desembocar no Oceano 

Atlântico. Da foz do rio Itajaí até Ilhota-Gaspar, passando por Navegantes, estende-

se a baixada aluvial nas duas margens. O mesmo acontece em Itajaí, Brusque e 

Guabiruba, a jusante do Rio Itajaí-Mirim.  
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Mapa 4 – Declividade da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-Açu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Equipe JICA (2011). 
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Mapa 5 – Altitude da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-Açu 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Equipe JICA (2011). 
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A tabela 2  mostra a proporção das faixas de declividade da Bacia 

Hidrográfica do Rio Itajaí-Açu, sendo que 55% se concentram em declividade leve 

de até 10o.  

 

Tabela 2 – Faixas de inclinação da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí 

 

DENOMINAÇÃO DECLIVIDADE PROPORÇÃO% 

Terras planas 5
o
 24% 

Inclinação leve Até 10
o
 55% 

Inclinação alta Mais de 40
o
 0,1% 

Fonte: JICA (2011) 

 

 A Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-Açu, apresenta distribuição de altitudes 

onde há faixa predominante é a de 500 metros a 1.000 metros de altura, 

exemplificados na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Distribuição das faixas de altitude da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí 

 

FAIXA DE ALTITUDE PROPORÇÃO % 

0 a 100m 11% 

100 a 500m 36% 

500m a 1.000m 53% 

Acima de 1.000m 1% 
  

Fonte: Equipe JICA (2011). 

 

Outro elemento de análise da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí é a largura do 

Rio, que segundo os estudos da Equipa da JICA (2011), atestam que a largura do 

rio próximo a Indaial está entre 200 metros a 300 metros, depois deste trecho o rio 

vai se estreitando à medida que segue em direção a Rio do Sul, que neste município 

chega a 150 metros. Porém, a largura do canal do rio na região de Gaspar e 

Blumenau é de 150 metros a 200 metros, leito relativamente estreito. A largura do 

Itajaí do Sul é muito variável, porém, oscila entre 50 metros e 80 metros. O rio Itajaí 

do Norte oscila entre 120 metros e 160 metros. O canal do Rio Itajaí em quase toda 

sua extensão apresenta-se em sua forma natural, destacando alguns pontos com 

alguma intervenção (retilinização). 
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Figura 6 – Características das regiões do Vale do Itajaí 

Fonte: Fotos Projeto SISGA – Sistema de Informações Aplicado ao Sistema de Gestão Ambiental -
FURB   

Baixo Vale do Itajaí 

Médio Vale do Itajaí 

Alto Vale do Itajaí 
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Os municípios da Bacia estão agrupados em oito Secretarias de 

Desenvolvimento Regional (SDR)14, na Bacia, sendo que 47 municípios tem  a 

localização de sua sede dentro da Bacia e dois municípios estão localizados fora da 

bacia, porém, dentro da região de influência da bacia hidrográfica. 

Tabela 4 – Municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-Açu 

SDR MUNICÍPIO 
DENSIDADE 

(km
2
/pop) 

POPULAÇÃO 
ÁREA 

(km
2
) 

Rio do Sul 

Braço do Trombudo 38,55 3.457 90,319 

Agronomia 37,73 4.904 130,528 

Laurentino 75,52 6.004 79,585 

Trombudo Central 60,27 6.553 108,617 

Rio do Oeste 28,86 7.090 247,805 

Agrolândia 45,01 9.323 207,554 

Rio do Sul 236,83 61.198 260,357 

Ituporanga 

Chapadão do Lageado 22,19 2.762 124,758 

Atalanta 34,91 3.300 94,192 

Aurora 26,81 5.549 206,613 

Imbuia 46,82 5.707 123,037 

Vidal Ramos 18,55 6.290 342,887 

Petrolândia 20,03 6.131 305,871 

Alfredo Wagner 12,85 9.410 732,768 

Ituporanga 66,03 22.250 336,929 

Ibirama 

Presidente Nereu 10,17 2.284 225,661 

Dona Emma 20,56 3.721 181,171 

Witmarsum 23,87 3.600 151,984 

José Boiteux 11,64 4.721 405,229 

Vitor Meireles 14,01 5.207 370,521 

Lontras 51,63 10.244 197,110 

Apiuna 19,45 9.600 493,342 

Presidente Getúlio 50,35 14.887 297,265 

Ibirama 70,25 17.330 247,348 

Blumenau 

Luiz Alves 40,13 10.438 259,882 

Ilhota 48,75 12.353 252,884 

Pomerode 128,57 27.759 214,727 

Gaspar 150,07 57.981 386,776 

                                                   
14

Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) foi criada em 22/12/2009, pelo Decreto nº 2.642, no 
Governo de Luiz Henrique da Silveira, que visava a descentralização da estrutura governamental 
para que o governo esteja efetivamente em todo território catarinense, procurando reverter o quadro 
de desigualdades regionais, tem buscado a democratização das ações e a transparência com o 
objetivo de promover o engajamento e a participação das comunidades de cada microrregião por 
meio da regionalização do orçamento, do planejamento, da fiscalização e das ações governamentais 
(MI, 2013b). 
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Blumenau 594,44 309.011 518,497 

Brusque 

Botuverá 14,74 4.468 296,188 

Guabiruba 106,17 18.430 174,678 

Brusque 372,22 105.503 283,223 

Itajaí 

Balneário Piçarras
(*)

 171,82 17.078 99,413 

Penha
(*)

 405,72 25.141 58,783 

Navegantes 543,29 60.556 112,024 

Itajaí 633,75 183.373 288,274 

Taió 

Mirim Doce 7,47 2.513 335,725 

Rio do Campo 12,23 6.192 506,249 

Salete 41,10 7.370 179,347 

Santa Terezinha 12,24 8.767 715,263 

Pouso Redondo 41,19 14.810 359,393 

Taió 24,91 17.260 692,883 

Timbó 

Doutor Pedrinho 9,59 3.604 374,628 

Rio dos Cedros 18,51 10.284 554,077 

Benedito Novo 26,62 10.336 388,798 

Rodeio 85,24 10.922 129,934 

Timbó 288,99 36.774 127,405 

Ascurra 66,37 7.412 110,901 

Indaial 127,41 54.854 430,790 

Total 101,08 1.254.7111 12.412,193 
    

Fonte:Dados retirados do IBGE - Censo 2010 (2011). 
(*)

 Municípios que estão localizados fora da bacia, porém dentro da região hidrográfica do Rio Itajaí. 

 

De acordo com a tabela 4, a população da bacia do Rio Itajaí é de 1.217.322 

o que compreende a 19,49% da população do Estado de Santa Catarina, 

distribuídos em 47 municípios. Estes municípios formam as diversas associações ao 

longo da bacia como, Associação de Municípios do Alto Vale (AMAVI), do Médio 

Vale (AMMVI), da Foz do Rio Itajaí (AMFRI) e o Comitê da Bacia.  

A tabela 5 mostra que a Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí é muito urbanizada, 

sendo que 83,23% da população em 2007 morava na área urbana; a região de Itajaí 

apresenta 95,15%, Brusque 93,98% e Blumenau com 88,72%. A região de menor 

urbanização é Ituporanga com 42,34%. Na bacia há 49 municípios, sendo que em 

21 deles a população rural é maior que a urbana, isto representa 42,86% dos 

municípios. 
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Tabela 5 – População da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, rural e urbano, 2007. 

 

SDR POPULAÇÃO RURAL % URBANA % 

Rio do Sul 92.454 19.314 20,90 73.140 79,10 

Ituporanga 59.342 34.212 57,66 25.130 42,34 

Ibirama 69.351 30.063 43,35 39.288 56,65 

Blumenau 391.199 44.144 11,28 275.055 88,72 

Brusque 115.184 6.938 6,02 108.246 93,98 

Itajaí 250.494 12.153 4,85 238.341 95,15 

Taió 55.604 28.828 51,84 26.776 48,16 

Timbó 121.352 18.050 14,87 103.302 85,13 

Total 1.154.980 193.702 16,77 961.268 83,23 
      

 
Fonte: IBGE (2011) 

 
 

Tabela 6 – Evolução da população por Secretaria de Desenvolvimento Regional - SDR na Bacia 
Hidrográfica do Rio Itajaí 

 

SDR 1970 1991 2000 2005 2010 
Taxa anual 
de cresc. 

Blumenau 146.948 282.298 348.897 390.622 403.348 2,6 

Brusque 45.241 72.163 92.790 105.713 123.941 2,6 

Ibirama 49.077 60.741 64.014 66.119 72.818 1,0 

Itajaí 85.107 164.336 215.400 247.391 266.513 3,0 

Ituporanga 52.898 59.983 57.744 56.262 61.652 0,4 

Rio do Sul 57.831 76.313 84.491 89.615 97.277 1,3 

Taió 40.334 44.850 53.738 53.842 57.850 0,9 

Timbó 67.457 89.521 107.958 119.509 128.317 1,7 

Total da 
Bacia 

568.995 876.445 1.044.118 1.149.087 1.254.711 2,0 

Estado SC 2.901.660 4.541.994 5.356.360 5.866.568 6.118.743 1,9 
       

Fonte: http://www.spg.sc.gov/dados_minic.php#comercio 

 

Na tabela 6 destaca-se o crescimento acentuado da Região de Itajaí, este 

índice também reflete em outros indicadores como o PIB da Bacia e outros no setor 

econômico. A média de crescimento populacional da Bacia gira em torno de 2%, 

sendo que Itajaí, Brusque e Blumenau apresentam um aumento significativo, 

provavelmente, devido a uma boa infraestrutura na região.  

As rochas da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí tem como base a camada 

rochosa das eras arqueozoica e proterozóica, acima dela, apresentam-se as rochas 

sedimentares das eras paleozoicas e mesozoicas. 

As rochas da Bacia divide-se em quatro tipos, partindo do mais recente, de 

acordo com o documento do Projeto de Prevenção e Mitigação de Desastres 

Naturais da Bacia do Rio Itajaí, produzido pela Equipa da JICA (2011), tem-se: 
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 camada aluvial da era cenozoica. Distribui-se amplamente na parte de 

jusante da bacia do rio principal, rio Itajaí Mirim e o rio Luis Alves, com 

profundidade superior a 30m, e nas áreas mais estreitas ao longo da 

montante do rio principal e de outros afluentes, com produtividade de até 

10m; 

 rochas sedimentares e vulcânicas da era mesozoica. Distribui-se pela 

Serra Geral, na Bacia do Rio Itajaí; 

 rochas sedimentares e rochas vulcânicas da era paleozoica. Distribuem-se 

pela encosta da Serra; e 

 granulítico da era arqueozoico e protezoico, migmatito, rochas 

metamórficas, rochas sedimentares, rochas intrusivas e rochas plutônicas: 

distribuem-se no lado leste da Serra do Mar (abaixo do Vale do Itajaí). 

 

Tabela 7 – Distribuição do tipo de solo na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí 

TIPOS DE 
SOLO 

SIMB. DISTRIBUIÇÃO 
PROP. 

% 

Cambissolo 
Háplico 

CX Distribui-se a porção de média encosta. 43% 

Neossolo 
Litólicos 

RL 
Distribui-se principalmente no alto das encostas  e divisores de 
águas do rio principal e afluentes. 

26% 

Argissolo 
Vermelho 
Amarelo 

PVA 
Distribui-se desde as encostas de altitude inferior a 500m até as 
margens do rio principal e afluentes. 

20% 

    

Fonte: Equipe JICA (2011). 
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Mapa 6 – Classificação dos Solos da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
Fonte: Equipe JICA (2011) 

 



82 

 

O principal uso do solo é de floresta com 61,6% e as lavouras/pastagens 

representam 33,7%. De acordo com a tabela 8 e o mapa 5, é possível verificar como 

está distribuído o uso do solo na Bacia. 

Tabela 8 – Tipo de uso do solo predominante na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí 

 
 

TIPO DE USO DO SOLO ÁREA (km
2
) PROPORÇÃO (%) 

Lavoura/pastagem 5.371,94 33,7 

Florestas 9.819,34 61,6 

Arrozeiras irrigadas 255,05 1,6 

Região urbana 398,52 2,5 

Corpos D`água  95,65 0,6 

Total 15.940,50 100,0 
   

 
 

Fonte: Equipe JICA (2011), com base nos dados do IBGE. 

 

 

 

Tabela 9 – Razão da área ocupada por classificação do solo na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí 

 

DENOMINAÇÃO SIMBOLO PROPORÇÃO (%) 

Água A 0,8 

Urbano U 0,4 

Argissolo Vermelho OVA 20,3 

Cambissolo Haplico CX 42,8 

Cambissolo Húmico CH 2,6 

Espodossolo Humiluvico EK 0,0 

Geissolo Haplico GX 6,4 

Latossolo Bruno LB 0,1 

Neossolo Fluvio RY 0,1 

Neossolo Litolicos RL 25,6 

Neossolos Quartarênicos RQ 0,0 

Nitossolos Haplico NX 0,9 

Nitossolos Vermelho NV 0,0 
   

Fonte: Equipe JICA (2011). 
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Mapa 7 – Uso da Terra na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Equipe JICA (2011), com base nos dados do IBGE. 
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A Bacia do Rio Itajaí está composta por três principais tipos de vegetação: a 

floresta subtropical perenifólia; a floresta tropical/subtropical perenifólia; e a floresta 

tropical perenifólia, esses três tipos de vegetação perfazem aproximadamente 82% 

da distribuição da vegetação da bacia. A tabela 10, apresenta a proporções entre 

elas. 

 

Tabela 10 – Porcentagem da área ocupada pela vegetação em toda Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí 

 

VEGETAÇÃO PROPORÇÃO (%) 

Floresta subtropical perenifólia 38 % 

Floresta tropical/subtropical perenifólia 29 % 

Floresta tropical perenifólia 15 % 

Total 82 % 
  

 
Fonte: Equipe JICA (2011). 
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Mapa 8 – Distribuição da vegetação na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Equipe JICA (2011). 
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A situação econômica do Vale do Itajaí é bastante expressiva no cenário 

catarinense, sendo que o setor de serviço contribui com 48,8% do PIB Local, 

seguido da indústria com 31,2%, o que pode ser verificado na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Índice de participação do PIB local por setor de cada SDR 

 

SDR AGRÍCOLA% INDUSTRIA% SERVIÇO% 

SETOR 

PÚBLICO 

INTERNO % 

SETOR 

TRIBUTÁRIO% 

Blumenau 0,9 36,1 50,6 6,3 12,4 

Brusque 0,5 44,7 44,1 5,9 10,7 

Ibirama 18,1 34,6 40,4 10,2 6,9 

Itajaí 1,0 13,5 56,5 4,3 28,9 

Ituporanga 43,8 12,9 39,6 9,3 3,7 

Rio do Sul 7,1 34,7 48,5 7,0 9,6 

Taió 26,2 25,6 42,0 10,0 6,2 

Timbó 2,4 44,5 41,6 8,0 11,5 

Itajaí 4,2 28,6 50,2 6,1 17,0 

SC 6,3 31,2 49,8 7,6 12,7 
      

 
Fonte: Equipe JICA (2011) 

 

A Tabela 12 aponta que a principal atividade econômica da Bacia é o setor de 

serviços, com 50,3% do PIB local, sendo que Blumenau participa com 50%; a 

indústria aparece em segundo lugar com 31,2% e que a região de Brusque contribui 

com 44,7%. Destaca-se, nesta tabela, a Região de Ituporanga que é a mais 

importante fronteira agrícola da Bacia, com 43,8% o dobro das outras regiões. 

 

A Tabela 12 – Taxa de crescimento econômico por setor no período 1999 a 2007 (%/ano). 

 

SDR 
AGRÍCOLA 

% 
INDUSTRIA 

% 
SERVIÇO 

% 
TRIBUTOS 

% 
ARRECADAÇÃO 

TOTAL% 

Blumenau 8,2 9,9 18,0 10,4 14,4 

Brusque 6,1 14,9 19,2 9,2 16,7 

Ibirama 9,7 12,9 20,3 12,0 16,2 

Itajaí 10,2 16,9 19,9 30,9 21,3 

Ituporanga 10,7 18,4 22,5 12,6 17.3 

Rio do Sul 10,3 16,7 19,0 12,1 17,2 

Taió 10,2 17,6 21,7 14,3 17,8 

Timbó 3,9 11,8 20,5 12,2 16,0 

Bacia 10,0 12,6 19,3 18,5 17,0 

SC 9,9 12,8 18,8 14,6 16,2 
      

 
Fonte: Equipe JICA (2010). Disponível em: <http://www.spg.sc.gov.br/>. 



87 

 

A maior taxa de crescimento da arrecadação está a cargo da SDR de Itajaí 

com 21,3%, bem como a de tributos com 30%, estes índices podem ser atribuídos 

as atividades portuárias; a SDR de Mafra tem uma taxa de crescimento de 14% na 

atividade agrícola; a SDR de Ituporanga apresenta o maior crescimento na taxa 

referente a indústria com 18,4%. 

A Bacia do Rio Itajaí tem uma agricultura diversificada e o arroz irrigado é 

uma das principais culturas da região, como demonstrado na tabela 13. 

Tabela 13 – Área de plantio das principais culturas (2007) em ha 

 

PLANTIO ÁREA PLANTIO ÁREA 

Milho 715.774 Cana de Açúcar 1.673 

Soja 373.358 Batata Doce 1.035 

Fumo 43.153 Banana 5.997 

Arroz Irrigado 28.324 Laranja 713 

Cebola 13.990 Mexerica 358 

Feijão 7.435 Chá Mate 210 

Mandioca 5.574 Uva 205 

Melancia 2.518 Palmito 202 

Trigo 2.219 Área Total 1.553.343 

 
Fonte: Equipe JICA, 2010 – http://www.spg.sc.sc.gov.br 

 

Neste trabalho não será estendida a descrição dos aspectos físicos, 

ambientais e hidrológicos, pois não fazem parte do objeto de estudo. 

 

3.2 HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL – SC  

 

A história de Rio do Sul está intimamente ligada a Blumenau, pois o município 

abrangia as terras do Alto Vale do Itajaí. Na confluência dos rios Itajaí do Sul e Itajaí 

do Oeste havia um povoado chamado Braço do Sul ou Südarm em alemão, em que 

os primeiros moradores se estabeleceram. A região carecia de uma ligação mais 

rápida com o planalto serrano, pois a alternativa era feita pelo litoral, o que era muito 

mais demorado. Blumenau necessitava desta ligação com Lages para favorecer o 

mercado com o litoral. Para este feito foi contratado o Engenheiro Emil Odebrecht 

que recebeu esta tarefa, desenvolvendo a atividade de 1860 a 1880. 

O avanço para o interior era difícil em virtude da escarpa da serra, entretanto, 

estradas foram construídas para subir o planalto, este percurso era recoberto pela 
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Mata Atlântica, sendo necessário acompanhar o curso dos rios e de se instalar no 

vale (PELUSO, 1991b; DAGNONI; WARTHA, 2011, p. 23). 

Emil Odebrecht abriu uma picada que, em 1874, se transformou em um 

―caminho‖ ou ―picadão‖ de cargueiros, que durante muitos anos foi a única ligação 

de Blumenau com o Planalto Serrano. Esta picada veio a ser a base para as 

estradas que dariam apoio para a criação de vários municípios posteriormente, 

assim dando feição ao traçado da malha viária e influenciando a ocupação do 

espaço (DAGNONI; WARTHA, 2011, p. 24). 

De 1878 a 1892, a passagem para o planalto necessitava de atravessar e 

esta passagem ficava a 800 metros do entroncamento dos rios. A travessia era feita 

a vau, e por lá os viajantes e animais cargueiros podiam cruzar a água sempre que a 

mesma fosse baixa neste ponto, era um obstáculo e um desafio para o comércio 

entre o Vale e o Planalto e uma passagem obrigatória.  

O Governo do Município de Blumenau encarregou, em 1892, o Sr. Basílio 

Correa de Negredo para servir ao trânsito mediante uma balsa na atual ponte ―Curt 

Hering‖. Basílio foi o primeiro morador a fixar sua residência naquele lugar, a sua 

presença influenciou o desenvolvimento e crescimento populacional (CARDOSO, 

1991; DAGNONI, 2011). 

O funcionamento da balsa despertou a vinda de novos colonos que se 

juntaram aos primeiros imigrantes instalados ali, como Francisco Frankenberger, que 

foi o primeiro alemão a se fixar no Alto Vale do Itajaí, na localidade de Braço do Sul. 

O povoado de Braço do Sul começou a crescer com pequenas propriedades, 

sendo que a principal atividade da região era a agricultura de subsistência, com as 

culturas de milho, mandioca, batata e fumo. Foram estes gêneros que estiveram 

presentes na formação do Alto Vale do Itajaí. 

Em 1912 este povoado foi elevado a categoria de V Distrito de Blumenau, 

pela lei nº 61 de 13 de março de 1912, passando a ser chamado de Bella  Alliança, 

nome dado por causa da união dos rios Itajaí do Sul e Itajaí do Oeste, formando o rio 

Itajaí-Açu, este nome também evidencia a importância dada a água no cenário local 

(POLEZA, 2003; DAGNONI, 2011). 

De 1912 a 1931, a economia se desenvolveu no Distrito de Bella Alliança e 

permaneceu assim, porém, as dificuldades de deslocamento a sede (Blumenau), 

fizeram com que se formasse um pensamento de emancipação do município. 
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Ermembergo Pellizzetti foi o principal nome na luta pela emancipação desse 

distrito, que em 10 de outubro de 1930 foi elevado a município e, posteriormente, em 

20 de janeiro de 1931, ocorreu a instalação dessa comarca. Em 15 de abril de 1931, 

a instalação do município passou a se chamar Rio do Sul, passando a contar com 

quatro distritos: 1º - Sede; 2º - Taió; 3º - Pouso Redondo; e 4º - Trombudo Central. 

(PELLIZZETTI, 1981; DAGNONI 2011). 

A conquista do Alto Vale do Itajaí não foi uma tarefa fácil, pois os pioneiros 

tiveram que enfrentar muitos desafios como a mata, os rios e os índios Xokleng. 

A colonização e a distribuição de terras no Vale do Itajaí seguiu a forma 

própria de colonização alemã. O tamanho do lote mais utilizado foi o de 25 hectares. 

Dispostos sob forma alongada, permitiram otimização no aproveitamento das terras 

planas das várzeas, abastecimento de água e garantiram a comunicação. Os lotes 

precisavam ser pequenos e tinham de 100 a 300m de largura por um ou mais 

quilômetros de extensão (POLEZA, 2003, p. 45). Esta forma de colonização, como 

descrito mais a frente, determinou o ordenamento territorial e tornaram factíveis as 

ameaças e vulnerabilidades territoriais, particularmente de Rio do Sul. 

  

3.3 O PLANO DIRETOR DE RIO DO SUL – SC 

 

Neste item será apresentado o Plano Diretor de Rio do Sul, passando pela 

Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Cidade de 2001, a elaboração do Plano 

Diretor em 2006 e a sua revisão a partir de 2010, destacando as questões sobre a 

ocupação do solo, áreas de riscos e outros assuntos correlatos. 

 

3.3.1 A Constituição Federal de 1988 

 

As discussões sobre a cidade tiveram repercussão na Constituição Federal de 

1988, no Título VII – Da Ordem Econômica e Financeira e Capítulo II - Da Política 

Urbana, o artigo 182, que segundo Carvalho e Rossbach (2010), o artigo 182 dispõe 

que a política urbana é de responsabilidade do município e deve garantir as funções 

sociais da cidade e o desenvolvimento dos cidadãos. Estabelece, ainda, que o plano 

diretor municipal é o instrumento de ordenamento territorial urbano, devendo definir 

qual deve ser o uso e as características de ocupação do território, fazendo com que 

todos cumpram sua função social. O artigo 183 trata da aquisição da propriedade 
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pelo ocupante de imóvel urbano que o utiliza para sua moradia ou de sua família. 

Com este dispositivo se garante o direito de propriedade aquele que, de fato, dá a 

ela uma destinação compatível com sua vocação legal. 

Este dispositivo Constitucional foi regulamentado pela Lei nº 10.257 de 10 

de julho de 2001 - Estatuto da Cidade. 

 

3.3.2 O Estatuto da Cidade – Lei nº 10.257 

 

O Estatuto da Cidade regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição 

Federal de 1988, que estabelece as diretrizes gerais da política urbana, que deve 

ser desenvolvida pelos municípios, visando às cidades sustentáveis mais justas, em 

benefício das gerações futuras. Este dispositivo legal traz normas gerais que devem 

ser observadas na ordenação do território e na elaboração de uma política de 

desenvolvimento urbano (ESTATUTO DA CIDADE, 2001). 

Para Schoeffel (2007), os objetivos desta lei consistem no estabelecimento de 

normas para regulação do uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 

segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como, o equilíbrio ambiental. 

O Estatuto da Cidade estabelece normas gerais de ordenamento do território 

e a política de desenvolvimento urbano, como também, define um conjunto de 

instrumentos urbanísticos para que o Município tenha condições de construir uma 

política urbana que concretize a função social da propriedade urbana e o direito de 

todos à cidade. Inclui instrumentos tributários como impostos, contribuições, 

incentivos e benefícios fiscais e financeiros. 

A figura 7 apresenta esquematicamente os instrumentos da política urbana 

destacando o plano municipal, uso de ocupação do solo, zoneamento ambiental. 
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Figura 7 – Instrumentos da Política Urbana 
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O Estatuto da Cidade define o instrumento básico do ordenamento territorial 

urbano, que deve cumprir com sua função social, pois instrumentaliza o município 

para garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana, buscando o bem-estar dos cidadãos e o equilíbrio ambiental.  

Este estatuto estabelece, ainda, diretrizes gerais, como a garantia do direito a 

cidade sustentável, ou seja, o direito de todos os munícipes à terra urbana, à 

moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as gerações atuais e futuras. A proteção, a 

preservação e a recuperação do meio ambiente natural e construído, o patrimônio 

cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico, também está previsto nesta 

lei. 

A gestão democrática da cidade é um dos instrumentos fundamentais do 

Estatuto da Cidade. O futuro da cidade deve ser decidido coletivamente, por 

democracia representativa de uma parte da sociedade, propiciando que os seus 

munícipes também sejam responsáveis pelo planejamento da cidade. 

Este processo participativo é um pacto em prol de um planejamento urbano, 

que passa a participar das decisões sobre a regulação do uso do solo e ocupação 

do território e a destinação dos investimentos públicos. 

A figura 8 apresenta as modalidades de participação democrática. 

 
Figura 8 – Instrumentos da democratização da gestão urbana 
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3.4 O PLANO DIRETOR 

 

O Plano Diretor é o instrumento básico do ordenamento territorial urbano, o 

qual deve definir o uso e as características de ocupação de cada espaço do território 

municipal, o qual contém sua função social. 

Segundo a NBR nº 12.267 de abril de 1992, o Plano Diretor é o instrumento 

básico de um processo de planejamento municipal para a implantação da política de 

desenvolvimento urbano, norteando a ação dos agentes públicos e privados. 

Cabe ao município à promoção do adequado ordenamento territorial, 

mediante o planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do 

solo, visando o desenvolvimento territorial, com sustentabilidade cultural, social, 

política, econômica, ambiental e institucional. 

Para Sayago e Pinto (2012), 

 

O Plano Diretor visa nortear o desenvolvimento e a expansão do espaço 
urbano, que é construído, de modo a mudar a realidade urbana, trazendo 
melhor qualidade de vida a população, ainda, o plano diretor é mais do que 
um mero sistema de controle do uso do solo é um instrumento de 
implantação do desenvolvimento sustentável das cidades. A propriedade 
urbana cumpre sua função social quando se ordena segundo as exigências 
fixadas pela lei do plano diretor do município. (SAYAGO; PINTO, 2012). 

 

O Plano Diretor é um pacto social, de gestão do território, políticas públicas, 

negociação das perdas socioambientais, e deve se adequar a realidade urbana, pois 

é uma construção de um novo paradigma, com vistas às cidades sustentáveis e 

equacionando os dilemas da trama citadina (social, ambiental, econômico, cultural e 

político). 

Segundo Villaça (1999), o plano diretor deve ser um plano que, a partir de um 

diagnóstico científico da realidade física, econômica e administrativa da cidade, do 

município e de sua região, apresente um conjunto de propostas para o futuro 

desenvolvimento econômico e futura ordenação espacial dos usos do solo urbano, 

das redes de infraestrutura e de elementos fundamentais da estrutura urbana, para a 

cidade e para o município. Propostas estas, definidas a curto e longo prazos e 

aprovadas por lei municipal. 

De acordo com o Estatuto da Cidade, há uma expressa obrigatoriedade que 

as cidades integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, as 

pertencentes a áreas de especial interesse turístico e aquelas áreas de influência de 
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empreendimentos ou atividades com significativo impacto de âmbito regional ou 

nacional, elaborarem seus planos diretores, mesmo que tenham menos de vinte mil 

habitantes. Entretanto, há um Projeto de Lei do Senado n° 23 de 2011, do Senador 

Lindbergh Farias, em que há uma proposta de alteração da Lei nº 10.257/2001, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade de elaboração do Plano Diretor dos Municípios com 

áreas de risco situadas em seu território e estabelece que os Municípios são 

obrigados a elaborar o Plano Diretor. Aqueles municípios que não estejam com o 

Plano Diretor aprovado na data da entrada em vigor desta Lei, deverão aprová-lo no 

prazo de cinco anos. Este projeto de lei se for aprovado irá beneficiar as populações 

que vivem atualmente em áreas de risco e que, em sua grande maioria, são pobres 

e negligenciadas pelo poder público constituído. 

 

3.5 O PLANO DIRETOR DE RIO DO SUL – SC – 2006 

 

A figura 9 representa o esforço de revisão e adaptação do Plano Diretor 

Físico Territorial em 2006, em que o slogan manifesta a preocupação com a 

participação popular e democrática, ―A Cidade de Todos―. 
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Figura 9 – Plano Diretor – 2006 – Revisão e Adaptação – A Cidade de Todos 
 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Rio do Sul - 2006 

 

 

Os antecedentes do Plano Diretor de Rio do Sul, elaborado em 2006, se 

voltam ao ano de 1995, onde cinco Leis Complementares foram sancionadas, 

compondo o Plano Diretor Físico Territorial, de acordo com o quadro 9. A Lei 

Complementar nº 163, de 12/12/2006, reuniu todos estes códigos nesta única Lei 

Complementar, incorporando as modificações feitas pela revisão em 2006, que 

segue os parâmetros propostos pelo Estatuto da Cidade de 2001.  
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O quadro 9 apresenta as Leis Complementares de 1995 e 2000 que 

compuseram a atual Lei Complementar do Plano Diretor, LC nº 163, de 12 de 

dezembro de 2006. 

 

Quadro 9 – Leis Complementares do Plano Diretor de 1995-2000. 

 

LEIS DESCRIÇÃO 

LC 07/95 EDIFICAÇÕES 
Regula as construções especialmente com vistas a sua 
habitabilidade e conforto ambiental. 

LC 08/95 
PARCELAMENTO 

DO SOLO 
Regula e fixa diretrizes para o funcionamento do solo urbano. 

LC 09/95 
CÓDIGO DE 

POSTURAS 

Regula as ações dos municípios com vistas ao convívio 
comunitário. A salubridade e segurança pública. 

LC 10/95 USO DO SOLO 

Estabelece o zoneamento territorial do município, segundo os 
usos predominantes, e estabelece os índices de ocupação, de 
acordo com a capacidade de infraestrutura urbana existente e 
as características ambientais e socioeconômicas. 

LC 54/2000 
DIRETRIZES 

URBANISTICAS 

Fixa os objetivos gerais, as diretrizes e estratégias para o 
desenvolvimento urbano no município. 

 

 

O atual Plano Diretor de Rio do Sul foi aprovado em 2006 e  a partir de 2010 

foi iniciada uma profunda reestruturação. Um dos temas mais discutidos foram as 

áreas de risco do município, principalmente, as ameaças de enchentes e 

deslizamentos, recentemente ocorridas em 2011. Este fato aprofundou as 

discussões sobre sua elaboração e levantou diversos questionamentos sobre a 

gestão de riscos de desastres. 

Na época da confecção do plano Rio do Sul em 2006, o município contava 

com 53.391 habitantes e destes, 90,78% residem no perímetro urbano e 9,21% no 

perímetro rural. A área total do município é de 256,401 km2 e sua densidade 

demográfica é de 208 hab/km2, o que revela a tendência mundial de concentração 

da população nas cidades, evidenciando, os desafios a serem encarados pela 

equipe do Plano diretor. 

A elaboração do Plano Diretor está a cargo da Secretaria de Planejamento, 

Urbanismo e Meio Ambiente (SEPLAN), e esta composta por diversos 

departamentos como o Departamento de Projetos, Urbanismo, Meio Ambiente, 

Trânsito e Plano Diretor, este último, é o departamento que repousa a 

responsabilidade de elaborar o Plano Diretor do Município, que conta com três 

funcionários, ou seja, 10% do efetivo deste Secretaria. 
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Os técnicos do Departamento do Plano Diretor e ainda o grupo composto por 

consultores, assessores, universidades e demais participantes, formaram uma 

equipe de trabalho e deram início ao trabalho. Dentre as atividades deste grupo 

foram feitas várias audiências públicas para esclarecimentos sobre a função do 

Plano Diretor e como isto afetaria a vida dos rio-sulenses. A elaboração do Plano 

Diretor foi executada em quatro etapas, de acordo com a orientação da Associação 

dos Municípios do Alto Vale do Itajaí – AMAVI, como mostra a figura 10 e quadro 10.  

 

 

Figura 10 – Metodologia de elaboração do Plano Diretor - 2006 

 
 

 
Fonte: AMAVI (2006) 
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Quadro 10 – Descrição das etapas de elaboração do Plano Diretor - 2006 

 

1
a
 ETAPA Levantamento de Dados 

Situação fundiária; Condições topográficas; 
Áreas de risco; Infraestrutura existentes; 
Transportes públicos; Sistema viário; Legislação 
vigente; Cadastro de imóveis; Cadastro 
socioeconômico dos moradores; Ações de 
urbanização projetadas e existentes. 

2
a
 ETAPA Diagnóstico 

Análise das irregularidades fundiárias existentes 
a partir dos levantamentos realizados; Definição 
dos instrumentos para a solução da 
irregularidade fundiária; Elaboração de projeto 
urbanístico, parcelamento, infraestrutura básica e 
complementares quando necessários; 
Elaboração de planos de renovação quando 
necessários. 

3
a
 ETAPA Propostas e Diretrizes 

Monitoramento e controle social a partir do 
cronograma de ações e obras; Conselho Gestor 
(quando necessários) com a participação da 
comunidade envolvida no processo de 
regularização fundiária. 

4
a
 ETAPA Elaboração do Projeto de Lei 

Elaboração do Projeto de Lei, e encaminhamento 
para a Câmara de Vereadores para a aprovação. 
Sanção do Prefeito Municipal. Implantação e 
Gestão do Plano Diretor . 

 
Fonte: AMAVI (2006) 

 

 

A elaboração do Plano Diretor de 2006 estimulou a participação comunitária, 

e esta é uma diretriz importante para sua elaboração, pois o interesse público e dos 

cidadãos foram preservados, proporcionando uma gestão democrática e igualitária, 

pelo menos era esta a intensão. Foram realizadas diversas audiências públicas, 

seminários e reuniões com a comunidade. O futuro da cidade deve ser decidido 

coletivamente, por democracia representativa de uma parte da sociedade, e é 

proporcionar que seus munícipes também sejam responsáveis pelo planejamento da 

cidade (PMRS, 2006). 

Para os gestores do Plano Diretor, este processo participativo é um pacto em 

prol do planejamento urbano, que passa a participar das decisões sobre a regulação 

do uso do solo e da ocupação do território e a destinação dos investimentos públicos 

(PMRS, 2006). 

A Primeira Etapa consistiu em ler a cidade e entender a situação do município 

na sua integralidade (urbana e rural), seus problemas, conflitos, desigualdades, 

diversidades e potencialidades. Este levantamento de dados apresentou dois 

momentos, a leitura técnica e a comunitária. 
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A leitura técnica levantou uma série de dados que serviram de fonte de 

consulta e referencial para a Administração Municipal e para a leitura da 

comunidade, que depois foram sistematizados em mapas e tabelas, cujo dados 

pesquisados estão expressos no quadro 11, e apresenta  a descrição sintética das 

etapas de elaboração do Plano Diretor - 2006. 

 

Quadro 11 – Aspectos levantados na leitura técnica no Plano Diretor - 2006 
 

ASPECTOS MAPAS ESPECIFICAÇÕES/TIPO 

FISICOS- 

AMBIENTAIS 

Geomorfologia 
Topografia, declividade, geologia, solos, 
cursos d´água, nascentes, barragens, ata 
ciliar, mata atlântica, reservas, parques, 
unidades de conservação, chuvas, ventos. 

Hidrologia 

Vegetação 

Clima 

SÓCIO 

ECONÔMICOS 

CULTURAIS 

População 

Densidade, IDH, IDS, renda, característica da 
população, religião, gastronomia, patrimônio 
natural, pontos turísticos, telefone, rádio, TV, 
jornais, estabelecimentos de ensino e saúde, 
programas sociais, ginásios, praças, clubes, 
polícia militar, bombeiros, guarda municipal. 

Economia 

Culturais 

Histórico 

Turismo 

Social 

INFRA 

ESTRUTURA 

Água e Abastecimento 

Drenagem pluvial, captação de água, rede de 
coleta de esgoto, coleta de lixo, aterros, lixo 
tóxico e hospitalar, malha viária, vias 
projetadas e previstas, polos geradores de 
tráfego, rodovias, subestação elétrica, redes 
de alta tensão e distribuição, ampliação da 
rede elétrica, gasoduto. 

Esgoto 

Resíduos Sólidos e  Lixo 

Sistema Viário 

Transporte 

Energia 

Gasoduto 

USO E 

OCUPAÇÃO DO 
SOLO 

Áreas residencial, comercial, 
institucional, indústria, agrícola 

Levantar a legislação urbanística, leis de uso 
do solo, parcelamento, código de obras, 
perímetro urbano, postura ambiental e 
patrimonial, áreas de proteção, preservação 
e recuperação do meio ambiente natural e 
construído, do patrimônio cultural, histórico, 
artístico, paisagístico e arqueológico, 
reservas ecológicas ou indígenas, parques 
estaduais. Levantamento de planos, estudos 
e projetos. 

Serviço 

Ocupações Irregulares 

Densidade Habitacional 

Levantamento Fotográfico 

Levantamento Cartográfico 

Legislação 

Áreas de Proteção 

Estrutura Administrativa  

 
Fonte: PMRS (2006). 
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Dentre os mapas temáticos foram desenvolvidos: Preservação Ambiental; 

Sistema Viário; Infraestrutura Urbana; Uso do Solo; Atividades Econômicas; 

Turismo; Declividade; Hipsometria; Hidrografia; Evolução do Perímetro Urbano; e 

Vazios Urbanos. 

A Leitura técnica sistematizou as informações do território, cruzando os dados 

e informações nos mapas, propiciando observar quais os bairros que estão 

crescendo ou esvaziando; áreas com domicílios em melhores e piores condições de 

infraestrutura; concentração de população e renda, e acesso a equipamentos e 

serviços; interação entre as condições de moradia e a localização de empregos; 

novas atividades econômicas em conflito com forma de usos anteriores tradicionais; 

condições de acessibilidade e mobilidade; e oferta de equipamentos na zona rural, 

entre outros aspectos. (PMRS, 2006). 

A Leitura Comunitária foi realizada nos bairros, agrupando-os em Unidades 

de Planejamento (UP), garantindo, assim, a participação democrática e efetiva de 

todos os cidadãos, conforme o quadro 12 e a figura 13. 

O quadro 12 apresenta o agrupamento dos bairros em Unidades de 

Planejamento (UP). 

 

Quadro 12 – Agrupamento dos bairros em Unidades de Planejamento 

 

 
 

 

A figura 11 apresenta os dados de uma reunião promovida pela equipe de 

elaboração do Plano Diretor, na Associação dos Moradores do Jardim Alexandro, 
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em que as necessidades do bairro foram apontadas, principalmente as de 

preservação de áreas verde, prevenção de áreas de risco de inundações e de 

deslizamentos e, com relação às potencialidades, a comunidade elencou: agentes 

de saúde; áreas verde; quadra de esporte, entre outros. 

 

Figura 11 – Dados levantados na reunião realizada na Associação de Moradores do Jardim 
Alexandro - 2006 

 

 
Fonte: PMRS (2006) 

 

 

As reuniões junto às comunidades diagnosticaram as potencialidades e 

deficiências em cada Unidade de Planejamento, perpassando por sete dimensões: 

sistema viário; infraestrutura; preservação ambiental; áreas de risco; uso do solo; 

socioeconômico; e cultural, e além destas dimensões foram abordados outros temas 
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como transporte público, saneamento ambiental, iluminação pública, escolas de 

qualidade, acesso ao serviço público de saúde, áreas de lazer e cultura. 

A sobreposição da leitura técnica e comunitária propiciou a comparação de 

visões sobre a realidade, sendo possível identificar informações e referências 

convergentes e divergentes. A leitura da cidade com estes dois olhares se 

aproximou da cidade real, aquela em que os cidadãos vivem e constroem suas 

relações sociais, ao desnudar seus problemas, conflitos e tudo aquilo que de bom e 

de ruim a cidade apresenta. Tem-se, assim, a cidade revelada, pronta para ser 

planejada, ―a cidade de todos‖. 

A metodologia utilizada para a confecção do Plano Diretor está exemplificada 

na figura 12, em que as comunidades levantam as suas potencialidades e 

deficiências em cada uma das sete dimensões e são sistematizadas e comparadas 

com as leituras técnica e comunitária, oferecendo conclusões para a elaboração da 

lei. 

 

Figura 12 – Metodologia utilizada pela Secretaria de Rio do Sul para a Leitura Comunitária e Técnica 
– Plano Diretor - 2006 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: PMRS (2006). 
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Segundo Meurer e Vieira (2010), para a análise e sistematização dos dados 

levantados utilizou-se a metodologia Condicionantes (elementos existentes ou 

projetadas que não podem e não devem ser alteradas), Deficiências (elementos que 

representam problemas que devem ser solucionados), Potencialidades (elementos 

que podem ser aproveitados para melhorar a qualidade de vida da cidade) (CDP), 

Siebert e Souza (1998) oferecem mais esclarecimentos sobre a metodologia: 

 

A metodologia CDP – Condicionantes, Deficiências e Potencialidades, 
empregadas em projetos de planejamento urbano e regional, foi 
desenvolvida na Alemanha e introduzida em Santa Catarina através do 
GAPLAN – Gabinete de Estado do Planejamento, em 1983. Tratava-se de 
uma sistemática de organização de dados levantados que possibilita sua 
visão em conjunto e apresentação de forma compatível com e de fácil 
visualização, sendo por este motivo um instrumento muito útil na 
apresentação de discussão do Plano Diretor com a comunidade (SIEBERT; 
Souza, 1998, p. 05). 

 

A figura 13 ilustra um exemplo de participação na construção do Plano 

Diretor, sistematizando as informações obtidas das reuniões com as Unidades de 

Planejamento e discutindo sobre os eixos norteadores: sistema viário, infraestrutura, 

preservação ambiental, áreas de risco, ocupação do solo e socioeconômico e 

cultural.  

Figura 13 – Exemplo de Participação na Construção do Plano Diretor - 2006 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: PMRS - 2006 
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Neste trabalho, destacou-se a ocupação do solo em áreas de risco, 

apontadas no estudo da leitura técnica e comunitária, em que a equipe identificou 

três grandes ameaças que mereceram destaque: os deslizamentos; a declividade 

acentuada; e as inundações, que foram sistematizadas no plano diretor (PMRS, 

2006 p. 210-212). 

Quanto aos deslizamentos, a leitura técnica elaborou o mapa localizando 

possíveis pontos de deslizamentos em colaboração com a Defesa Civil, de 

ocorrência isoladas que vem ocorrendo e que foram registradas. O objetivo deste 

trabalho foi de iniciar um estudo para futuro aprofundamento por profissionais da 

área de geologia (entre outros), para detectar e conhecer as causas dos 

deslizamentos ocorridos em diferentes pontos do município (PMRS, 2006). 

A leitura Comunitária apontou os pontos fracos e fortes representados no 

quadro 13: 

Quadro 13 – Leitura Comunitária: Deslizamentos – Plano Diretor - 2006 
 

DESLIZAMENTOS 

PONTOS FRACOS PONTOS FORTES 

 Ocupação de vales naturais (Taboão, 
Itoupava). 

 Mapear áreas de risco (Centro, Santana, 
Serra do Taboão, Taboão, Budag). 

 Deslizamentos (Brehmer e Taboão). 

 Risco de deslizamento entre  rua Urubici e 
Brasil / Terrenos com deslizamentos (Rainha, 
Bomfim, Progresso e Alto Progresso). 

 Deslizamento cabeceira da ponte perto da 
Cohab (Alto Progresso e Bela Aliança). 

 Erosão do Solo (Itoupava, Barra Itoupava, 
Canta Galo, Serra Canoas e Sumaré). 

 Acesso para pedestres (alunos) em local de 
risco (Barra do Trombudo, Barragem e 
Budag). 

 Agilizar mapeamento das áreas de riscos 
(Budag). 

 Diminuição do risco de deslizamentos  

 Livre de áreas de risco (Barra da Itoupava e 
Rainha) 

 Pouca erosão (Sumaré) 

 Poucas áreas de risco (Canta Galo, Serra 
Canoas) 

 Proibição de construção em áreas de risco 
(Laranjeiras) 

 Sem deslizamentos (Barra Itoupava) 

 Iniciativa do mapeamento e contenção de 
áreas de risco (Budag) 

 SESC já foi área de risco (Budag) 

DIAGNÓSTICO 

Uma equipe de especialistas das universidades e da Secretaria do Planejamento, Diretoria do Plano 
Diretor e Defesa Civil, tiveram nos locais onde apresentavam risco de deslizamentos para avaliar a 
extensão do problema. A liberação de qualquer tipo de intervenção (terraplanagens ou construções) 
acarretará o ônus do interessado da prova técnica que garanta solidez e segurança. A prova técnica 
constituirá em sondagens, levantamento topográfico e laudos elaborados por profissionais na forma 
da lei. 
 

 
Fonte: PMRS (2006) 
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A leitura técnica da Declividade Acentuada apresentada pela lei Estadual e 

Federal é considerada parcelável a área com declividade máxima de 45%. 

A leitura Comunitária apontou os pontos fracos e fortes representadas no 

quadro 14: 

 

Quadro 14 – Leitura Comunitária: Declividade Acentuada – Plano Diretor - 2006 

DECLIVIDADE ACENTUADA 

PONTOS FRACOS PONTOS FORTES 

 Declive acentuado nas ruas Bela Aliança, 
Sumaré, Centro e Santana e Jardim 
Alexandro. 

 Boa topografia – plana (Navegantes e Barra 
do Itoupava) 

 Conhecimento do terreno (Bom Fim) 

DIAGNÓSTICO 

A alteração da titularidade através do fracionamento do solo, não deve ser entendido como 
mecanismo de descumprimento de legislação urbanísticas e a preservação ambiental. A norma legal 
estabelece a limitação do parcelamento do solo por quanto deve ser sua preservação. A mudança de 
titularidade não é relevante e sim qualquer alteração do meio natural (desmatamentos, 
terraplenagens, edificações, supressão de córregos e nascentes. 
 

 
Fonte: PMRS (2006) 

 

A outra dimensão de análise são as Áreas de Risco de Inundações, a leitura 

técnica revela que, de acordo com a PMRS (2006), que Rio do Sul possui um Plano 

de Gerenciamento de Enchentes e uma relação de ruas com suas respectivas cotas. 

Foi elaborado um mapa com referência de 2m em 2m, a partir da cota 334,08m, 

indicando regiões do município que estão propensas a serem inundadas com o 

aumento do nível das águas. Isso permite monitorar estas regiões afetadas e 

executar o plano de deslocamento e auxílio aos atingidos. A fragilidade neste mapa 

é que não se pode ter total confiabilidade nas curvas de níveis apresentadas em 

relação a atual situação ―in loco‖. Esta confiabilidade só ocorrerá quando da 

implantação do georreferenciamento detalhado, o qual fornecerá todos os elementos 

necessários para a obtenção de mapas que tratem com precisão da situação real 

encontrada (PMRS, 2006). 

Outro ponto importante é a necessidade de regulamentar a ocupação do solo 

de forma que não resulte em obstáculo a corrente do rio e não causem danos 

sociais e econômicos a população em geral. Ocorrem duas situações diferentes, a 

primeira constitui áreas de sedimentação, em que ocorre apenas alagamento, e a 

segunda são áreas de correnteza, em que a velocidade da água pode arrastar 

edificações (PMRS, 2006). 
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Rio do Sul tem um ―período de retorno‖ para enchentes de 50 anos (de 

acordo com a Defesa Civil de Rio do Sul), podendo atingir a cota de 12,73m de 

elevação do nível médio do Rio Itajaí, medido no marco localizado próximo a ponte 

M. Mário Andreasa (início da Av. Gov. Ivo Silveira – fonte: Defesa Civil de Rio do 

Sul), sendo que para esta situação a cidade entra em colapso total. 

A leitura comunitária, seguindo a metodologia aplicada, apresentou os pontos 

fracos e fortes referentes às inundações. 

 

Quadro 15 – Leitura Comunitária: Inundação – Plano Diretor - 2006 
 

DECLIVIDADE INUNDAÇÃO 

PONTOS FRACOS PONTOS FORTES 

 Escoamento pluvial inadequado Rua Urubici 
(Alto Progresso, Sumaré, Barra Itoupava e 
Brehmer) 

 Revisão da lei de construção a 100 metros 
do rio. 

 Risco de enchentes / áreas inundáveis (Serra 
do Taboão, Taboão e Alto Progresso). 

 Falta de dragagem no ribeirão Taboão, Bom 
Fim. 

 Áreas Inundáveis / risco de enchente (Serra 
do Taboão, Taboão e Alto Progresso). 

 Áreas livres de enchente (Barra do Itoupava 
e Itoupava). 

 Trans-enchente Taboão/Santana (Taboão, 
Canta Galo). 

 Retirada dos moradores da Vargem Budag. 

 

 
Fonte: PMRS (2006) 

 

Diante da leitura técnica e comunitária realizada para as Áreas de Risco, a 

equipe do Plano Diretor elaborou diretrizes de ação, atendendo ao tema (PMRS, 

2006, p. 246). 

 

 Localizar no plano diretor e mapa de zoneamento as áreas de risco de 
ocupação já identificadas pela Defesa Civil do município, como forma de 
estabelecer um critério de tratamento dessas áreas, restringindo a sua 
ocupação. 

 Estabelecer normas especiais de uso e ocupação do solo para proteção 
de áreas sujeitas a instabilidade geológica localizadas em mapa de 
zoneamento através de manchas, sendo assim permitindo a sua 
ocupação através de laudo geológico, identificado e  atualizando novos 
eventos. 

 Estabelecer normas especiais de uso e ocupação do solo 
principalmente em áreas de cotas baixas sujeitas a cheias periódicas; 

 Realizar um estudo altimétrico mais detalhado para determinação de 
cotas de referencia mais adequadas, pois a cota de referencia atual é 
de 334,08 que já foi diagnosticada incompatível com as cotas das 
divisas intermunicipais. 

 Promover o estudo aprofundado do levantamento das áreas de risco, 
bem como a organização de banco de dados e de mapas temáticos 
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relacionados com ameaças, vulnerabilidades e riscos. 

 Desenvolver metodologias de avaliação de risco de desastre pela 
Secretaria de Planejamento (SEPLAN) e Defesa Civil (COMDEC). 

 Eliminar ou reduzir o risco por meio de implantação de medidas 
estruturais ou sobre a consequência (removendo os moradores das 
áreas de riscos). 

 Aplicar um controle efetivo da forma e ocupação do solo por meio de 
fiscalização e de diretrizes técnicas que possibilitem a ocupação 
adequada e segura de áreas suscetíveis a riscos geológicos e 
hidrológicos. 

 Elaborar e operar planos preventivos de defesa civil, buscando um 
convívio com as situações de risco de níveis razoáveis de segurança. 

 Criar e gerir o fundo municipal de Defesa Civil (PMRS, 2006, p. 246). 

 

 

A síntese elaborada, a partir da leitura da cidade sob a perspectiva da 

dimensão de áreas de riscos, apontaram dez diretrizes que devem ser consideradas 

e mostram que as responsabilidades precisam ser compartilhadas entre a Diretoria 

do Plano Diretor e a Diretoria de Defesa Civil. 

Um dos principais pontos do Plano Diretor é a elaboração do mapa de 

zoneamento da cidade, onde estão localizadas as diversas áreas, como a 

Residencial Predominante, Residencial Exclusivo, Preservação Permanente, 

Urbanização Controlada, Mista Diversificada, Zona Rural entre outras informações, 

visando ilustrar a ocupação do solo, de acordo com a função social determinada. O 

mapa 9, mostra o macrozoneamento Urbano de Rio do Sul em 2006. 
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Mapa 9 – Macrozoneamento Urbano de Rio do Sul - 2006 

 

 
Fonte: PMRS (2006) 



109 

 

Depois de percorrida todas as etapas de elaboração do plano diretor e 

sancionada pelo prefeito, deu origem a Lei Complementar nº 163/2006, de 12 de 

dezembro de 2006, que coroou os esforços da equipe de elaboração do Plano 

Diretor.  

Na leitura desta lei e sob a ótica da gestão de risco de desastres, destacaram-

se avanços importantes que estão refletidos em diversos artigos, dentre eles 

destacam-se: 10, 11, 12, 13, 415, 478, 480, 512, 548, 668, 671, entre outros. 

 
Art. 10º - São diretrizes das Áreas de Risco de Ocupação do Solo para o 
município de Rio do Sul: 
I - Localizar no plano diretor e mapa de zoneamento as áreas de risco de 
ocupação já identificadas pela Defesa Civil do município, como forma de 
estabelecer um critério diferenciado de tratamento dessas áreas, 
restringindo a sua ocupação; 
II - Estabelecer normas especiais de uso e ocupação do solo para proteção 
de áreas sujeitas à instabilidade geológica localizadas em mapa de 
zoneamento através de manchas, sendo assim permitida a sua ocupação 
através de laudo técnico geológico, identificando e atualizando novos 
eventos; 
III - Estabelecer normas especiais de uso e ocupação do solo 
principalmente em áreas de cotas baixas sujeitas a cheias periódicas; 
IV - Realizar um estudo altimétrico mais detalhado para determinação e 
cotas de referência mais adequadas, pois a cota de referência atual que é 
334,08m, já foi diagnosticada incompatível com as cotas das divisas 
intermunicipais; 
V - Promover o estudo aprofundado do levantamento das áreas de risco, 
bem como a organização de banco de dados e de mapas temáticos 
relacionados com ameaças, vulnerabilidades e riscos; 
VI - Desenvolver metodologias de avaliação de risco de desastres pela 
Secretaria de Planejamento (SEPLAN) e Defesa Civil (COMDEC); 
VII - Eliminar ou reduzir o risco por meio da implantação de medidas 
estruturais ou sobre a consequência (removendo os moradores das áreas 
de risco); 
VIII - Aplicar um controle efetivo da forma de uso e ocupação do solo por 
meio de fiscalização e de diretrizes técnicas que possibilitem a ocupação 
adequada e segura de áreas suscetíveis à riscos geológicos e hidrológicos; 
IX - Elaborar e operar planos preventivos de defesa civil, buscando um 
convívio com as situações de risco dentro de níveis razoáveis de 
segurança; 
X - Criar e gerir o fundo municipal de defesa civil. 
Art. 11 - A demarcação das áreas inundáveis objetiva medidas preventivas 
para ações de planejamento urbano-ambiental e também de segurança 
pública. 
Parágrafo Único - Cabe ao órgão municipal de Defesa Civil a definição das 
áreas inundáveis e das respectivas cotas de inundações. 
Art. 12 - As áreas sujeitas à inundação deverão ter a sua ocupação para fins 
urbanos controlada, evitando seu uso para fins habitacionais, salvo se 
medidas urbanísticas ou arquitetônicas sejam adotadas para minimizar o 
impacto da cheia, respeitada a legislação federal e estadual pertinentes. 
Art. 13 - Ao ser determinada a área inundável, deverão ser observadas as 
referências de níveis (RN s) estabelecidas na Lei Complementar de 
Parcelamento do Solo. 
SEÇÃO VII 
DAS REFERÊNCIAS DE NÍVEL 
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Art. 480 - Todos os Parcelamentos do Solo deverão estar amarrados em 
relação aos marcos de referência estabelecidos na cidade segundo 
levantamento realizado pela Prefeitura. 
Parágrafo Único - São considerados os seguintes marcos bem como suas 
cotas: 
Nº Local Cota 
01 Escola Willy Hering (pilar na entrada) 344,114 
02 Escola Barra Itoupava (lado esquerdo do prédio) 335,862 
03 Escola Luis Ledra – Taboão (lado esquerdo da estrada) 335,383 
04 Ponte Ribeirão Itoupava (lado direito cabeceira) 348,845 

05 
Cabeceira da Ponte Ivo Silveira (lado esquerdo sentido 
centro/trevo) 

339,768 

06 UNIDAVI (lado direito da estrada) 339,395 
07 CSU Boa Vista  (parte mais alta do prédio) 458,598 
08 Igreja Bairro Canoas (lado da porta) 336,337 
09 Igreja da Rua XV de Novembro (lado direito da escadaria) 342,166 
10 Igreja Fundo Canoas (lado direito da torre) 347,394 
11 Igreja Barra do Trombudo (lado esquerdo do prédio) 338,569 
12 SENAI (lado do mastro da bandeira) 337,383 

SEÇÃO IV 
DA ÁREA INUNDÁVEL DE CHEIA MÁXIMA 
Art. 668 - A demarcação da área inundável objetiva medidas preventivas de 
ações de planejamento. 
Parágrafo Único - Cabe ao órgão municipal de defesa civil a definição das 
cotas de inundações. 
Art. 669 - A área inundável de cheia máxima é uma área que se sobrepõe 
as zonas de utilização, sendo que fica definido o que segue. 
Art. 670 - Ao ser estabelecida a área inundável de cheia máxima deverá ser 
observado a referência de níveis (RN`s) estabelecidas na Lei Complementar 
de Parcelamento do Solo. 
Parágrafo Único - Os terrenos intermediários aos pontos definidos deverão 
ser calculados segundo a média entre os pontos mais próximos. 
Art. 671 - A cota inundável de cheia máxima fica sujeita a uma margem de 
variação de até 1,00 m (um metro), (Lei Complementar nº 163 de 12 de 
dezembro de 2006, RIO DO SUL, 2006). 

 

Ao deparar com a leitura atenciosa destes artigos foi constatado, na prática, 

que muito pouco foi feito para atender os dispositivos desta lei, como o equívoco de 

usar a cota de inundação 334,08; as cotas das ruas não expressam a realidade local 

pois quando da elaboração do Plano Diretor de 2006, os dados foram retirados do 

plano anterior e não foi realizada uma nova medição; o não estabelecimento das 

referências de nível de inundação; adoção de medidas arquitetônicas para mitigar as 

inundações; e a Defesa Civil não estava equipada para atender esta lei. 

 

3.6 A REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE RIO DO SUL – SC – 2010  

 

As discussões sobre o plano diretor vem desde sua aprovação em 2006 com 

muitas críticas, satisfações e insatisfações, que foram geradas ao logo deste tempo, 

mas também, houve um amadurecimento sobre o tema, e as velhas e novas 
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discussões se fazem presentes, principalmente, levando em conta a dimensão da 

gestão de risco de desastres, que são emergentes. 

Em 2009, a Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Pró-Reitoria 

de Extensão, Cultura e Comunidade (PROEX), Grupo Coordenado de Estudos, 

Pesquisa e Desenvolvimento em Gestão de Riscos para Emergências e Desastres - 

GCEPED-GR/UDESC e a Office of U.S. Foreign Disaster  Assistance 

(USAID/OFDA), juntaram-se a equipe para assessorar nas questões de ocupação 

do solo referente as ameaças mais predominantes no município de acordo com a 

construção de cenário de risco elaborado pelo grupo, e em 2010 este estudo se 

voltou ao Plano Diretor. 

A revisão do plano levou em conta a variação de crescimento de quase 5.000 

habitantes, o que reflete um crescimento de populacional em torno de 8% em 4 

anos,  e este aumento trouxe à cidade novos desafios, como demonstra a tabela 14, 

que apresenta dados relativos ao crescimento populacional do Município de Rio do 

Sul, no período de 2000 a 2010. 

 

Tabela 14 – População Residente – rural e urbana – 2000 a 2010 
 

INDICADOR ANO TOTAL URBANA RURAL 

Censo demográfico 2000 51.650 48.421 3.229 

Contagem população 2007 56.919 53.248 3.671 

Estimativas populacionais 2008 59.236 - - 

Estimativas populacionais 2009 59.962 - - 

Censo demográfico 2010 61.196 56.783 4.413 

 
Fonte: IBGE (2011) 

 

 

Um novo gestor do Plano Diretor foi contratado em 2010, o arquiteto Thomas 

Henry Grandberg que imprimiu uma nova filosofia ao Plano Diretor.  Segundo ele, ao 

aplicar o Novo Plano Diretor é preciso repensar o homem e suas relações com a 

cidade, pois é um caminho para se pensar o desenvolvimento sustentável de longo 

prazo, levando em consideração o equilíbrio entre o impacto das novas e antigas 

intervenções urbanas e suas repercussões nos planos social, ambiental e 

econômico. As dimensões humanas são as diretrizes das aplicações dos conceitos 

do novo urbanismo. O Homem é a força motriz para a busca das respostas ao caos 
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urbano (GRANDBERG, 2011)15. 

A cidade de Rio do Sul, pelas suas características geográficas, possui uma 

clara dificuldade de atender a expansão e, ao mesmo tempo, evitar as áreas de 

risco, em que Thomas propõe a verticalização como uma possível solução para 

resolver este impasse. A verticalização da cidade, para Grandberg (2011): 

 
Se for bem feita, a verticalização é a melhor saída. Não se trata de 
verticalizar para adensar, mas sim para atender as necessidades de 
moradia e trabalho das pessoas, para que se possa manter preservadas as 
áreas de interesse ecológico e paisagístico. Os conceitos de cidade são 
antigos, você tem bairros de ricos, de pobres, concentração de prédios, 
concentração de casas. O ideal é misturar. A verticalização pode ser 
solução se ocorrer em áreas com infraestrutura ou ser danosa se ocorrer 
sem critério, são necessárias contrapartidas de infraestrutura em água, 
esgoto, trânsito. Não podemos permitir a verticalização sem nenhuma 
contrapartida, a deficiência em infraestrutura é um grande polo gerador do 
caos urbano e desfragmentação social da população. (GRANDBERG, 
2011). 

 

As vantagens da verticalização, segundo Grandberg (2011) são evidentes, 

pois freia o crescimento desordenado, respeita as áreas de preservação e valoriza 

os aspectos naturais, entre outras possibilidades. As áreas verticalizadas criam 

espaços para serem implantadas áreas de lazer como parques, quadras 

polivalentes, ciclovias. 

Em contrapartida, ao abordar a horizontalização da cidade, Grandberg (2011) 

destaca: 

 
A horizontalização aumenta a necessidade do sistema viário, arruamento e, 
o que é pior, amplia a área urbana da cidade, provocando deslocamentos 
cada vez maiores e custos para levar toda infraestrutura viária, elétrica, e de 
saneamento básico cada vez mais longe, causando grande impacto 
ambiental no perímetro rural, onde a cidade produz alimentos desde os 
naturais até produtos artesanais para o abastecimento local, com a 
peculiaridade de também possuir também uma exuberante fauna e flora 
como atrativo turístico rural sendo melhor explorado (GRANDBERG, 2011). 

 

Para Grandberg (2011), a reforma da cidade com os deslizamentos e as 

enchentes em Rio do Sul têm causado grandes impactos ambientais, perdas de 

infraestrutura viária e de moradias. De um lado, especialistas comprovam que as 

alterações climáticas, fruto de mudanças ambientais, exercem grande influência no 

aumento dos níveis pluviométricos. A questão do possível aumento da ocorrência 

dos extremos climáticos remete a mudanças imediatas no plano diretor, evitando a 

                                                   
15

 GRANDBERG, Thomas. Apresentação feita ao Conselho do Plano Diretor e munícipes. (2011). 
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vulnerabilidade das populações e dos ecossistemas a essas alterações 

(GRANDBERG, 2011). 

Diante deste contexto abordado por Grandberg (2011), as revisões do Plano 

Diretor concentraram-se no estudo de zoneamento, uso do solo, índices 

urbanísticos, taxa de permeabilidade, taxa de ocupação, gabarito de altura, recuos 

das edificações e adensamento, visando sua alteração. 

De acordo com o Plano Diretor de Rio do Sul, zoneamento é a divisão da área 

urbana segundo o seu uso. Visa dar a cada região, a utilização mais adequada em 

função do sistema viário, da topografia e da infraestrutura existentes, através da 

criação de zonas de uso e adensamento diferenciados. As áreas de zoneamento 

são divididas em diversas áreas. O Mapa 10 apresenta o zoneamento do município 

de Rio do Sul, proposto pela equipe do Plano Diretor, apresenta 11 zonas, divididas 

em cores, como pode ser observado na legenda. A grande diferença mostrada neste 

plano é o uso da categoria das áreas de risco e monitoramento de Defesa Civil 

dividida em quatro situações, área condenada, área interditada, área de 

monitoramento e área de alagamento, apresentando, ainda, outras informações 

como a localização de parques, praças, hidrografia, drenagem (tubos e galerias) e 

drenagem (céu aberto) e, este último, de grande utilidade para o zoneamento, pois 

mostra a preocupação com a dinâmica da água. 
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Mapa 10 – Zoneamento do Município de Rio do Sul – 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: PMRS (2012) 
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Além do zoneamento empregado, que define a ocupação do solo, os índices 

urbanísticos também são importantes, pois mostram outras relações no zoneamento 

da cidade, de acordo com a NBR nº 6505, de 1993 (ABNT, 2012). 

 

Índices urbanísticos territoriais, são expressões matemáticas de relação 
entre as grandezas físicas e as socioeconômicas, bem como as entre as 
grandezas físicas, para fins urbanísticos, que compreende os seguintes 
índices, taxa de ocupação (é a relação entre a área projetada horizontal da 
edificação ou edificações e a área do lote), taxa de permeabilidade do solo 
(é a relação entre a parte permeável, que permite a infiltração de água no 
solo, livre de qualquer edificação, e a área do lote), gabarito, tamanho do 
lote mínimo, testada, uso do solo (atividade e porte). (ABNT, 2012). 

  

O Plano Diretor, em seu anexo 2, apresenta a tabela de índices urbanísticos, 

para as diferentes zonas, descritas na tabela 15. 

 
Tabela 15 – Descrição das Zonas Urbanísticas – Plano Diretor - 2012 

 

ZONA SUB-ZONA LEGENDA DESCRIÇÃO 

Zona Residencial 

Baixa Densidade ZR1 Zona destinada a função habitacional, onde 
são tolerados outros usos que não 
prejudiquem as características. 

Média Densidade ZR2 

Alta Densidade ZR3 

Zona Corredor 
Diversificado 

Central ZCD1 
As áreas destinadas prioritariamente as 
funções de comércio e da prestação de 
serviços, podendo admitir outros usos. 

Bairro/Centro ZCD2 

Eixo Industrial ZCD3 

Turismo Rural ZCD4 

Zona Industrial ZI 

São áreas destinadas preferencialmente à 
instalação de industrias, cujos processos de 
fabricação sejam submetidos a métodos 
adequados de controle e tratamento de 
efluentes e não causem incômodos as demais 
atividades urbanas, sendo delimitadas no 
mapa de zoneamento. 

Zona de Preservação Ambiental ZPA 
São áreas destinadas à preservação 
ecológica, paisagística, e ambiental 
delimitadas no mapa de zoneamento. 

Zona Rural de Proteção ZRP 

Definida as áreas pertencentes ao perímetro 
urbano, mas ainda com características de uso 
rural, geralmente desocupadas ou com baixa 
densidade, sendo destinadas a manter as 
atividades rurais, tradicionalistas e de 
preservação do meio ambiente dentro do 
caráter urbano delimitadas no mapa de 
zoneamento. 

Zona Especial de Interesse Comum ZEIC 

São áreas do território municipal destinada 
prioritariamente à preservação das 
características ecológicas e ambientais e 
cênicas do local, destinadas a criação de 
espaços públicos como praças e parques, com 
a finalidade de lazer para a população que 
reside próximo a estas áreas. 

    

 
Fonte: PMRS (2012) 
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Para cada zona são estabelecidas as taxas de ocupação máxima, índice de 

aproveitamento, taxa de permeabilidade do solo (%), gabarito, afastamentos (frontal, 

laterais e fundo), tamanho do lote mínimo, testada mínima e uso do solo. Para cada 

zona delimitada foram elencadas dez atividades: residencial, comercial e serviços; 

institucional e comunitário; indústria de baixo, médio e alto potencial de degradação; 

polo gerador de tráfego pesado e leve; polo gerador de ruído noturno e diurno, estes 

categorizados em micro, pequeno, médio e grande porte, classificando-os em 

permitido (P), tolerável (T) e inadequado (I). Conforme apresentado nas tabelas 16. 

 

Tabela 16 - Índices Urbanísticos 
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Fonte: PMRS (2012) 

 

A figura 14 apresenta a comparação do índice de zoneamento entre o Plano 

Diretor atual (2006) e o proposto (2010), em destaque, ao que se pode observar que 

no código proposto, há mais espaço entre as edificações, o que significa maior taxa 

de permeabilidade, já que está sendo sugerido um piso térreo mais permeável, 

favorecendo a percolação da água e, consequentemente, o seu armazenamento 

com a retenção no local, que é um dos princípios do Plano Integrado de Prevenção 

e Mitigação de Desastres Naturais da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí16. A figura 

apresenta um exemplo de aproveitamento do uso do solo em comparação com o 

Plano Diretor atual (2006) e o proposto (2010), onde com a verticalização ficam 

espaços maiores para outros usos. 

 

                                                   
16

 Plano Integrado de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais na Bacia Hidrográfica do Rio 
Itajaí, 2009. Princípios: As ações desse Plano reger-se-ão pelos seguintes princípios, inspirados no 
Plano de Defesa contra Enchentes do rio Reno: a água é parte do todo; a água deve ser armazenada 
tanto quanto possível; deve-se respeitar a dinâmica natural dos rios; os riscos existem e é preciso 
aprender a lidar com eles e o sucesso do plano depende que todas as ações sejam integradas e 
articuladas. (AQUINO et al., 2009, p. 10). 
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Figura 14 – Exemplo de Aproveitamento do Uso do Solo Entre o Código Atual (2006) e o Código 
Proposto (2010) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PMRS (2012) 

 

Para Grandberd (2011)17, a filosofia do plano é organizar a cidade para ser 

sustentável, evitando aglomeração em um só lugar, pois cada bairro deve ter a sua 

vida própria, para desafogar e melhorar o fluxo de trânsito nas áreas centrais da 

cidade. A revisão do Plano Diretor (2010) tem ações de longo prazo, que devem ser 

enfrentadas por partes, identificando as deficiências e elaborando um rol de 

prioridades, quais sejam: taxa de ocupação do solo; taxas de impermeabilidade; e 

recuo de 4 metros em todas as vias. Outra prioridade são os índices urbanísticos, a 

taxa de ocupação do solo e a tabela de uso do solo.  

O Estudo de Impacto de Vizinhança, só deve ser realizado para 

empreendimentos de grande porte residencial, como por exemplo, um edifício de 10 

andares ou mais. 

Grandberg (2011) argumenta que a reforma do Zoneamento do Plano Diretor 

procurou uma proposta inovadora como a exclusão do Zoneamento Residencial 

Exclusivo, não permitindo o estabelecimento de pequenas indústrias nestas zonas 

residenciais, também com a ampliação da rede de comércio e serviços revitalizando 

estas zonas.  

A figura 15 representa esquematicamente o fluxo do trâmite de proposta de 

alteração do Plano Diretor. A proposta ao chegar a Prefeitura e é encaminhada a  

Secretaria de Planejamento ou é oriunda da própria Secretaria de Planejamento, 

que a discute e encaminha ao Conselho do Plano Diretor e este envia a assessoria 

jurídica para emitir parecer jurídico, que retorna ao Conselho do Plano Diretor e 

                                                   
17

 Entrevista dada ao pesquisador em Lages - SC, em maio de 2011. 
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remete a Câmara dos Vereadores para elaboração da proposta de lei, onde será 

votada, e sendo aprovada, irá para a elaboração da Lei e sanção pelo Prefeito. 

 

Figura 15 – Fluxo esquemático do percurso de alteração do Plano Diretor 

 

 

 
 
A reestruturação do Plano Diretor apresenta muitas variáveis que estão sendo 

estudas e revistas como: 

 identificação das áreas de riscos condenadas, interditadas, 

monitoradas e áreas de alagamento; 

 em algumas áreas de alagamento foram criadas ZEIS (Zonas 

Especiais de Interesse Social) para uma futura desocupação e 

utilização como aparelho urbano (praças, quadras, áreas de lazer, 

jardins); 

 redefinição das áreas de franja, ou seja, o limite entre o urbano e rural. 

Dentro do perímetro urbano tem áreas rurais, áreas de preservação 

rural; 

 redefinição do perímetro urbano; 

 criação de ciclovias (prioridade); 

 nas áreas de valadas (vales fortemente encaixados), foram criados os 

corredores de turismo rural, para desenvolver o potencial de turismo 

rural local; 

 criar corredores de turismo (que estão sendo incentivados);  

 as áreas de turismo rural estão menos restritivas, o que facilitaria o 

estabelecimento de novos empreendimentos de pequeno porte; 

 catalogação dos atrativos turísticos que existem na região; 

 incentivar o potencial turístico nas franjas, como o de montanha, 

mountain bike, trilhas, entre outros; 
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 mapeamento dos potenciais rurais: pousadas, vinícolas, esporte, 

artesanato; 

 nas franjas encontram-se muitos loteamentos irregulares; 

 ao longo das vias de acesso rural, um índice construtivo maior, 

propiciando a instalação de comércio, serviço e hotelaria; 

 área de transição – hotel de pequeno porte de quatro pavimentos, no 

corredor de serviços; 

 a Zona Rural de Proteção – diminuir o desenvolvimento acelerado e 

vocacionar as atividades daquela região; 

 a Zona de Proteção Ambiental continuam com os mesmos índices 

urbanísticos que o plano anterior; 

 a PMRS está cadastrando 164 terrenos de grande porte na Zona 

Industrial que possam ser desenvolvidos novos empreendimentos. Não 

há necessidade de estar ampliando a Zona Industrial dentro da cidade, 

e sim, deixá-la no eixo rodoviário, toda extensão da BR 470 que 

percorre o município,  pode concentrar a Zona Industrial; 

 eixos radiais aos rios, transporte ciclovia, urbano, trilha; e 

 o planejamento do adensamento em Rio do Sul é de 30 a 50 anos. 

 

O Plano Diretor, preocupado com as áreas de risco, está estudando uma 

série de modificações para mitigar os problemas das enchentes e deslizamentos, 

apontados no estudo da construção de cenários de risco.  

Como exemplo, no Jardim América – Zona Residencial de Alta Densidade, na 

área azul pode-se construir oito pavimentos com o potencial construtivo, edifícios 

com o 1º e 2º pisos de garagem sem ser subsolo, este poderá transferir o potencial 

construtivo, se o gabarito é de oito pavimentos, passa a ser dez pavimentos. Está 

sendo incentivado a criação de estacionamento nas áreas centrais, para desafogar 

carros da rua. Em caso de enchente, preservam-se as unidades unifamiliares. 

Na divisa da Rua Dom Pedro com o rio poderá ter uma proposta de zona de 

alta densidade por ser uma área alagável. Nesta área a verticalização surge como 

uma proposta diferenciada, pois os dois primeiros pavimentos devem ser destinados 

a garagem e hall de entrada. Os demais pavimentos seriam residências unifamiliares 

que estariam acima da cota de enchente da cidade, o que facilitaria os 
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procedimentos de resposta e de evacuação do local, conforme expresso no Plano 

de Gerenciamento de Enchentes. 

Algumas medidas mitigatórias de prevenção estão sendo analisadas pelos 

técnicos do Plano Diretor, dentre elas está o incentivo para construção sob pilotis em 

áreas de risco, como na COHAB. Pode ser atingido quatro pavimentos e abatimento 

no IPTU em torno de 30% sobre o total da área construída, excluindo o pavimento 

térreo que deverá estar livre, e ser utilizado como garagem e outros fins, desde que 

não obstrua a passagem da água e o piso deverá ser permeável ou semipermeável, 

permitindo a absorção da água.  

Está sendo elaborado um novo mapa multifinalitário com georeferenciamento 

de terreno, lote a lote, com curva de nível de metro em metro com criação de banco 

de dados municipais. Este mapa propiciará o mapeamento das áreas de risco e suas 

respectivas cotas de enchente para cada residência, cada rua, cada bairro, onde 

deverá apontar os níveis de declividade e as áreas alagáveis. Estes dados irão 

influenciara as consultas de viabilidade para novas construções e trarão informações 

precisas sobre os riscos geológicos.  

A implementação do recuo de 4 metros em toda a cidade, aumentará a taxa 

de permeabilização em 20%, pois neste recuo deverá ser usado pavimento 

permeável ou semipermeável. 

Outra medida mitigatória é que todos os prédios tenham captação de água da 

chuva e guarde um pouco desta água para regar o jardim, lavar o carro etc. Os 

prédios poderiam ter cisternas para reter a água no local e no entorno diminuindo o 

afluxo para o rio. 
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4 PLANO DE GERENCIAMENTO DE ENCHENTES 

 

Eu chamo para a necessidade dos líderes mundiais de enfrentar a mudança 
climática e reduzir o risco crescente de desastres e líderes mundiais devem 
incluir prefeitos, municípios e líderes comunitários. 
Ban Ki-moon, Secretário Geral da Conferência Incheon ―construção de uma 
aliança de governos locais para a Redução de Risco de Desastres, agosto 
de 2009. 

 

Este capítulo trata inicialmente das enchentes no Vale do Itajaí, os desastres 

que elas provocam, e a seguir, as enchentes em Rio do Sul, a confecção do Plano 

de Gerenciamento de Enchentes, o método de elaboração, as enchentes de 

setembro de 2011 e, posteriormente, a avaliação do Plano.  

 

4.1 O CONTEXTO BRASILEIRO DE DESASTRE HIDROLÓGICO NO MUNDO 

 

Os desastres de origem ―natural‖ hidrológico são os fenômenos que mais 

assolam o mundo, por deixarem milhares de mortos e feridos e causarem danos 

materiais.  

O Annual Disaster Statistical Review (GUHA-SAPIR et al., 2011)  classifica os 

desastres naturais e são apresentados no quadro 16. Segundo o anuário, os 

desastres hidrológicos tiveram a maior participação na ocorrência de desastres 

naturais em 2011, com (52,1%), seguido por desastres meteorológicos (25,3%), 

desastres climatológicos (11,7%) e desastres geofísicos (10,8%). 
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Quadro 16 - Classificação de Desastres Naturais  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Annual Disaster Statistical Review - GUHA-SAPIR et al. (2011)   

 

 

 

Está classificação as inundações são classificadas em inundações em geral, 

inundação rápida, enchentes, tempestade, inundação costeira e, os movimentos de 

massa, que são consideradas as quedas de rochas, os desmoronamento, as 

avalanches e o abaixamento, todos na classe de Desastre Hidrológico 

O gráfico 2 mostra que o Brasil figura entre os principais países em número 

de eventos relatados em 2011, ocupando o sétimo lugar, e foi o segundo país que 

mais registrou eventos hidrológicos.  
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Gráfico 2 – Top 10 países em números de eventos relatados - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Annual Disaster Statistical Review - GUHA-SAPIR et al. (2011)   

 

 

 

A seguir, os gráficos, 3, 4 e tabela 17 apresentam a posição do Brasil no 

cenário mundial em relação a mortalidade, vítimas e mortes distribuídos por tipo de 

desastres. 
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Gráfico 3 – Top 10 países em termos de mortalidade, distribuídos por tipo de desastres - 2011.

 

Fonte: Annual Disaster Statistical Review - GUHA-SAPIR et al. (2011)   
 

 

 

 

Gráfico 4 – Top 10 países em termos de afetados, distribuídos por tipo de desastres - 2011.

 

Fonte: Annual Disaster Statistical Review - GUHA-SAPIR et al. (2011)   
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Tabela 17 – Top 10 países em termos de mortes - 2011 

 

 

Fonte: Annual Disaster Statistical Review - GUHA-SAPIR et al. (2011)   

 
 
 

Estes números revelam que o Brasil é muito vulnerável a eventos hidrológicos 

como se pode depreender dos gráficos e tabela apresentados. O Brasil é o terceiro 

país em número de mortes com 978, e o primeiro, se for considerado por tipo de 

desastre hidrológico, somente em janeiro de 2011 morreram 900 pessoas. 

Entretanto, é o nono país em número de vítimas, com 3,7 milhões de pessoas. 

Estabelecer planos de prevenção, mitigação, contingência e resposta a 

desastres poderá, em muito, diminuir as estatísticas de desastres. 

O Município de Rio do Sul, desde a sua história, está envolvido com as 

enchentes, bem como, o Vale do Itajaí onde este se insere, entretanto, há 

necessidade de esclarecer os termos referentes à enchente e inundações. 

 

4.2 ENCHENTE OU INUNDAÇÃO? 

 

Os termos enchente e inundação são usados indistintamente e geralmente 

causam confusão, mas segundo Kobiyama (2006, p. 45), há uma distinção entre os 

termos, a inundação é o aumento do nível dos rios, além da sua vazão normal, 

ocorrendo o transbordamento de suas águas sobre as áreas próximas a ele (figura 

16). As áreas planas próximo aos rios, onde as águas extravasam, são chamadas 

de planície de inundação. Quando não ocorre o transbordamento, apesar de o rio 
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ficar quase cheio, tem-se enchente. 

 

Figura 16 – Evolução do aumento do nível das águas do leito do rio. 

Fonte: Kobiyama (2006, p. 46). 

 

Doria (1994) e Castro (1998) concordam que as inundações são o resultado 

de chuvas fortes ou contínuas, que ultrapassam a capacidade de absorção do solo e 

a capacidade de cargas dos rios e áreas costeiras. Isto faz com que um curso 

d´água extravase a sua calha natural, inundando terras adjacentes. Podem ocorrer 

de várias maneiras: inundações de rios (mais frequentes), originadas por 

prolongadas e intensas chuvas ou degelo na cabeceira das vertentes, ou quando 

causados por chuvas extremamente fortes e rápidas sobre terrenos relativamente 

planos; e por rompimento de represas e reflexos nos estuários as mares altas, ou 

ainda quando coincidem com terremotos marítimos (maremotos). Há diferentes tipos 

de inundações, repentinas ou súbitas, inundações lentas ou de planície e 

inundações costeiras. As planícies de inundação são aquelas áreas adjacentes ou 

outros cursos d’água, sujeitas as inundações sazonais. 

Segundo Castro (1998, p. 151), inundação é o transbordamento da calha 

normal de rio, mares, lagos e açudes ou acumulação de água por drenagem 

deficiente, em áreas não habitualmente submersas. Na maioria das vezes, o 

incremento dos caudais de superfície é provocado por precipitações pluviométricas 

intensas, e anormais pela intensificação do regime de chuvas sazonais, por 

saturação do lençol freático ou por degelo. 

Ainda Doria (1994, p. 49) ressalta que as populações têm sido atraídas pelas 

planícies de inundações, seja pelo solo rico, seja pela necessidade de acesso as 

fontes de água, transporte fluvial e desenvolvimento energético. A frequência das 
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inundações depende do clima, do material das margens, do declive e da altura das 

margens do curso do rio. 

Kobiyama (2006, p. 20) argumenta que a inundação é um fenômeno natural 

severo, fortemente influenciado pelas características regionais. Quando este 

fenômeno ocorre em locais habitados, pode resultar em danos (materiais e 

humanos) e prejuízos (socioeconômicos) que podem atingir a categoria de desastre. 

No item a seguir adoto a terminologia de enchente pois é a mesma que é 

expressa no Plano de Gerenciamento de Enchentes, entretanto tecnicamente o 

termo mais adequado, seria inundação. 

 

4.3 AS ENCHENTES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAJAÍ 

  

Na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí  as enchentes são frequentes, os registros 

históricos datam de 1852, ou seja, desde o início da instalação do município de 

Blumenau, as condições naturais tornam o vale do Itajaí sujeito a enchentes. 

Para Aumond (2009, p. 25-26), 

 

A forma da bacia e a declividade dos cursos d’água que compõem a rede 
de drenagem contribuem significativamente para a ocorrência de 
inundações. A característica física, a declividade do rio Itajaí, a formação de 
vales estreitos, com pequenas faixas planas ao longo dos cursos d’água, 
variando, comumente, de 200 a 1500 metros de largura. 

  

Mattedi (1999), Frank (1995) e Poleza (2003) apontam que as causas das 

enchentes no Vale do Itajaí, bem como o desmatamento de maneira descontrolada, 

levou a maior compactação do solo e as práticas agrícolas trazidas pelos imigrantes, 

inadequadas às condições de clima e solo da bacia, como queimadas e a exigência 

de constante aumento na produtividade provocaram maior pressão sobre os 

recursos naturais e, como resultados, se obteve a destruição de florestas, erosão e 

perda da produtividade do solo, o assoreamento dos cursos d’água e o maior 

escoamento.  

O Rio Itajaí e seus afluentes em diversos momentos saíram de seus leitos, 

inundando as margens e áreas mais baixas adjacentes. Para Frank (1995) e Butzke 

(1995), as enchentes de maiores ou menores proporções fazem parte dos processos 

naturais. As intervenções antropogênicas influenciam na ocorrência dos desastres, 

como expansão urbana descontrolada e dissociada do meio ambiente. As 
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instalações de cidades nas várzeas também contribuíram para a formação de 

superfícies impermeáveis, as quais levam a aumentar o volume de água superficial e 

a reduzir a capacidade de infiltração, e acaba por modificar o padrão natural desse 

ecossistema, causando situações de emergência.  

Segundo Poleza (2003, p. 30-31), 

 

As enchentes urbanas constituem-se num dos importantes impactos sobre a 
sociedade. As enchentes das várzeas ribeirinhas ocorrem principalmente 
pelo processo natural no qual o rio ocupa o seu leito maior, de acordo com 
os eventos chuvosos extremos, com tempo de retorno variável e ocorrem 
normalmente em bacias grandes, decorrentes de processos naturais. Os 
impactos sobre a população são causados pela ocupação inadequada do 
espaço urbano. Essas condições ocorrem devido a: parcelamentos do solo 
em áreas indevidas ao longo de muitos anos; ocupação de áreas de risco; 
invasão de áreas ribeirinhas por populações de baixa renda e 
comprometimento de áreas de médio risco. O solo edificado ganha maior 
impermeabilização com a ocupação urbana e a água que outrora facilmente 
infiltrava, passa a escorrer ganhando também mais velocidade. Em uma 
área urbana, anos sem inundações são motivos para que o fato seja 
esquecido e a pressão populacional pela ocupação aconteça. 
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Tabela 18 – Picos de inundações (cota acima de 8,5 metros) registradas em Blumenau e (cota acima 
de 6,50 metros) registradas em Rio do Sul, de 1852 a 2011 

 

ANO MES 
COTA (m) 

BLUMENAU 
COTA (m) 

RIO DO SUL 

 

ANO MES 
COTA (m) 

BLUMENAU 

COTA (m) 
RIO DO SUL 

1852 10 16,30 s/i 1961 09 10,10 s/i 

1855 11 13,30 s/i 1961 09 9,40 s/i 

1862 11 9,00 s/i 1961 11 12,18 s/i 

1864 09 10,00 s/i 1962 09 9,04 s/i 

1868 11 13,30 s/i 1963 09 9,42 s/i 

1870 10 10,00 s/i 1966 02 9,82 s/i 

1880 09 17,10 s/i 1969 04 9,89 s/i 

1888 --- 12,80 s/i 1971 06 10,10 s/i 

1891 06 13,80 s/i 1972 08 10,80 s/i 

1898 05 12,80 s/i 1972 08 11,07 s/i 

1900 06 12,80 s/i 1973 06 11,05 s/i 

1911 --- s/i 11,67 1973 07 9,10 s/i 

1911 10 9,86 s/i 1973 08 12,24 s/i 

1911 10 16,90 s/i 1975 10 12,40 s/i 

1923 06 9,00 s/i 1977 08 9,00 s/i 

1925 05 10,30 s/i 1978 12 11,15 s/i 

1926 01 9,50 s/i 1979 05 9,75 s/i 

1927 10 12,30 s/i 1979 10 10,20 s/i 

1928 06 11,76 s/i 1980 12 13,02 s/i 

1928 08 10,82 s/i 1983 03 10,35 s/i 

1931 05 10,70 s/i 1983 05 12,46 s/i 

1931 09 10,90 s/i 1983 07 15,34 13,57 

1931 09 11,28 s/i 1983 09 11,50 s/i 

1932 05 9,85 s/i 1984 08 15,46 12,80 

1933 10 11,65 s/i 1990 07 8,82 s/i 

1935 09 11,40 s/i 1992 05 12,80 8,52 

1936 08 10,15 s/i 1992 07 10,62 s/i 

1939 11 11,20 s/i 1997 02 9,44 8,72 

1943 08 10,25 s/i 1997 10 s/i 7,33 

1946 02 9,20 s/i 1998 04 s/i 7,96 

1948 05 11,60 s/i 1999 07 s/i 7,00 

1950 10 9,20 s/i 2001 10 s/i 9,10 

1953 11 9,40 s/i 2002 11 s/i 7,14 

1954 --- --- 10,54 2004 09 s/i 6,89 

1954 05 9,30 s/i 2005 05 s/i 6,87 

1954 11 12,28 s/i 2005 09 s/i 7,74 

1955 05 10,36 s/i 2007 11 s/i 6,76 

1957 07 9,10 s/i 2008 11 11,52 s/i 

1957 08 10,10 s/i 2009 09 s/i 8,55 

1957 08 12,86 s/i 2010 04 s/i 7,53 

1957 09 9,24 s/i 2011 09 --- 12,96 

Fonte: Frank (1995), complementada com registros da Defesa Civil de Rio do Sul. 
s/i – sem informação 
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Gráfico 5 – Distribuição mensal do número de enchentes, período de 1852 a 2011, na Bacia 
Hidrográfica do Rio Itajaí 

 

  

A tabela 18 e o gráfico 6 mostram uma série histórica de 159 anos, onde 

houve 82 enchentes com cota acima de 7m neste período, o que sugere uma grande 

enchente a cada 2 anos. Particularmente em 1911, pelo menos duas enchentes 

seguidas aconteceram no mês de outubro, onde registrou a cota mais alta da série 

16,90 metros em Blumenau. Os meses de agosto a outubro têm sido o período de 

maior ocorrência de enchente, perfazendo um total de 37 eventos, o que 

corresponde a 45%. 

Rio do Sul convive, desde a sua fundação, com as enchentes, inclusive 

Mattedi (1999) comenta que o processo de desenvolvimento econômico e o modelo 

que atendeu este padrão sobrecarregaram a capacidade regenerativa e assimilativa 

do ambiente, por meio da forma com que ocupou o espaço geográfico e como 

utilizou os recursos ambientais. 

A ocupação das áreas de risco em Rio do Sul é inevitável, já que a cidade 

está assentada na planície de inundação, sendo que aproximadamente 80% da 

zona urbana está dentro dessa área. Além deste fator agravante, 87% das 

edificações são construções baixas. 

Nos últimos anos a ocupação das áreas central, áreas verdes e áreas baixas 

que facilmente são alagáveis, aterrou várzeas, isso porque houve permissão do 

poder público para construir nas áreas alagáveis, ou seja, negligência do poder 

público em coibir a ocupação das áreas de riscos. Em consequência deste cenário 
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de ocupação do solo, fatalmente as enchentes trazem danos e prejuízos à 

população que, em muitas vezes, são irreversíveis. 

Somente com a elaboração de mecanismo de planejamento na mitigação e 

prevenção das enchentes é que o território será seguro. A elaboração de plano de 

contingências para enchentes ajudará na construção de um território mais seguro. 

  

4.4 A GÊNESE DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE ENCHENTES DE RIO DO 

SUL – 2010 

 

O Plano de Gerenciamento de Enchentes de Rio do Sul é um plano 

caracterizado pela Defesa Civil como de contingência ou emergência, e é acionado 

em situações críticas que tem como objetivo o retorno à normalidade, ou mitigação 

(redução dos riscos). Além de descrever processos administrativos para o alcance 

desse objetivo, ele é desencadeado a partir de uma hipótese de concretização de 

um evento adverso, que neste caso, é de enchente. As atividades e estratégias 

elaboradas levam em conta um cenário de risco previamente construído. O plano 

descreve as responsabilidades e atribuições das agências públicas e organizações 

não governamentais na resposta às emergências.  

Este plano deve contemplar todas as áreas e componentes da gestão de 

risco, como prevenção, mitigação, preparação, alerta/alarme, resposta e 

reabilitação. Castro (2007b, p. 204) afirma que: 

 

O planejamento se inicia com um estudo da situação, que deve considerar 
as seguintes variáveis: avaliação da ameaça de desastre; avaliação da 
vulnerabilidade do desastre; avaliação de risco; previsão de danos; 
avaliação dos meios disponíveis; estudo da variável tempo; estabelecimento 
de uma "hipótese de planejamento", após conclusão do estudo de situação; 
estabelecimento da necessidade de recursos externos, após comparação 
das necessidades com as possibilidades (recursos disponíveis); 
levantamento, comparação e definição da melhor linha de ação para a 
solução do problema; aperfeiçoamento e, em seguida, a implantação do 
programa de preparação para o enfrentamento do desastre; definição das 
missões das instituições e equipes de atuação e programação de exercícios 
simulados, que servirão para testar o desempenho das equipes e 
aperfeiçoar o planejamento. O Plano Diretor de Defesa Civil é Plano global 
de todas as ações de defesa civil, que deve considerar a seguinte 
sistemática de planejamento e gerenciamento de desastres: Minimização 
de Desastres, compreendendo Prevenção de Desastres e Programas de 
Preparação para Emergências e Desastres (P.P.E.D); Resposta aos 
Desastres, compreendendo as Ações de Socorro, Assistência à População 
e de Reabilitação da Área Atingida; Reconstrução, que tem por finalidade 
restabelecer, em sua plenitude, os serviços públicos, a economia da área, o 
moral social e o bem-estar da população. 
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A versão original do plano é datada de 2005 e foi desenvolvida por Alécio 

Leontino Pereira, Marco Aurélio Ferrari e Olegário Darolt, que fizeram diversas 

viagens a Blumenau, que é a pioneira no Vale do Itajaí na elaboração de plano de 

Contingência de Enchentes, pois diversas vezes foram assolados por tal fato, sendo 

a principal foi a de 1983 e 1984, o qual serviu de inspiração para o Plano de 

Enchentes de Rio do Sul, que foi adaptado para a realidade do município.  

O município de Rio do Sul cresceu muito, principalmente, a expansão da zona 

urbana, a compactação e a impermeabilização do solo, a pressão sobre os recursos 

naturais, aumento da estrutura administrativa entre outros fatores, fizeram com que 

houvesse a necessidade de atualização do plano de enchente. A versão preliminar 

do Plano surgiu em 2010, em um esforço multidisciplinar de diversos órgãos, e 

contou com a Assessoria da Office of US Foreing Disaster Assistance, e da 

Universidade do Estado de Santa Catarina, através do Grupo Coordenado de 

Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento em Gestão de Riscos para Emergências e 

Desastres – GCEPED, Departamento de Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, 

Coordenadoria Regional de Defesa Civil, e colaboradores da Prefeitura Municipal de 

Rio do Sul, Departamento de Plano Diretor, Assessoria Especial do Cidadão. 

Para dar início a elaboração do Plano de Gerenciamento de Enchentes, foi 

utilizada a Estratégia de Gestão Local Integrada para Redução de Risco de 

Desastres (GELIRD) e a metodologia de Construção de Cenário de Risco, dessa 

maneira, com base nessa informação é elaborado o Plano. 

  

4.5 GESTÃO LOCAL INTEGRADA PARA REDUÇÃO DE RISCOS DE DESASTRE 

(GELIRD)18 

 

Para o emprego da estratégia GELIRD, duas premissas devem ser 

consideradas, o município deve ser de pequeno a médio porte, e o gestor municipal 

ter sob seu controle, a máquina administrativa, o que possibilita o engajamento de 

                                                   
18

 Este documento contribui com os objetivos da Plataforma Global (2007) da Estratégia Internacional 
para Redução de Riscos de Desastres (fórum permanente à disposição da região que facilita, entre 
elas e outros atores, para que conjuntamente analisem problemas comuns relativos à redução de 
risco de desastres urbanos e rurais e identifiquem e impulsionem iniciativas de cooperação que 
contribuam a seus próprios processos de gestão de risco, nos âmbitos que lhes sejam pertinentes e 
prioritários), que diz ―Contribuir ao desenvolvimento de capacidades para a redução do risco de 
desastre dos governos locais‖. 
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todos os setores do município na mesma ideia, ou seja, a redução de risco de 

desastres em todos os níveis, cooperando e colaborando uns com os outros. 

Segundo o documento da USAID/OFDA (2008)19, a Gestão Local Integrada 

para Redução de Riscos de Desastres tem a finalidade de compartilhar com 

profissionais e técnicos de diversas disciplinas, que tem responsabilidade de alta 

decisão no governo local, como a aprovação de normas, conceitos e procedimentos 

para trabalhar no marco da gestão da redução de risco de desastre. 

Os participantes são o governo municipal, prefeitos, secretários de diversos 

setores e da defesa civil. O trabalho é desenvolvido em parceria com outras 

instituições como: organismos técnicos governamentais; associações de moradores; 

universidades, institutos de pesquisa; organizações não governamentais; e 

comunidade internacional. 

As atividades desenvolvidas foram:  

1. oficina política-técnica destinada às autoridades locais, cujo resultado 

esperado é a designação de um grupo técnico local encarregado de 

elaborar o diagnóstico, estudar as ameaças, vulnerabilidades e 

capacidades, bem como propor opções de solução, funcionando como 

ligação com o organismo municipal; 

2. oficina de elaboração de cenários de riscos de desastres, para o pessoal 

técnico do governo municipal, organismos e instituições com 

responsabilidade de riscos que atuem em nível local, assim como 

candidatos a formar equipes técnicas, tendo como resultado, o cenário 

municipal de risco; 

3. capacitação em bases administrativas para gestão de risco de desastre 

às equipes técnicas, oportunizando um conjunto de ferramentas 

compartilhadas; 

4. oficina de elaboração de protocolos institucionais, com a participação 

das equipes técnicas municipais. O resultado esperado é o 

reconhecimento das normas legais estabelecidas; geração e 

formalização de normas devidamente acordadas que definam 

responsabilidades diretas e de apoio; 

5. atividades de capacitação específica organizadas com as equipes locais 

                                                   
19

 USAID/OFDA (2008) – Projeto: Gestão Local Integrada para Riscos de Desastres – GELIRD, 
poligrafo. Adaptado por Aberbal Vicente Lapolli e Antonio F.Pinheiro. 
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para responder às necessidades elencadas no diagnóstico prospectivo, 

o cenário de risco. 

 

Como resultado da oficina de gestão integrada foi alcançado: 

1. formação, preparação e organização de uma equipe técnica de 

assistência às decisões do executivo e do legislativo municipal no 

enfoque da gestão de risco de desastre; 

2. aplicação do enfoque da gestão de risco de desastres às atividades de 

planejamento e acompanhamento do plano diretor; 

3. promoção de medidas e ações para reduzir os riscos de desastres;  

4. promoção de iniciativas que situem aspectos da redução de riscos na 

legislação e nas políticas públicas; 

5. identificação de áreas de riscos a serem destacadas no plano diretor, 

incluindo algumas restrições quanto à ocupação do solo e ordenamento 

territorial; 

6. estabelecimento de um sistema de análise de riscos e de avaliação de 

danos e análise de necessidades; 

7. desenvolvimento de um processo de elaboração de protocolos e 

procedimento; 

8. promoção da gestão local integrada para riscos de desastres em 

municípios vizinhos; e 

9. formação de redes regionais para o desenvolvimento de um sistema 

ampliado de gestão de riscos. 

A aplicação da GELIRD estabeleceu uma nova maneira de encarar a gestão 

de riscos de desastres no município, pois compartilha a responsabilidade de gestão 

com todos os órgãos governamentais municipais e, também, com a sociedade. 

Um dos principais ganhos deste projeto é o envolvimento de diversas 

secretarias municipais neste processo, como a Secretaria de Planejamento, 

Urbanismo e Meio Ambiente; Secretaria de Educação; Secretaria de Obras e 

Serviços Urbanos, Secretaria de Saúde, Assistência Social e Habitação; Defesa 

Civil; e a União das Associações dos Moradores de Rio do Sul. 

Para que todos tivessem a compreensão do tema Gestão de Riscos de 

Desastres, a USAID/OFDA e a UDESC/PROEX/GCEPED promoveram o Curso de 

Bases Administrativas para Gestão de Riscos de Desastres - BAGER, que contou 
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com 24 participantes, como Bombeiros, Docentes da UDESC, Agentes de Defesa 

Civil, Técnicos da Secretaria de Planejamento e de outras secretarias e a Diretoria 

do Plano Diretor. 

No que tange a capacitações específicas, foram feitas palestras e cursos 

sobre Gerenciamento de Abrigos e ainda está sendo projetado para o ano de 2013, 

o Seminário ―Convivendo e Aprendendo com o Rio‖, envolvendo todos os setores da 

Prefeitura, principalmente a Secretaria da Educação, onde se pretende desenvolver 

o Projeto Escola Segura, Território Seguro. 

Para maior entendimento do risco (ameaça e vulnerabilidade) que ocorre em 

Rio do Sul, foi adotada a metodologia de Construção de Cenário de Risco.  

  

4.6 CONSTRUÇÃO DE CENÁRIO DE RISCOS 

 

A segunda fase do trabalho é a construção de Cenários de Riscos, que 

consiste fazer uma análise de eventos adversos, no levantamento das ameaças 

mais pertinentes de acordo com a frequência, área de impacto e magnitude. É 

estabelecida uma priorização, para cada evento adverso, e no caso de Rio do Sul, a 

hipótese mais provável de ameaça são as enchentes. Para os eventos adversos 

identificados, passa-se a buscar levantamento de informações sobre o pior evento já 

acontecido no município, neste caso, foi as enchentes de 1983/84, para efeito de 

construção do cenário, como o cenário médio. Busca-se reconstituir este último 

evento e projetar para os dias de hoje, caso venha a acontecer com a mesma 

magnitude. O cenário se modificou e, consequentemente, a vulnerabilidade 

aumentou essas variáveis (como a expansão da área urbana), que devem ser 

consideradas na elaboração do novo plano. 

A elaboração do cenário de risco foi realizada através de várias reuniões com 

a Defesa Civil, assessorada pela USAID/OFDA e a UDESC/PROEX/GCEPED. 

A Construção de Cenários de Riscos tem como finalidade descrever as 

características do evento adverso detonador específico, ou seja, a ameaça com os 

consequentes efeitos diretos e indiretos esperados. 
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O quadro 17 apresenta esquematicamente as etapas de construção de 

cenário de risco, com quatro atividades e, cada uma delas, com seus respectivos 

produtos.  

 

Quadro 17 – Quadro esquemático de elaboração de construção de cenário de risco 

FASES PRODUTO 

1 Aproximação à Análise de Eventos Adversos/Ameaças 

1.1 Enumerar eventos adversos já ocorridos 
e ameaças que podem ocorrer. 

1.2 Priorizar possíveis eventos 
adversos/ameaças. 

Lista de eventos adversos/ameaças. 

2 Análise das Ameaças (A) 

2.1 Pesquisar registros históricos. 
2.1.1 Estabelecer prováveis magnitudes. 

Ameaça identificada com três prováveis magnitudes. 

2.2 Priorizar as ameaças 
2.2.1 Definir frequência/período de retorno 
2.2.2 Delimitar área de impacto 

Ameaça identificada com três prováveis magnitudes 
(máxima, média ou mínima) e descrição de suas 
características (manifestação, duração, 
frequência/recorrência e zonificação). 

3 Análise da Vulnerabilidade (V) 

3.1 Identificar os elementos expostos 
3.2 Determinar características da população 
exposta 
3.3 Reconhecer o nível organizacional 
3.4 Estabelecer a capacidade de resposta 
comunitária 

Vulnerabilidade ante uma ameaça identificada, 
descrita em termos dos elementos expostos, 
características da população exposta e sua 
capacidade institucional e comunitária. 

4 Estimação do Cenário de Risco (CR) 

4.1 Decidir sobre o nível de manifestação do 
evento 
4.2 Descrever o evento detonador – ameaça 
4.3 Detalhar o impacto esperado 

Produto Esperado dos Cenários de Riscos – PECER 
- Descrição do evento detonador específico 
(ameaça) e os consequentes efeitos diretos e 
indiretos. 

  

 

Descrevendo mais detalhadamente as fases e produto da Construção de 

Cenários de Risco, têm-se os dados a seguir especificados.  

A primeira aproximação à análise do evento adverso/ameaça: prever as 

possíveis ameaças e avaliar se estas podem afetar áreas específicas do município, 

assim como identificar os eventos adversos já ocorridos e que poderiam voltar a 

provocar perdas e/ou danos. 

A Análise das Ameaças (A): enumerar as ameaças reais e potenciais, cujas 

fontes podem ser obtidas em jornais e outros registros históricos, onde são 

encontradas datas, magnitudes, danos e evidências de desastres ocorridos no 

passado na cidade ou comunidade. Além dos jornais, a busca de informações pode 

ser conseguida nas bibliotecas públicas, nos acervos públicos, defesa civil, e nas 

revistas, o qual poderão oferecer informações ao longo do tempo. Também a 
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entrevista de pessoas que tenham vivido muitos anos no local é muito útil, pois elas 

são a memória viva do que ocorreu ao longo do tempo. 

Os planos de governo e relatórios podem conter estudos sobre avaliação de 

riscos e/ou relatório pós-desastre. Esses relatórios ou os planos relacionados com 

os transportes, a indústria, meio ambiente, barragens, departamento de 

infraestrutura, podem conter informações de grande utilidade; e os planos 

municipais, como o uso do solo, códigos de postura do município, plano de 

drenagem e plano diretor, entre outros. 

Outro elemento importante à análise da ameaça é conversar com 

especialistas do município ou da região, por exemplo, responsáveis pela operação 

de barragens, por obras públicas, planejamento, zoneamento, transporte, pois 

podem informar sobre os desastres naturais ocorridos. Assim também, empresas 

como a de energia elétrica, seguradoras, agentes imobiliários, organismos 

envolvidos no atendimento a desastres ocorridos no passado, como a polícia militar, 

guarda municipal e corpo de bombeiros. As Universidades podem ser fonte de 

informação, como os departamentos de geologia, geografia, história, engenharia, 

arquitetura, com a apresentação de mapas sobre possíveis ameaças, estudos, 

dissertações, teses e outros trabalhos importantes sobre o assunto. 

A internet pode oferecer informações sobre desastres ocorridos, quais as 

possibilidades de recorrência e como podem ser medidos. Estas fontes, muitas 

vezes, são internacionais, como a Cruz Vermelha Internacional, agências de 

desenvolvimento dos países desenvolvidos (JICA-Japão; GTZ-Alemanha; USAID-

USA etc.). 

O próximo passo da análise da ameaça é o estabelecimento de prováveis 

magnitudes, frequência (ou período de retorno), no período aproximadamente de 30 

anos e áreas de impacto, de acordo com o nível de dano historicamente registrado 

ou estimado. Utiliza-se a escala de valores conforme estabelecido na tabela 19. O 

produto desta etapa é a priorização das ameaças, utilizando a fórmula (frequência + 

área de impacto) x magnitude = Total, conforme demonstrado na tabela 20. 
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Tabela 19 – Escala de magnitude, frequência no período e área de impacto. 

 

ESCALA MAGNITUDE 
FREQUÊNCIA NO 

PERÍODO DE 30 ANOS
(*)

 
ÁREA DE IMPACTO 

1 Menor impacto as pessoas 1 vez no período Área pouco extensa 

2 
Impacto intermediário de 

acordo com o nível de dano 

2 vezes no período Área média extensa 
de acordo com o 
tamanho da área 

3 3 vezes no período 

4 4 vezes no período 

5 Maior impacto as pessoas 5 vezes ou mais no período Área muito extensa 

(*) A frequência adotada para efeito deste trabalho é de aproximadamente 30 anos. 

 
 

Tabela 20 – Priorização de ameaça em Rio do Sul 
(frequência + área de impacto) x magnitude = Total 

Ameaça Freq. 
Área de 
Impacto 

Subtotal Magnitude Total Prioridade 

Granizo 2 1 3 2 06 6 

Vendaval 3 2 5 3 15 4 

Enchente 5 5 10 5 50 1 

Deslizamento 5 3 8 3 24 2 

Estiagem 1 4 5 4 20 3 

Incêndios 5 2 7 2 14 5 

PRODUTO 
Ameaça identificada com três prováveis magnitudes (máxima, média ou mínima) e descrição de suas 

características (manifestação, duração, frequência/recorrência e zonificação). 

 
Fonte: Defesa Civil de Rio do Sul 

 

A tabela apresentada, diz respeito ao levantamento ao Município de Rio do 

Sul, sendo que as três ameaças mais importantes são enchente, deslizamento e 

estiagem. 

A análise da vulnerabilidade: baseia-se nas características do evento 

adverso ou ameaça, para cada um dos três níveis definidos, é importante verificar os 

elementos expostos e as capacidades existentes. Determinar os elementos expostos 

é identificar, especificamente, as instalações críticas como: abrigos; escolas; 

hospitais; postos de saúde; igrejas; posto de bombeiros; polícia; serviços públicos; 

comunicações; transporte e outras edificações públicas de interesse comunitário. 

Determinar as características da população exposta como: número de 

habitantes; estado de saúde; extrato socioeconômico; perfil educacional; atividades 

econômicas predominantes; infraestrutura de serviços; vias de acesso e de 

comunicação; e antecedentes sociais e políticos. 

Identificar o nível de organização institucional como: organização e 

coordenação institucional dos órgãos de resposta; nível de conhecimento sobre o 

risco; ações para minimizar o impacto; e medidas existentes para responder ao 

evento e recuperar os possíveis danos. Estabelecer a capacidade de resposta da 
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comunidade como: nível de conhecimento sobre o assunto de risco; atitude 

demonstrada pela comunidade; e participação na elaboração de planos.  

O produto esperado é a vulnerabilidade expressa diante de um evento 

adverso ou ameaça identificada, descrita em termos dos elementos expostos, 

características da população exposta e capacidade institucional e comunitária para 

enfrentar a situação. 

A estimação de cenário de risco: para os eventos adversos ou ameaças 

específicas já identificadas e em áreas geográficas definidas, torna-se possível 

definir cenários de risco. Para a construção do cenário devem ser retomadas as 

magnitudes já descritas para o evento ou ameaça, atribuindo três níveis de risco 

provável: máximo; médio; e mínimo. 

A construção de cenário de risco é um processo que leva tempo e dedicação 

do pessoal em sua elaboração, decidiu-se pela ameaça de enchente, que no caso 

de Rio do Sul, chama-se de Enchente. Esta decisão foi baseada na tabela de 

priorização de eventos adversos e ameaças. 

A descrição do evento detonador (ameaça) leva em conta a sua manifestação 

(aparecimento rápido ou lento), a localização espacial, magnitude, duração e as 

características da manifestação do evento. Detalha-se o impacto esperado, 

pontuando os efeitos potenciais diretos, como população, linhas vitais e instalações 

críticas, infraestrutura produtiva, habitação, ambiental; descrever os efeitos indiretos 

no setor econômico, impacto social, impacto ambiental, impacto político. O produto 

esperado constitui da descrição das características do evento adverso detonador 

específico (ameaça), com os consequentes efeitos diretos e indiretos. 

Como resultado dos passos da elaboração da construção do Cenário de risco 

obtém-se o evento caracterizado e seus efeitos nas pessoas e nos serviços e bens, 

com uma breve descrição, área geográfica de acordo com a sua magnitude, número 

de eventos por anos (frequência), efeitos secundários e impactos nos bens e 

serviços. 

 O quadro 18 apresenta o resultado da elaboração da construção de cenário 

de risco, para ameaça mais prevalente em Rio do Sul, as enchentes. 
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Quadro 18 – Descrição do cenário de enchente de risco de Rio do Sul - 2010 
 

DESCRIÇÃO DO CENÁRIO DE RISCO 

1.  Cenário: 2.  Descrição: 

Enchente no 
Municipio de Rio do 

Sul 

 
O período de maior recorrência do fenômeno é de agosto a outubro, com 
frequência de uma ocorrência a cada dois anos, com enchentes podendo 
alcançar a cota de 7 metros, e a cada 20 anos aproximadamente uma 
enchente pode superar a cota de 10 metros. 
Causando danos em toda a extensão do município em cotas superior a 7 
metros. 
Pode haver transbordamento dos ribeirões em maior ou menor grau, 
deflagração de processo de movimento de massa, queda de muros e taludes, 
escorregamentos de diversos tipos e magnitudes. 
 
Efeitos nas pessoas: 
 
Possibilidade de afogamentos, perdas e danos generalizados. 
 
Efeitos nos bens e serviços: 
 
Interrupção de serviços públicos, fornecimento de água, luz, contaminação da 
água e do solo, perda de comunicação e colapso dos serviços essenciais. 
Saúde pública comprometida, dificuldade na coleta de lixo e danos nas 
estradas e ponte.  
 

FREQÜÊNCIA OBSERVADA POR ANO 

3.  Área geográfica: 
4.  Eventos por 
ano: 

5.  Efeitos secundários: 6.  Impacto nos 
bens e serviços:  

Área de domínio do 
município 

 
Um evento a cada 
dois anos com 
magnitude igual ou 
superior a sete 
metros, e um evento 
de magnitude de 10 
metros ou mais a 
cada 20 anos. 

 
Aumento da 
vulnerabilidade/suscetibilidade 
de movimento de massa, 
contaminação com 
leptospirose, assoreamento 
do rio, impacto o comercio, 
serviços e no meio ambiente. 

 
a) perda do 
abastecimento de 
água 
b) Mais de 30 mil 
afetados 
c) danos 
generalizados 
d) danos na 
infraestrutura pública 

Notas: 
 

 
Fonte: PMRS (2010) 

 

  

Com o cenário de risco construído e perfeitamente caracterizado, o próximo 

passo é a construção do Plano de Gerenciamento de Enchentes. 
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4.7 PLANO DE GERENCIAMENTO DE ENCHENTES DE RIO DO SUL - 2010 

 

A Elaboração do Plano de Gerenciamento de Enchente está a cargo da 

Defesa Civil de Rio do Sul, que foi criada por meio da Lei nº 1.806, de 19 de junho 

de 1984, pelo Prefeito Municipal Danilo Lourival Schmidt. 

Em 15 de agosto de 2005, o Prefeito Milton Hobus, por meio da Lei nº 4.231, 

cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, baseado no Decreto nº 5.376, de 17 

de fevereiro de 2005, da Presidência da República. Tendo como princípio 

fundamental que o poder público sozinho é incapaz de solucionar todos os 

problemas decorrentes de emergências, necessitando de apoio da sociedade. 

Dentro das competências da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 

(COMDEC), destacam-se:  

 o gerenciamento de emergências e contingências associadas à ocorrência 

de riscos ambientais;  

 participar e elaborar políticas públicas municipais para prevenção, 

mitigação, monitoramento e atendimento de impactos ambientais sobre 

pessoas e bens privados, públicos ou coletivos;  

 elaborar e coordenar planos contingenciais específicos para os riscos 

ambientais existentes na Cidade de Rio do Sul;  

 elaborar e implementar planos, programas e projetos de Defesa Civil;   

 buscar recursos orçamentários do Estado e da União destinados às ações 

de Defesa Civil, na forma da legislação vigente;  

 capacitar recursos humanos para as ações de Defesa Civil; manter o órgão 

central da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) informado 

sobre as ocorrências de desastres e atividades de Defesa Civil;  

 propor à autoridade competente a decretação de situação de emergência 

ou de estado de calamidade pública; supervisionar a distribuição e o 

controle dos suprimentos necessários ao abastecimento em situações de 

desastres;  

 constituir grupos temáticos de trabalho, de acordo com a necessidade de 

normatização e definição de procedimentos relativos às competências da 

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC);  

 estabelecer contatos com o Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC), a 
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Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) e outros órgãos 

congêneres, bem como com organizações humanitárias, instituições de 

pesquisa e ensino, no sentido de aprimorar e qualificar a atuação do 

Sistema Municipal de Defesa Civil. 

 

A elaboração do Plano de Gerenciamento de Enchentes de Rio do Sul em 

2010, foram consideradas as variáveis levantadas no cenário de risco como: 

identificação da ameaça e da área; análise da vulnerabilidade; levantamento dos 

riscos; previsão de danos; relação dos meios disponíveis; relação dos contatos; 

elaboração de um plano básico de atuação; avaliação de danos; estimativa de 

necessidades de recursos internos e externos; definição de linha de ação; e 

implantação do plano. 

 

Figura 17 – Capa do Plano de Gerenciamento de Enchentes de Rio do Sul - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Diretoria de Defesa Civil do Município de Rio do Sul (2010) 

  

O Plano de Gerenciamento de Enchentes de Rio do Sul – 2010, tem como 

finalidade organizar as ações dos órgãos públicos, privados e da comunidade, para 

fazer frente ao desastre natural, relacionado com o incremento das precipitações 

hídricas, ou seja, enchentes ou inundações graduais, que ocorrem no município.  

 Este plano fundamenta-se na máxima utilização dos serviços dos órgãos 
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públicos municipais, estaduais e federais, de voluntários e de entidades, sob a 

coordenação da Diretoria de Defesa Civil. 

A região urbana do Município de Rio do Sul foi dividida em sete Áreas de 

Defesa Civil (ARDEC), agrupando diversos bairros, as ARDECs facilitam o 

planejamento das atividades de Defesa Civil, principalmente identificando os 

equipamentos urbanos disponíveis para uma rápida intervenção.  
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Mapa 11 – Localização das Áreas de Defesa Civil (ARDEC) 
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A equipe que elaborou o Plano de Gerenciamento de Enchentes mapeou e 

georreferenciou todas as estruturas de interesse da Defesa Civil, como: abrigos de 

pessoas; depósito de mantimentos; supermercados; unidades de saúde; hospital; 

farmácias; helipontos; heliponto de grande porte; escolas; Igrejas; postos de 

combustível; cemitérios etc.  Estas informações geraram o Mapa de Painel da 

Defesa Civil – Sistema de Comando de Incidentes. 
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Mapa 12 – Mapa Painel de Defesa Civil – Sistema de Comando de Incidentes. 
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O Plano de Gerenciamento Enchentes de Rio de Rio do Sul – 2020, prevê um 

sistema de alerta e alarme antecipado, baseados em informações de 

acompanhamento da bacia hidrográfica, a montante da cidade, os quais utilizam 

dados como nível do rio, previsão de chuva, pluviosidade em Rio do Sul, Taió e 

Ituporanga, colocados em uma planilha, e aplicando fórmulas matemáticas tem-se o 

nível o previsto, o qual está expresso na tabela 21. 

 

Tabela 21 – Previsão de Nível 

Fonte: PMRS (2010) 

 

Com estas informações obtidas sobre a previsão de nível, pode-se estimar o 

alcance da enchente na cidade e emitir o alerta, de acordo com a tabela de alerta 

antecipado, tabela 22. 

Tabela 22 – Critério de Alerta Antecipado 

Fonte: PMRS (2012) 

 

A Defesa Civil mapeou os logradouros mais vulneráveis onde aparecem as 

cotas e os níveis de enchente, como apresentado a tabela 23, com o fim de 

acompanhar o sistema de alerta e alarme. 

 



149 

 

 
Tabela 23 – Cota e nível de enchentes dos logradouros, para set/2009 - Rio do Sul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: PMRS (2012) 

 

Entretanto, as informações sobre as cotas inseridas neste plano datam de 

1994, sem que estas informações fossem validadas, o que configura um alto grau de 

incerteza, colocando em dúvidas os dados apresentados. Portanto, é necessário que 

as cotas das ruas sejam aferidas novamente, pois o sistema de alerta antecipado e 

alarme fica dependente da confiabilidade dos dados disponíveis. Para solucionar 

este problema é necessária a elaboração de mapa digital de terreno, com critérios 

cartográficos de excelência e exatidão na escala 1:2000. 

 O Município de Rio do Sul em 2010 abriu um processo de licitação e 

contratou uma empresa para elaborar mapas mais precisos de todo o município, 
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chegando a uma escala de 1:1000, o que será imprescindível para o planejamento 

das ações de Gestão de Riscos de Desastres. 

 Foi sancionada a Lei nº 5.114, de 23 de março de 2011, que dispõe sobre a 

impressão de cotas e enchentes nos alvarás e carnês de IPTU, entretanto, essa lei 

não pode ser colocada em prática por não estarem disponíveis informações que 

atendam a lei, e que assim que o mapeamento for realizado e concluído, a Defesa 

Civil irá elaborar nova tabela de cotas e níveis, que será disponibilizado a população. 

 Uma grande inovação do Plano de Gerenciamento de Enchentes é a 

modelagem da mancha da enchente, com as cotas de 9 metros, 11 metros, 13 

metros e 15 metros, podendo se estimar a área, a população e as residências a 

serem atingidas.  

De acordo com a Defesa Civil, estes mapas, que podem ser consultados 

digitalmente, possuem diversas camadas (layers), que podem ser acionados ou não, 

com as seguintes informações: cotas de cheia (9, 11, 13 e 15m); ruas; rios e 

ribeirões; estruturas de interesse (citadas acima); áreas da Defesa Civil; áreas de 

risco; áreas de isolamento, entre outras, podendo ser trabalhado dinamicamente e 

complementado a qualquer momento. 

Os mapas 13, 14, 15 e 16, mostram a mancha de enchente para cada uma 

das cotas mencionadas.  
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Mapa 13 – Mapa de Inundação – Nível 9 metros 
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Mapa 14 – Mapa de Inundação – Nível 11 metros 
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Mapa 15 – Mapa de Inundação – Nível 13 metros 
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Mapa 16 – Mapa de Inundação – Nível 15 metros 
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Um dos temas importantes definidos no Plano de Gerenciamento de 

Enchentes é a localização dos 37 abrigos nas sete Áreas de Defesa Civil (ARDEC), 

e para cada uma das delas levou-se em conta as cotas de enchente (9, 11, 13 e 15 

m). Para a população estimada de desabrigados e quando suplantada a capacidade 

de abrigamento é previsto qual a região irá abrigar o excedente. Tudo isso é 

controlado pelo Centro de Operações da Defesa Civil (CODEC), que tem um 

responsável pelo abrigo. 

 Cada abrigo está relacionado à determinada cota de enchente, o que permite 

que o administrador tome decisões de quando deve abrir um determinado abrigo. Os 

abrigos possuem, no plano de acionamento, uma descrição da estrutura 

(quantidades de banheiros, áreas de espaço físico, cozinha etc.), quando será 

aberto o abrigo, responsável, coordenação, pessoal de apoio, logística, rede de 

saúde no entorno, comunicações, imagens, abrangência e coordenadas. 

O cadastramento dos abrigos deve conter as seguintes informações: 

Estrutura (endereço, telefone, abrangência, coordenadas); abertura do abrigo; 

responsáveis pela instalação dos abrigos (pessoal, alimentação, alojamento, guarda 

de pertences, higiene e limpeza e transporte); Pessoal (líder comunitário, 

voluntários); Logísticos (capacidade de abrigamento - Projeto Esfera20); Saúde 

(hospital, outras unidades de saúde, farmácias, profissionais de saúde); 

sepultamento; comunicações; energia elétrica; prescrições diversas; e foto/imagens. 

 

 

 

 

 

                                                   
20 O Projeto Esfera estabelece um conjunto de princípios e normas comuns ou universais mínimas e 

aplicáveis a todos os setores básicos da resposta humanitária: água, abrigo, alimentação e saúde.  
Atender e apoiar as repostas locais aos desastres é uma prioridade, e isso se reflete em todo o 
Manual, que também destaca a necessidade de reforçar todas as capacidades dos atores locais. 
O Manual Esfera foi criado por um grupo de organizações não governamentais de ajuda humanitária 
e pela Cruz Vermelha Internacional e Crescente Vermelho. Desde a publicação da edição preliminar 
em 1998, foi traduzido para mais de 40 idiomas, tornando o conjunto de regras a resposta 
humanitária conhecido e reconhecido internacionalmente. O norte do manual é a Carta Humanitária, 
que descreve os princípios fundamentais que regem a ação humanitária e reconhece o direito das 
populações afetadas por desastres à vida com dignidade, a proteção e assistência. As normas 
básicas e mínimas refletem as melhores práticas do setor. As regras básicas ser referem ao 
planejamento e implementação da resposta humanitária. Cobrem quatro conjuntos de atividades 
relativas a setores cruciais: água e saneamento; segurança alimentar e nutrição; abrigo e artigos não-
alimentários; e saúde. Fonte: www.sphereproject.org. 
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Figura 18 – Ficha de Cadastramento de Abrigo 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A tabela 24 apresenta a lista de abrigos que devem ser acionados por cota de 

enchente. Inclusive há uma relação de abrigos alternativos e abrigos de apoio, além 

dessa informação há uma breve descrição por nível, sobre o remanejamento de 

excedentes do abrigo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



157 

 

Tabela 24 – Lista de acionamento de abrigos por nível de enchente. 

ABRIGOS 

7 metros 8 metros 

B1 – Igreja Evangélica Bela Aliança 

B2 – Igreja Católica Bela Aliança 

F2 – Obra Kolping Canta Galo 

P1 – Pavilhão Gado Leiteiro 

P6 – C.E.I. Egídio Dalmarco 

R1 – C.E Ricardo Marchi 

S5 – C.E.I. Ilse Soldatelli 

S6 – C.E.I. Maria Stramoski 

 

C3 - SENAC 

F3 – Escola Altamiro Wagner 

L3 – CSU Boa Vista 

L4 – Igreja São José 

L5 – C.E.I. Raio de Luz 

P7 – Associação dos Servidores Municipais. 

R2 – Assoc. de Bairros Santa Rita 

S1 – Centro Evangélico Ruy Barbosa 

S2 – Igreja Menonita 

9 metros 10 metros 

B4 – C.E. Ulrich Hubsch 

B5 – C.E. Willy Schleumer 

C1 – Instituto Maria Auxiliadora 

F1 – DNIT 

P2 – Lions Clube Bela Aliança 

P4 – Associação do Pamplona 

R3 – Igreja Católica Santa Rita 

S3 – CSU Budag 

 

B3 – Associação Atiradores Bela Aliança 

C4 – C.E. Shirley Dolores Sedrez 

F4 – Associação Fundo Canoas 

L1 – Associação Albertinense 

L2 – Assoc. Moradores Pref. Eugênio Schneider 

P3 – C.E. Roberto Machado 

P5 – Câmara Junior 

R3 – Salão Igreja Santa Rita 

S4 – C.E. Matheus Alves Conceição. 

Abrigos de Apoio Observação 

F1 – DNIT 

P7 – Associação dos Servidores Públicos 

C2 - 13º Batalhão da Polícia Militar 

L4 – Igreja São José 

A ativação com a consequente ocupação dos 
Abrigos deverá ser efetuada, por terra, no 
máximo até a cota 9,00 metros, pois após esse 
nível as vias de acesso ficarão bloqueadas; 

Abrigos Alternativos ( B/A1 - B/A2 - B/A3 - C/A1 - R/A1 - R/A2 - S/A1 ) 

Deverão ser ativados em ocasiões especiais, onde os abrigos tradicionais não suportarem a 
demanda. Segundo estudos da Secretaria de Planejamento do Município envolvendo técnicas de 
geoprocessamento, além de dados do IBGE e da própria Defesa Civil (dados reais de ocorrências), 
foram estudados diversos cenários de risco (níveis de enchente de 9, 11, 13 e 15m), com o objetivo 
de prever o número de usuários de abrigos por áreas isoladas. 

Breve Descrição por Níveis: 

- 9m: capacidade dos abrigos suporta a demanda. 

- 11m: deslocamento do excedente de desabrigados do Setor C para vagas restantes do Setor L e 

abertura do R/A1, para o excedente do Setor R. 

- 13m: deslocamento do excedente de desabrigados do Setor C para vagas restantes do Setor L e 

para o C/A1. Abertura do R/A1 e do RA/2, para o excedente do Setor R. 

- 15m: Para o excesso de desabrigados do Setor B, usar os B/A1, B/A2 e B/A3. Deslocamento do 
excedente de desabrigados do Setor C para vagas restantes do Setor L, do B/A2 e do B/A3; usar 
também o C/A1. Abertura do R/A1 e do RA/2, para o excedente do Setor R. Usar S/A1 para 
excedente do Setor S. 

Fonte: Defesa Civil de Rio do Sul 

Para cada abrigo foi aferido sua capacidade e dimensionamento, 

apresentando as necessidades mínimas para os desabrigados, em caso de 

desastres. Nesse levantamento foi levado em conta o Projeto Esfera,  (ONU, 2011). 

Foi desenvolvida, também, uma versão da tabela em Planilha Eletrônica dos 

padrões mínimos de abrigamento, para que sejam calculadas automaticamente as 
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estimativas de consumo diário de cloro, sabonete, sabão, pasta de dente e xampu. 

Ao inserir apenas a quantidade de usuários é calculada, estimativa de produção 

diária de lixo e área necessária para abrigamento, conforme dados 

consubstanciados na tabela 25. 

 
Tabela 25 – Consumo diário no abrigo 

 
Fonte: Defesa Civil de Rio do Sul, 2010 

 
 
 
 

 A tabela 26 apresenta a estimativa de usuários de abrigo por área de Defesa 

Civil, em diferentes níveis de enchente. 
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Tabela 26 – Estimativa de Usuários de Abrigo por Área de Defesa Civil em Diferentes Níveis de 
Enchente 

 

Fonte: Defesa Civil de Rio do Sul, 2010 
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Mapa 17 – Mapa de Localização dos Abrigos e Estruturas de Defesa Civil na Cota de 15 metros 
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A tabela 27 apresenta dados estimativos de população atingida para cada 

uma das cotas de enchentes (9, 11 e 15), bem como, a estimativa de pessoas 

atingidas, desalojadas e o número de pessoas a serem abrigadas. Chama a atenção 

que para a cota de 9 metros, a população atingida é quase 10%, na cota de 11 

metros tem-se 23% e para a cota de 15 metros, quase a metade da população de 

Rio do Sul é atingida com 46%. 

 

Tabela 27 – Número e porcentagem de população atingida, desalojada e abrigada para as cotas de 
enchente de 9, 11 e 15 metros 

 

COTA DE 
ENCHENTE 

*DOMICILIOS 
ATINGIDOS 

**ESTIMATIVA DE 
PESSOAS 

ATINGIDAS 

ESTIMATIVA DE 
PESSOAS 

DESALOJADAS 

ESTIMATIVA DE 
USUÁRIOS DE 

ABRIGOS 

Número % Número % Número % Número % 

9 METROS 1.695 9,83 5.231 9.83 1.808 3,39 904 1,69 

11 METROS 3.966 23,01 12.005 22,54 4.144 7,78 2.072 3,89 

15 METROS 8.165 47,37 24.663 46,31 8.504 15,97 4.254 7,99 

 
Fonte: Defesa Civil de Rio do Sul 

Número de Domicílios: 17.235 
População: 53.248 
* Fonte: IBGE, Contagem da população 2007 
** Contagem Feita com base no Google Earth 

 

 

O Plano de Gerenciamento de Enchentes está constituído por cinco anexos, 

Anexo A, apresenta as Normas Gerais do Plano, nele estão inseridas as 

responsabilidades de cada um dos órgãos integrantes do Grupo de Ações 

Coordenadas (GRAC), de acordo com cada um dos componentes da gestão de risco 

de desastre, ou seja, prevenção e mitigação, preparação, resposta, reabilitação e 

reconstrução. O GRAC é composto por Secretarias Municipal, Polícia Militar, Polícia 

Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Guarda Municipal, 

Bombeiro, Clube de Rádio Amador e PX Clube, Imprensa e Comunicação, CELESC, 

CASAN, Câmara de Diretores Lojistas, Associação Comercial e Industrial, União das 

Associações de Moradores, Postos de Combustível, Jeep Club e Clubes de 

Trilheiros, Clubes de Serviços, Associações, Entidades Filantrópicas, Entidades 

Religiosas e Voluntários.  
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Os demais anexos são: Anexo B – Descrição dos Abrigos; Anexo C – Lista de 

Contatos do GRAC; Anexos D – Informações sobre as Cotas; e Anexo E – Sistema 

de Alerta e Alarme. 

 

Figura 19 – Capa dos Anexos do Plano de Gerenciamento de Enchente de Rio do Sul 

Fonte: Defesa Civil de Rio do Sul, 2010 

4.8 A ENCHENTE EM RIO DO SUL – SETEMBRO DE 2011 

 

Nos dias 07 e 08 de setembro de 2011, Rio do Sul sofre a segunda maior 

enchente de sua história, atingindo todo o município, acompanhados de inúmeros 

deslizamentos, devido ao alto índice pluviométrico. 

 Desde fevereiro, o município vinha sofrendo com chuvas intensas e, com isto, 

o solo ficou muito encharcado, o que favorecia a ocorrência de deslizamentos. Ao 

longo daquele ano, ocorreram três enchentes, a primeira foi no dia 10/08, em que o 

nível do rio atingiu 8,83 metros, a segunda em 30/08 chegando 8,76 metros, e a 

terceira o rio já estava em alerta (5,40 as 7h do dia 06/09), chegando a 12,96 metros 

às 20h do dia 09/09. As barragens estavam com a capacidade máxima quase 

esgotada, em Taió com 25% e Ituporanga com 70%. Não houve tempo para o 

esvaziamento e rebaixamento natural do nível d´água das barragens entre as 

enchentes anteriores. 
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Tabela 28 – Enchentes ocorridas em Setembro de 2011 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Defesa Civil de Rio do Sul 

 

Os serviços essenciais como abastecimento de água e energia elétrica foram 

comprometidos, deixando diversas localidades sem água, além de diversas sem 

energia elétrica. As comunicações também foram atingidas, tanto telefônica quanto 

serviços de internet. Foram danificadas a malha viária urbana e rural, destruição de 

postes, estragos em algumas unidades de saúde, prédios municipais, 300 casas 

interditadas e 8.000 casas afetadas. 

As estruturas de apoio à Defesa Civil foram atingidas pela inundação, 

comprometendo a capacidade de resposta. Os prejuízos causados pela enchente e 

deslizamentos chegaram a 283 milhões de reais, segundo o relatório da Defesa 

Civil. A destruição atingiu 80% do município, 20% das ruas ficaram intransitáveis 

com cobertura de água e lama de até 15 cm. 

A cidade precisou utilizar do recurso do ―toque de recolher‖ das 22 a 6 horas 

da manhã, pois estavam ocorrendo saques. Neste período, a Prefeitura aproveitou 

para limpar a cidade, foram mais de 200 toneladas de lixo acumulados, e tiveram 

que providenciar um lixão fora dos domínios do município. 

Um dos problemas encontrados nesta enchente foi que a régua colocada na 

entrada da Prefeitura, estava com uma diferença de 1,5 metros acima da régua 

oficial da Defesa Civil, que está homologada pela Agência Nacional de Águas (ANA). 

Neste caso, a medição oficial da enchente foi de 12,96 metros e o que ficou 

marcado na Prefeitura foi a cota de 14,50 metros. O Diretor de Defesa Civil não sabe 

quem colocou a régua na Prefeitura e está providenciando a sua adequação, 

estuda-se a possibilidade de colocar outras réguas para que a aferição do nível seja 

mais próxima da realidade, bem como o mapa digital de relevo está sendo 

providenciado, e acredita-se que em 2013 ou 2014 estejam disponíveis esses 

dados, a partir do novo mapeamento. 

ANO MÊS 
CHUVA  
(mm) 

COTA  
(m) 

DIAS DE  
CHUVA 

2011 

Fevereiro 211,5 6,31 18 

Junho 72,2 6,50 3 

Agosto 143,4 8,83 5 

Agosto 344,2 8,76 17 

Setembro 300,6 12,96 6 
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Segundo os relatórios emitidos pela Defesa Civil tem-se os seguintes dados 

sistematizados sobre os danos causados pela enchente de 2011. 

 desalojados - 10.320 pessoas; 

 desabrigados – 2.500 pessoas; 

 afetados – 50.000 pessoas; 

 número de abrigos abertos – 23; 

 número de famílias abrigadas – 400; 

 número de pessoas abrigadas – 1.300; 

 decolagens de helicóptero - média de 50 decolagens/dia; 

 residências atingidas – 7.000 unidades; 

 residências - Outras – 1.200 unidades; 

 unidades públicas de Saúde – 8 unidades; 

 unidades públicas de Ensino – 22 unidades; 

 obras de Arte de Engenharia (Pontes) – 20 unidades; 

 estradas destruídas ou danificadas – 1.000 km; 

 pavimentação destruídas ou danificadas de Vias Urbanas – 41,5 (mil/m2); 

 unidades Particulares de saúde – 10 unidades; 

 indústrias – 10 unidades; 

 comerciais – 2.000 unidades; e 

 propriedades rurais – 30 unidades. 

  

Alguns dados sobre a enchente, com os números gerais de atendimento da 

Defesa Civil em 2011: 

 869 ocorrências atendidas, sendo 503 resgates; 

 504 boletins de ocorrência (402 pós-enchentes); 

 emissão de 113 declarações; 

 emissão de 702 atestados; 

 mais de 30 estudos geológicos feitos por 15 geólogos de diversas 

instituições; 

 mapeamento de 35 áreas de risco; 

 mais de 1.000 vistorias; 

 mapeamento e relatório fotográfico, com coordenadas dos pontos 

atingidos, para subsidiar 21 projetos de recuperação; 
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 projetos, orçamentos, solicitação de recursos, plano de trabalho; e 

 elaboração de três Avaliação de Danos (AVADAN), NOPREDs, DMATEs, 

Croqui de Área Afetada etc. 

 

Na área de Geologia, alguns serviços foram realizados: 

 auxílio: SDS, CEPED-UFSC, CENACID-UFPR, CPRM, Voluntários Locais; 

 contratação de serviços topográficos para 10 obras de contenção; 

 contratação de sondagem geofísica para verificação de perfil de solo e 

para embasamento técnico de obras e interdições: Jd. Alexander e Rua 

Exp. Menelau Claudino dos Santos; 

 elaboração de sistema de monitoramento e alarme, iniciando também o 

Plano de Contingência de Deslizamentos; e 

 uso imediato do mapeamento realizado pela SEPLAN em consultas de 

viabilidade e aprovação de alvará. 

 

Descrição da área afetada de acordo com o documento Avaliação de Danos 

(AVADAN, 2011, p. 1): 

 

A área afetada foi todo o município de Rio do Sul. A cada dia surgem novas 
ocorrências, devendo a área afetada por deslizamentos vir a aumentar. 
Toda a área rural do município foi atingida de alguma forma, seja por danos 
em estradas e pontes, ou então causados por deslizamentos, ou mesmo na 
produção agrícola. Grande parte da área urbana do Município também foi 
atingida por inundação e deslizamentos, com ocorrências registradas em 
todos os bairros. Já foi solicitado a EPAGRI o laudo com valores dos 
prejuízos na agricultura. Serão necessárias mais de cinquenta obras de 
contenção (retaludamento, muros, revegetação, etc.) visando preservar 
tanto o patrimônio particular (casas e estabelecimentos comerciais), como o 
patrimônio público (especialmente as vias públicas). A força da correnteza 
danificou ou destruiu, pontes, residências, escolas, postos de saúde, 
comércio e indústrias. Foram registrados deslizamentos em todos os bairros 
e localidades rurais. A área aproximada do alagamento consta no mapa 33, 
(AVADAN, 2011, p.1). 
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Figura 20 – Ilustração sobre a enchente de Rio do Sul - 2011 
 

 

Fonte: Defesa Civil de Rio do Sul 

 

 

 

A Defesa Civil pediu um laudo meteorológico para o Centro de Informações 

de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (CIRAM) que 

emitiu o seguinte laudo: 

 

Condições meteorológicas dos dias 06, 07, 08 e 09 de setembro de 2011. O 
período foi marcado por instabilidade em Santa Catarina devido a influencia 
de uma frente estacionária no Estado. Intensificada pelo Jato Subtropical 
(ventos fortes em altitude) e pela formação de sistemas de baixa pressão. 
Esses sistemas meteorológicos mantiveram nuvens carregadas sobre o 
Estado, como mostra a imagem de satélite 33, com registro de chuva 
persistente, moderada a forte em alguns momentos. A estação 
meteorológica convencional de Ituporanga, monitorada pela CIRAM, que 
dista aproximadamente 25 km de Rio do Sul, registrou o total de 
precipitação acumulado das 09h00min do dia 06/09 às 09h00min do dia 
09/09 de 221mm. A chuva de 4 dias foi equivalente a 135% da média 
histórica esperada para o mês de setembro na região, que é de 164mm. As 
condições meteorológicas predominante em Santa Catarina nos dias 06, 07, 
08 e 09 de setembro de 2011 eram de forte instabilidade, com acumulados 
significativos de chuva no município de Rio do Sul, que resultaram em 
enchentes e deslizamentos de encostas, com destruição na região. CIRAM, 
16/09/2011 - Setor de Previsão de Tempo e Clima. 
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Figura 21 – Imagem de Satélite – condições climáticas - dias 6/7/8/9 de setembro de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CIRAM (2011) 
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Mapa 18 – Croqui da Área Afetada 
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 De acordo com o AVADAN (2011), as causas dos desastres são: 

 
O nível do Rio Itajaí-Açu em Rio do Sul já estava em alerta (5,4 metros 
registrados as 7h do dia 06/07), ultrapassando o estado de emergência (6,5 
metros, onde começaram os alagamentos na cidade) e chegando a marca 
de 12,96 metros, registrando na medição das 20 horas do dia 09/09. Nesta 
ocorrência a pluviosidade registrada na estação da Agencia Nacional de 
Águas - ANA em Rio do Sul foi de 179,2 mm. A barragem de contenção sul 
(Ituporanga) chegou a verter as 8:50 horas do dia 08/09, enquanto a 
barragem Oeste (Taió) verteu as 4:30 horas do dia 09/09. A subida do rio foi 
bastante rápida, sendo que muitas pessoas não conseguiram retirar seu 
móveis a tempo. Como agravante, diversos ribeirões transbordaram, em 
maior ou menor grau, destruindo ou danificando pontes, estradas de interior, 
e causando alagamentos localizados. Como o solo já estava bastante 
úmido, esta ocorrência de pluviosidade alta e intensa contribuiu para a 
deflagração de diversos processos de movimentação de solo, incluindo 
quedas de muros e taludes, e processos de escorregamentos de diversos 
tipos e magnitudes. Escorregamentos relativos às duas enchentes 
anteriores. (9 e 30 de agosto de 2011). 

  

Ainda de acordo com o AVADAN (2011), assim descreve os prejuízos sociais: 

 

Energia: Cortes devido a alagamentos e postes danificados por 
deslizamentos e queda de vegetação. Educação: As aulas nas áreas 
atingidas tiveram de ser canceladas, comprometendo a logística de 
transporte escolar por dois dias. Água: a cidade ficou com 70% do 
abastecimento comprometido, retomando gradualmente e levando uma 
semana para a normalização. Lixo: A coleta entrou em colapso devido ao 
isolamento e a falta de acessibilidade. Transporte: Bastante comprometido, 
com inúmeros pontos isolados, com inúmeros pontos isolados em todos os 
bairros, seja por inundação ou deslizamento, incluindo a BR 470. 
Comunicações: A internet ficou mais de um dia comprometida na Defesa 
Civil, a operadora Claro ficou mais de 48 horas sem operar, e demais 
operadoras funcionaram sobrecarregadas e com dificuldades. Saúde: A 
falta de acesso fez com que diversos atendimentos tivessem de ser feitos 
por via aérea. Básicos: Muitos estabelecimentos perderam tudo devido a 
enchente, e outra grande quantidade também perdeu todos os alimentos 
devido a falta de energia. 

  

Neste período de enchente foram publicados dois Decretos pela Prefeitura 

Municipal de Rio do Sul, o de nº 2.088, de 08 de setembro de 2011 e nº 2.325, de 03 

de Janeiro de 2012, e uma Portaria pelo Ministério de Integração Nacional, 

discriminados na sequência. 

O Decreto nº 2.088, de 08 de setembro de 2011, Declara Situação Anormal, 

caracterizada como Estado de Calamidade Pública, o Município de Rio do Sul, 

afetado por enxurrada, deslizamentos e inundações. 

O Ministério da Integração Nacional, por meio da Secretaria Nacional de 

Defesa Civil expede a Portaria nº 387 em 12 de setembro de 2011, reconhecendo a 



170 

 

situação de emergência em municípios do Estado de Santa Catarina, afetados por 

Enchentes ou Inundações Graduais – NE.HIG – nº 12.301. 

O Decreto nº 2.325, de 03 de Janeiro de 2012, delimita áreas de risco no 

território do município de Rio do Sul (mapa 11) e estabelece medidas para 

prevenção de desastres naturais. Considerando que estudos e monitoramentos 

específicos foram realizados por técnicos do município, em conjunto com entidades 

especializadas, recomendam o aprofundamento de análises e a necessidade de 

definição particularizada das áreas de risco. O proprietário ou possuidor de imóvel 

situado em área de risco poderá apresentar laudo particular expedido por 

profissional competente, com registro no Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura de Santa Catarina (CREA/SC), atestando que o terreno ou a edificação 

possui condições geológicas e/ou estruturais para realização de obras, devendo este 

ser submetido à prévia análise e aprovação da Secretaria de Planejamento e da 

Defesa Civil do Município. 

Não havendo a prévia liberação da Secretaria de Planejamento e da Defesa 

Civil do Município, foram proibidas nos imóveis localizados nas áreas de risco: a 

remoção de entulhos e barreiras e a realização de obras de terraplenagem, exceto 

quando executadas pelo Município para atender o interesse público; a construção de 

novas edificações e a realização de reforma de imóveis, sob pena de demolição: 

novas ligações ou religações relativas aos serviços de fornecimento de energia 

elétrica e abastecimento de água. À Secretaria de Planejamento, foi outorgado pelo 

poder público notificar o proprietário para desocupação imediata do imóvel e/ou 

proceder de ofício a demolição dos imóveis que apresentam risco iminente de 

desabamento. A resposta a consultas de viabilidade e a análise de novos projetos 

de construção pela Secretaria de Planejamento, relativas a imóveis localizados nas 

Áreas de Risco foi condicionada a prévia liberação por parte da Defesa Civil. 

O Decreto Estadual nº 490 de 12 de setembro de 2011, declara o Estado de 

Calamidade Pública a Municípios do Estado de Santa Catarina afetados por 

enchentes, e estabelece outras providências. 

O Decreto Municipal nº 2.242 de 07 de dezembro de 2011, prorroga o Decreto 

nº 2.088 de 08 de julho de 2011, que decretou situação anormal, caracterizada como 

estado de Calamidade Pública, a área do município, afetada por enxurrada. 
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Mapa 19 – Mapa de localização das Obras de Reconstrução 
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A Defesa Civil de Rio do Sul elaborou um projeto de reconstrução para captar 

recursos, este projeto encaminhado ao Governo Federal teve como justificativa: 

 

Tendo em vista a soma de catástrofes climáticas que se abateram sobre o 
município de Rio do Sul e toda a Região do alto Vale do Itajaí. Ao baixar das 
águas verificou-se que os impactos sobre a estrutura viária que contempla 
estas pontes foi totalmente comprometida, no caso, onde não foram 
totalmente levadas pelas águas, tiveram sua estrutura seriamente 
danificada. As obras contempladas neste plano de trabalho assumem 
grande importância econômica junto ao sistema viário regional, pois são 
corredores de tráfego para trabalhadores, estudantes e escoamento de 
produção de praticamente todos os setores produtivos da sociedade, e 
aproximadamente 50.000 (cinquenta mil) pessoas foram atingidas. A 
precariedade e fragilidade da situação encontrada ao final da cheia, levou a 
interdição total dos pontos em questão, que são importantes eixos de 
comunicação, interbairros e até mesmo intermunicípios, gerando imensas 
dificuldades, prejuízos e insegurança a um grande número de munícipes e 
transeuntes, denotando a necessidade urgente da regularização da 
situação, visto a importância econômica e tributária da região de Rio do Sul. 
Fonte: Projeto de Reconstrução de Pontes e Estabilização de Encostas - 
Defesa Civil, 2011. 

  

O projeto de Reconstrução de Pontes e Estabilização de Encostas, conta com 

18 metas, sendo que 1 para elaboração de projetos de contenção, 7 para pontes e 9 

para estabilização de encostas, totalizando mais de 10 milhões de reais. A tabela 29 

lista os projetos e o valor de cada projeto. 

 

Tabela 29 – Projeto de Reconstrução de Pontes e Estabilização de Encostas 

META PROJETO VALOR R$ 

1 Elaboração de Projeto de Contenção 213.000,00 

2 Ponte sob o Ribeirão Itoupava - Rua Exp. Aleandro Stédile 99.000,00 

3 Ponte sob o Ribeirão Itoupava - Rua dos Vereadores 88.455,48 

4 Ponte - Bairro Fundo Canoas - Rua Oscar Strey 75.159,94 

5 Ponte - Bairro Fundo Canoas - Rua Carmela Fronza 96.375,58 

6 Ponte Pencil - Ligando Bairro Canta Galo e Jardim América 122.152,34 

7 Ponte Pencil - Ligando Bairros Navegantes e Bremer 154.776,56 

8 Ponte Pencil - Ligando Bairros Bela Aliança e Rainha 1.027.749,19 

9 Estabilização de Encostas - Rua Rodrigues Alves 95.161,10 

10 Estabilização de Encostas - Rua Rosa Hoffmann 556.342,40 

11 Estabilização de Encostas - Av. Oscar Barcelos 1.141.124,73 

12 Estabilização de Encostas - Rua Camara Júnior 500.000,00 

13 Estabilização de Encostas - Rua Cerejeiras, Canjerana e Louro 2.500.000,00 

14 Estabilização de Encostas - Entre R. Pref. Luiz Adelar e o Ribeirão Cobras 792.023,20 

15 Estabilização de Encostas - Estrada Redentor - Bairro Canta Galo 1.232.300,99 

16 Estabilização de Encostas - Beco Ernesto Michelson - Bairro Bela Aliança 150.000,00 

17 Estabilização de Encostas - Loteamento Liberdade - Bairro Barragem 197.555,81 

18 Estabilização de Encostas - Rua exp. Menelau Claudino dos Santos 1.182.359,70 

TOTAL 10.223.537,02 

 
Fonte: Defesa Civil de Rio do Sul 
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4.9 SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE 

ENCHENTES - 2011 

 

A Defesa Civil de Rio do Sul, a USAID/OFDA e a UDESC/PROEX/GCEPED 

realizaram nos dias 07 e 08 de dezembro de 2011, o Seminário de Avaliação do 

Plano de Gerenciamento de Enchentes, que teve como finalidade avaliar a 

viabilidade do Plano de Gerenciamento de Enchentes do Município de Rio do Sul, 

incorporando a experiência do evento adverso recente e disponibilizando 

informações aos órgãos envolvidos nas atividades de prevenção, mitigação, 

resposta e reabilitação, assim como a comunidade em geral do município. 

Os objetivos do seminário foram: revisar e atualizar o plano de contingência 

de enchentes, em elaboração no município de Rio do Sul, à luz da experiência 

adquirida no recente evento adverso ocorrido; discutir, avaliar e incorporar 

sugestões dos diferentes órgãos envolvidos nas atividades de gestão de risco de 

desastres, com atuação no município, abrindo espaço para uma atuação 

participativa dos diferentes segmentos da comunidade rio-sulense; elaborar 

estratégias de divulgação do documento final, tanto para órgãos públicos e para 

entidades comunitárias, assim como para os setores organizados da comunidade e 

a população em geral; discutir outros aspectos relacionados com a preparação da 

comunidade local e regional, visando melhorar a gestão de possíveis eventos 

adversos futuros. 

O número de entidades participantes foi bastante expressivo, com 25 

entidades presentes que contribuíram significativamente para a avaliação do Plano 

de Enchentes de Rio do Sul. 

O documento procurou identificar os problemas e elencar as possíveis 

soluções, que irão subsidiar a melhoria da capacidade de gestão de emergências e 

desastres. 

 O Seminário teve como lema: 

 

―Conviver com o risco e preparar a comunidade  

para criar mecanismos de resiliência.‖ 

Os quadros a seguir apresentam os resultados do seminário para cada órgão 

participante, e foram sintetizados pela USAID/OFDA e UDESC/PROEX/GCEPED, 

onde se apresentam os problemas identificados e soluções propostas. 
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Quadro 19 – Problemas e Soluções Propostas para Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 
(COMDEC) 

 

PROBLEMA IDENTIFICADO SOLUÇÃO PROPOSTA 

1.1 Duvidas a cerca da previsão meteorológica 
para Rio do Sul 

 Contatar com responsável pelo alerta 
precoce da Secretaria da Defesa Civil e 
outros órgãos para melhorar previsão de Rio 
do Sul. 

1.2 Dificuldades na identificação do nível oficial e 
do critério para a escolha do cenário referencial 

 Realizar novos estudos para adotar como 
oficial o nível do Rio e como critério de alerta 
o cenário mais pessimista, que passa a ser 
considerado como cenário médio. 

1.3 Dificuldades em acionar 199 pela população 
em geral 

 Reavaliar o número e qualificação dos 
atendentes do 199; 

 Informatizar o atendimento 199. 

1.4 O Plano de Contingências não previa 
nenhuma medida para deslizamentos 

 Prever a elaboração de um Plano de 
Contingências para deslizamentos e 
incorpora-lo ao Plano de enchentes graduais 
e reavaliar o plano diretor municipal. 

1.5 O espaço físico e a quantidade de pessoal 
foram considerados insuficientes e inadequados 

 Reestruturar a Divisão de Defesa Civil 
Municipal – aumentando seu espaço físico e 
pessoal; 

 Capacitação dos servidores; 

 Criar o Centro de Operações. 

1.6 Diversas instituições desconheciam detalhes 
do Plano de Contingencia 

 Disponibilizar o Plano para todos os órgãos 
envolvidos; 

 Programar reuniões com as Associações de 
Bairro. 

1.7 Falta de recurso para uso imediato  Ativar o Fundo Municipal de Defesa Civil. 

1.8 Falta de pessoal qualificado para administrar 
abrigos 

 Realizar reuniões para neutralizar resistência 
de entidades identificadas para serem abrigo 
– treinamento das equipes de gerenciamento 
dos abrigos e definição de novos locais. 

1.9 Dificuldades em abastecer os abrigos em 
suas principais necessidades 

 Rever logística de abastecimento dos abrigos 
– alternativas para suprir de água, alimentos 
e outras necessidades. 

1.10 Falta de normatização para estudo de 
vulnerabilidade para deslizamentos, na 
implantação de novos loteamentos 

 Elaboração de instrução normativa para 
implementação de novos loteamentos. 

1.11 Informações veiculada pela imprensa 
gerando situações de insegurança junto a 
sociedade, insatisfação, informações 
desencontradas, orientações incorretas, e outros 
inconvenientes. 

 Reunião com a imprensa para definir 
posicionamento e preparar um plano de 
comunicação para situações de desastre. 

 Capacitação de imprensa para divulgação de 
informações corretas a população. 

 Publicação de boletins periódicos oficiais 
atualizando os dados 

 Estabelecer uma pessoa de ligação com a 
imprensa. 

 
 



175 

 

 
 
 

Quadro 20 – Problemas e Soluções Proposta para Secretaria de Obras 

PROBLEMA IDENTIFICADO SOLUÇÃO PROPOSTA 

2.1 Equipamento em pouca quantidade e 
inadequado para o transporte das famílias a 
serem evacuadas das áreas de risco. 

 Buscar outras alternativas para a evacuação 
das famílias; 

 Utilização de Caminhões particulares; 

 Cadastro de veículos de empresas; 

 Montagem de equipe de coordenação de 
transporte; 

 Avaliar a possibilidade de que este serviço 
não seja prestado pela prefeitura. 

2.2 Perda da condição operacional na evacuação 
das famílias nas áreas de risco por falta de 
comunicação, desconfiança da comunidade, 
confusão com os níveis do rio, falta de percepção 
de risco e falta de uma definição de 
responsabilidades da comunidade e das famílias. 

 Melhoria das comunicações; 

 Definição dos níveis do rio; 

 Palestras de percepção de risco; 

 Inclusão no plano das responsabilidades da 
comunidade. 

2.3 Perda de equipamentos e recursos 
municipais devido aos maquinários estar aplicado 
quase na totalidade na retirada de pertences da 
população. 

 Destinar recursos logísticos para a retirada 
de equipamentos e recursos municipais 
independentes da evacuação da população. 

 

 

 

Quadro 21 – Problemas e Soluções Proposta para Corpo de Bombeiros 
 

PROBLEMA IDENTIFICADO SOLUÇÃO PROPOSTA 

3.1 Constatação de que o SCI não funcionou de 
modo generalizado. 

 Treinamento conjunto em SCI que atinja a 
todas as instituições participantes do plano. 

3.2 Perda de condição operacional do 193, em 
razão da inundação das instalações do Corpo de 
Bombeiros, que ficou sem condições de receber 
as chamadas de socorro. 

 Estudar novo local para instalação do 193; 

 Prever alternativas para receber chamadas 
de socorro; 

 Incorporar radioamadores e outros sistemas 
de comunicação. 

3.3 Falta de veículos adequados para as 
operações de resposta. 

 Aquisição de veículos adequados para 
operações em rios, áreas alagadas e 
terrenos de grande declividade. 

3.4 Dificuldade de conseguir combustível em 
alguns postos. 

 Redefinir os procedimentos de 
abastecimento de veículos com a associação 
dos postos de combustível. 

3.5 Falta de uma Sala de situação para todos os 
órgãos participantes da resposta. 

 Incluir este item no 1.5. 

3.6 Emprego do Corpo de Bombeiros para outras 
ações menos relevantes, como abastecimento de 
água. 

 Atribuir a outros órgãos essas ações menos 
relevantes, para que o corpo de bombeiro 
seja empregado nas suas tarefas maiores. 

3.7 Falta de fontes alternativas de água para 
atender setores isolados da comunidade. 

 Necessidade de identificar mananciais, 
outras fontes de água potável. 

3.8 Dificuldade de abastecimento de água. 
 Estudos para inclusão nas edificações novas 

o aumento da reserva de água para atender 
períodos emergenciais. 
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Quadro 22 – Problemas e Soluções Proposta para Polícia Militar e Polícia Ambiental 

 

PROBLEMA IDENTIFICADO SOLUÇÃO PROPOSTA 

4.1 Dificuldade de manter contato com os 
diversos órgãos de resposta. 

 Uso de Radioamadores e outros meios de 
comunicação. 

4.2 Dificuldade em apoiar ações na margem 
esquerda. 

 Necessidade de criar uma estrutura física na 
margem esquerda do Rio Itajaí para apoiar 
as ações naquela área. 

4.3 Duplicação na solicitação de recursos para 
evacuação e outras atividades de resposta. 

 Necessidade de criar um mecanismo de 
gerenciamento das atividades de resgate 
para evitar duplicidade de emprego dos 
meios disponíveis. 

4.4 Falta de barcos e equipamentos para 
salvamento. 

 Idem ao item 3.3. 

4.5 Falta de locais adequados para abrigar 
pessoal e equipamento de recursos externos ao 
Município que cheguem para reforçar os quadro 
existentes. 

 Readequar as instalações do quartel da PM 
na margem direita PM; 

 Identificar outros locais na margem esquerda. 

4.6 Problemas de violência e saques em 
edificações especialmente nas áreas evacuadas 
e instalações comerciais. 

 Adoção do Toque de recolher (*). 

4.7 Falta de barcos e equipamentos para 
salvamento, Polícia Ambiental.  Idem ao item 3.3. 

(*) A adoção do ―toque de recolher‖ apresentou resultados muito positivo e todos os órgãos 
consideram como uma medida que deve ser mantida em emergências futuras, esta medida facilitou a 
limpeza das ruas. 

 

Quadro 23 – Problemas e Soluções Proposta para Polícia Civil 

PROBLEMA IDENTIFICADO SOLUÇÃO PROPOSTA 

5.1 Localização das instalações da policia civil 
muito vulnerável as enchentes e também para 
presos. 

 Planejar local seguro para os presos. 

 Elaborar um plano para manter 
equipamentos e recursos fora do alcance das 
águas, assim como a manter a 
operacionalidade em outro local. 

5.2 Dificuldade em proceder a rotina legal com os 
óbitos ocorridos durante as enchentes. 

 Criar uma diretiva descentralizada para 
atender aos óbitos decorrente dos eventos 
adversos. 

5.3 Equipe local insuficiente para atender as 
demandas da Policia Civil durante os eventos de 
grandes proporções. 

 Proposta de atuação em rede – deslocar 
profissionais de outras regiões para apoiar e 
substituir equipes locais que tenham sido 
atingidas pelo evento adverso. 

 

Quadro 24 – Problemas e Soluções Proposta para Guarda Municipal 

PROBLEMA IDENTIFICADO SOLUÇÃO PROPOSTA 

6.1 Dificuldade em planejar as ações de controle 
de trânsito em razão da imprecisão das cotas de 
enchente. 

 Melhorar a precisão do nível de enchente de 
acordo com item 1.2. 

6.2 Falta de um estrutura para coordenar as 
ações de resposta, especialmente as de trânsito 
que envolvem diversos órgãos. 

 Estudar a possível criação de um centro de 
emergência para o município. 

6.3 Diversas instituições com atribuições 
duplicadas ou indefinidas. 

 Melhor definição das atribuições de cada 
órgão. 
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Quadro 25 – Problemas e Soluções Proposta para Polícia Rodoviária Federal 

PROBLEMA IDENTIFICADO SOLUÇÃO PROPOSTA 

7.1 Dificuldade em trabalhar devido o isolamento 
do Posto de Rio do Sul e queda das 
comunicações. 

 Trabalhar integrado com os outros órgãos 
que atuem num centro de operação de 
emergência e uso de sistemas alternativos 
de comunicação. 

7.2 Necessidade de um local amplo com espaço 
para abrigar diversos órgãos de emergência, com 
estrutura de apoio (estacionamento, depósitos, 
helipontos e outros), que fiquem fora das áreas 
de risco. 

 Ocupação das instalações do DNIT, 
localizadas na margem esquerda do rio Itajaí, 
próximo do trevo da BR e que atualmente 
estão sub aproveitadas. 

 

 
Quadro 26 – Problemas e Soluções Proposta para CASAN 

PROBLEMA IDENTIFICADO SOLUÇÃO PROPOSTA 

8.1 Consumo exagerado, durante e após os 
eventos adversos, acima da capacidade de 
demanda do serviço. 

 Orientar a população para evitar consumo 
exagerado pós-evento para lavação das 
residências. 

 Remanejamento da rede e pronta solução 
para danos no sistema. 

8.2 Sistema de abastecimento muito vulnerável a 
danos provocados pelas águas (ponte). 

 Programa de modernização e substituição de 
equipamentos e adutoras visando diminuir a 
vulnerabilidade das redes. 

 Elevação do painel elétrico da adutora para 
um nível fora do alagamento, além da adoção 
de bombas anfíbias. 

 

 
Quadro 27 – Problemas e Soluções Proposta para CELESC 

PROBLEMA IDENTIFICADO SOLUÇÃO PROPOSTA 

9.1 Perda das comunicações devido ao uso 
quase exclusivo de celulares. 

 Necessidade de preparar alternativas de 
comunicação, considerando-se o colapso do 
sistema de comunicação via celular. 

9.2 Rede energizada oferece perigo para as 
equipes de primeira resposta que se deslocam 
para as áreas atingidas. 

 Desenvolver estratégias para comandar 
desligamentos pontuais de energia elétrica. 

9.3 Perda da mobilidade pela falta de 
ordenamento do transito. 

 Necessidade melhor ordenamento do transito 
priorizando os veículos emergenciais e 
controle sobre os veículos particulares. 

9.4 Falta de um ponto de apoio logístico para 
atender as atividades na margem esquerda. 

 Estabelecer base operacional de emergência 
para atender a margem esquerda da cidade. 

9.5 Falta de mobilidade em pontos alagados  Aquisição de embarcações adequadas. 

 

 
Quadro 28 – Problemas e Soluções Proposta para Telefonia Celular 

PROBLEMA IDENTIFICADO SOLUÇÃO PROPOSTA 

10.1 A insuficiência da telefonia celular foi 
considerada o maior problemas das 
comunicações durante a última enchente, que 
geraram imensas dificuldades para os órgãos de 
resposta. 

 Prefeitura deve liderar meios de pressão para 
a melhoria a qualidade dos serviços de 
telefonia celular. 
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Quadro 29 – Problemas e Soluções Proposta para Saúde 

PROBLEMA IDENTIFICADO SOLUÇÃO PROPOSTA 

11.1 Dificuldade em dar destino final aos 
resíduos coordenados pela saúde. 

 Ampliar a coordenação com a SEPLAN e a 
COMDEC visando a destinação final de 
resíduos a cargo da saúde. 

11.2 Risco de contaminação a alimentos e bens 
comprados pela comunidade. 

 Fiscalização nos estabelecimentos que 
armazenam, estocam, distribuem e vendem 
alimentos, remédios e outros. 

11.3 Risco de proliferação de doenças nos 
abrigos 

 Melhorar a vigilância sanitária nos abrigos. 

11.4 Falta de informação acerca da 
funcionalidade dos postos de saúdes e outras 
instalações e equipamentos da saúde pública. 

 Identificar com a maior rapidez possível e 
informar aos usuários as instalações e 
equipamentos de saúde atingidos. 

11.5 Possibilidade do recrudescimento dos riscos 
de epidemias como a dengue, leptospirose e 
outros após as enchentes. 

 Medidas emergências de controle da dengue 
pós-enchente; 

 Intensificar as atividades de vigilância 
epidemiológica especialmente para os casos 
de leptospirose; 

 Preparar campanha de orientação e 
distribuição de hipoclorito para as 
populações. 

11.6 Dificuldade em atender a margem esquerda 
e falta de pessoal. 

 Montar uma estrutura de apoio para atender 
a margem esquerda e contar com o apoio do 
Exercito Brasileiro. 

 

 
Quadro 30 – Problemas e Soluções Proposta para Secretaria de Planejamento 

PROBLEMA IDENTIFICADO SOLUÇÃO PROPOSTA 

12.1 Dificuldade em remover o lixo e os resíduos 
das ruas e logradouros. 

 Implantar uma estrutura de limpeza da 
cidade na questão de lixo e resíduo contando 
com os recursos da municipalidade e 
empresas terceirizadas. 

12.2 Dificuldade de mobilidade das equipes de 
limpeza, pelo grande número de pontes e ruas 
destruídas. 

 Prioridade para recuperação das vias. 

12.3 Falta de adequação do Plano diretor em 
consonância com as vulnerabilidades da cidade. 

 Revisar a legislação buscando a preparação 
e redução das vulnerabilidades; 

 Melhorar a base cartográfica que favoreça o 
ordenamento territorial; 

 Ampliar a parceria com a COMDEC para 
identificação de áreas de riscos e regular a 
construção nas áreas vulneráveis; 

 Adotar medidas de incentivo fiscal que 
reduza a vulnerabilidade na ocupação. 
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Quadro 31 – Problemas e Soluções Proposta para União de Moradores 

PROBLEMA IDENTIFICADO SOLUÇÃO PROPOSTA 

13.1 Baixa capacidade de preservação de água 
nas residências. 

 Ampliar o abastecimento de água nas casas, 
comprando caixas d’água (moradores); 

 A associação fazer um levantamento dos 
moradores que tem caixa d’água 
(moradores); 

 Campanha de conscientização para 
aquisição de caixa d’água (moradores); 

 Limpeza das caixas d’águas pós-evento. 

13.1 Acúmulo de lixo e de resíduos na periferia 
da cidade. 

 Plano de ação para acelerar a limpeza na 
periferia (prefeitura). 

13.2 Inadequação dos abrigos. 
 Reavaliar as instalações dos abrigos nas 

regiões mais críticas. 

13.3 Dificuldade de mobilidade urbana na 
periferia. 

 Plano para rápida de recuperação de pontes 
e vias de transporte na periferia. 

13.4 Baixa participação dos moradores da 
periferia nas atividades de recuperação. 

 Plano para incentivar a participação dos 
moradores de moradores da periferia através 
dos setores organizados das comunidades. 

 

Quadro 32 – Problemas e Soluções Proposta para Secretaria de Educação 

PROBLEMA IDENTIFICADO SOLUÇÃO PROPOSTA 

14.1 Baixo nível de coordenação entre a 
Secretaria da Educação e a Defesa Civil. 

 Aproximação da Educação a Defesa Civil 
para programas educativos. 

14.2 Dificuldade em executar a proteção dos 
bens e recursos existentes nas escolas 
localizadas nas áreas de risco, o que provocou 
elevados danos. 

 Necessidade de plano de proteção dos bens 
e recursos das unidades escolares em áreas 
de risco. 

 
 

Quadro 33 – Problemas e Soluções Proposta para Secretaria de Assistência Social e Habitação 

PROBLEMA IDENTIFICADO SOLUÇÃO PROPOSTA 

15.1 Não aceitação da ordem de evacuação de 
muito moradores em áreas de risco. 

 Fazer campanha junto à população sobre a 
importância da evacuação das áreas de 
risco. 

15.2 Falta de pessoal qualificado para atender a 
grande demanda de triagem e preparação e 
entrega das doações. 

 Capacitar voluntários para triagem e 
distribuição de donativos. 

15.3 Dificuldades em identificar um local que 
atenda as necessidades de manejo das doações 
para o Município. 

 Identificar local para depósito de donativos 
específicos para Rio do Sul que atenda o 
processo de recebimento triagem, estocagem 
e distribuição. 

15.4 Críticas quanto a possíveis desvios ou 
emprego inadequado na manipulação e 
distribuição de donativos 

 Tomar medidas mais efetivas para a 
transparência na manipulação e distribuição 
dos donativos para evitar possíveis desvios 
ou interpretação equivocada de seu uso por 
parte da comunidade. 

15.5 Falta de mão de obra para montagem e 
distribuição de kits (alimentação e higiene). 

 Participação positiva do Exército Brasileiro, 
mas que necessita do apoio dos demais 
órgãos para que sua atuação seja mais 
efetiva. 

 Usar maior número de voluntários nos 
trabalhos com donativos. 
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Quadro 34 – Problemas e Soluções Proposta para Gerenciamento de Abrigos 

PROBLEMA IDENTIFICADO SOLUÇÃO PROPOSTA 

15.6 Baixa capacitação do pessoal que 
administra os abrigos. 

 Formar e capacitar equipe multidisciplinar 
para coordenar e administrar abrigos. 

15.7 Falta de voluntários capacitados para 
compor as equipes de abrigos alternativos 

 Cadastrar as equipes de administração de 
abrigos. 

15.8 Dificuldade no acesso a alguns abrigos que 
ficam isolados durante os eventos adversos. 

 Criar alternativas de acesso terrestre aos 
abrigos localizados em áreas que somente 
foram acessadas por helicópteros. 

 Estudar a implantação de novos abrigos de 
fácil acesso 

15.9 Constatação de deslocamento de 
desabrigados para receberem donativos em 
diferentes postos de distribuição 

 Os desabrigados devem ser atendidos nos 
abrigos ou postos de distribuição designados 
para sua região, evitando deslocamentos 
para outras áreas do município. 

 Banco de dados integrado para 
cadastramento de desabrigados para 
fornecimento de benefícios. 

 

O Plano de Gerenciamento de Enchente não é um plano pronto e acabado, 

mas em constante desenvolvimento, ou por causa das mudanças do cenário que 

levam em conta as ameaças e as vulnerabilidades ou a dinâmica do espaço 

ocupado pelo homem, estabelecendo relações mais equilibradas ou não com o 

ambiente natural e o construído. Mas também, pela melhoria ou falta de capacidade 

de resposta dos diversos órgãos envolvidos e a resiliência das comunidades e das 

instituições. 

Entretanto, há ainda muito a se fazer, pois no plano é necessário que se 

reveja as cotas das ruas, mediante a elaboração do mapa digital de terreno e 

atualizar as manchas de inundação. Ainda é imprescindível melhorar o sistema de 

alerta e alarme, instalando estações telemétricas e réguas em uma malha mais 

descentralizada para melhorar a previsão. 

Além desta parte técnica, há também o lado social, o de envolver a 

comunidade na percepção do risco, na convivência e no aprendizado com o rio, 

fazendo um trabalho nas escolas, nas comunidades e nos bairros, envolvendo cada 

um e todos, para que possam estar mais preparados do que estavam para conviver 

com a situação de calamidade. 

As estruturas da Prefeitura devem estar envolvidas em uma gestão integral de 

risco, onde cada uma de suas partes desenvolvam programas e projetos para 

prevenir e mitigar os eventos adversos e, também, apoiar nas ações de resposta. 

O plano de gerenciamento de enchentes está envolvido em um espectro mais 

amplo, que vai além dos domínios do município, que é a Bacia Hidrográfica do Rio 
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Itajaí. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí elaborou o Plano Diretor de 

Recursos Hídricos da Bacia do Rio Itajaí, e nele estão previstas diversas ações que 

devem ser observadas pelo gestor do plano. 

Dentre elas destacam-se os objetivos 11 e 12, que preveem o fortalecimento 

das estruturas de Defesa Civil nos municípios e visa, também, promover a revisão 

dos Planos Diretores municipais, em função das áreas de risco evidenciadas em 

desastres recentes. O plano de Recursos Hídricos em sua diretriz 61 propõe 

soluções integradas com os planos diretores municipais para o problema das 

enxurradas e enchentes. 

Quanto ao Plano de Prevenção e Mitigação de Riscos de Desastres, este 

estabelece algumas metas importantes como o Plano de alerta elaborado até 2011, 

incluindo o arranjo institucional do sistema de alerta formalizado e a expansão da 

rede telemétrica (25); cartografia disponível em 2012 (26); Projeto de sistema 

integrado (multitemático e multi-institucional) de informações geográficas elaborado 

em 2012 (27); mapas de áreas de risco (incluindo manchas de inundação x danos) 

elaborados para cinco municípios a cada ano (28); revisão e adequação do plano 

diretor urbanístico, tendo em vista as áreas de risco, para cinco municípios a cada 

ano (29); e Projetos de lei para regulamentação de terraplanagem, em discussão em 

2012 (30).  

O Plano de Gerenciamento de Enchente de Rio do Sul está longe do ideal e é 

necessário vencer os desafios técnicos e políticos que se apresentam, como a 

construção de um território mais seguro que é um dos objetivos deste plano. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Todos tienen la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres. La 
instauración de sólidas alianzas entre las agencias gubernamentales, el 
sector privado y las organizaciones de la sociedad civil es esencial para 
desarrollar verdaderamente una cultura de reducción del riesgo y para 
integrar la reducción del riesgo de desastres a las políticas y la planificación. 
Sr. Jacky R. Randimbiarison, Coordinador de la Plataforma Nacional. 

 

No caminhar desta dissertação pôde-se constatar que Rio do Sul apresenta 

uma fragilidade muito grande em relação as enchentes. Desde o início de sua 

história como distrito de Blumenau e, posteriormente, como município, o convívio 

com este evento adverso tem preocupado os gestores do município. 

Tudo isso se deve ao fato de Rio do Sul, por sua conformação socioespacial 

apresentar uma relação conflituosa com o rio, devido à forma cultural de ocupação 

do solo e da apropriação inadequada de espaços ao longo do rio. Aproveitando-se 

dele como meio de transporte, mas também, se beneficiando dos recursos naturais 

outrora disponíveis na bacia hidrográfica. 

Entretanto, ao mesmo tempo em que há benefícios na ocupação do solo, há 

consequências importantes, gerando certo desiquilíbrio na dinâmica dos 

ecossistemas que ameaçam a comunidade, bem como, as dinâmicas das 

comunidades ameaçam os ecossistemas (WILCHES-CHAUX, 201021). 

As características físico-espaciais, por um lado, permitiram o desenvolvimento 

de atividades econômicas e sociais, e por outro lado, a ocupação do território expôs 

seus habitantes a situações de risco. 

Assim como a análise dos instrumentos municipais, como o Plano Diretor e o 

Plano de Gerenciamento de Enchentes, pretende oferecer a população qualidade de 

vida e segurança em um território mais preparado para enfrentar os eventos 

adversos, enfocando uma gestão de risco de desastre mais eficiente. 

A pesquisa identificou elementos de gestão de riscos de desastres no Plano 

Diretor, que por meio de várias modificações propõe atenuar os efeitos das 

enchentes no município. 

Dentre as modificações propostas, algumas áreas terão restrições de uso e 

ocupação residencial e outros, com exceção dos usos de estacionamento, túnel de 

pedestres e veículos, área de recreação e subsolo para estacionamento, desde que 
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não interfiram no escoamento com o fluxo das águas. Esta preocupação visa 

diminuir o impacto das enchentes e propiciar a proteção da população. 

Outro item importante de mudança no Plano Diretor é a modificação das taxas 

de ocupação e das taxas de permeabilidade do solo, pois essa alteração visa 

melhorar o fluxo da água, evitando que ela escoe rapidamente para o rio, podendo 

aumentar mais a vazão do rio. Esta medida que se enquadra na mitigação das 

enchentes. 

A adoção do recuo frontal de 4 metros em toda a cidade é uma das metas 

deste plano, porém, encontra resistência em áreas consolidadas, como o centro. 

Porém, esta ação irá propiciar mais conforto na cidade, criando assim mais espaços 

de circulação. 

Estas medidas adotadas no Plano Diretor vêm de encontro com a Política 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), que em suas diretrizes gerais, propõe a 

articulação dos recursos hídricos com a gestão do uso de solo. 

Existe uma proposta que está sendo discutida pelos gestores do plano, que é 

a obrigatoriedade de uso de mecanismos de armazenamento da água da chuva, 

para as novas construções. Esta é uma diretriz que está presente nos planos PNRH, 

no Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Itajaí, e também no Plano Integrado 

de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí. 

A ocupação do solo, prevista no Plano Diretor e no zoneamento, devem 

mitigar o impacto das enchentes e dos deslizamentos, pois criou regras de 

ocupação, demarcando no mapa várias áreas de risco como: ocupações proibidas 

definitivamente; ocupação restrita; e áreas de monitoramento, conforme o Anexo 1. 

Foram mapeadas 32 áreas com algum grau de risco, sendo que 24 delas 

apresentam possibilidades de movimentação de solo (deslizamentos) e 8 áreas de 

enchentes. As áreas de alto risco de enchentes serão interditadas definitivamente. 

De acordo com o PPRD-Itajaí22, listaram-se diversas prioridades e uma dela é 

a revisão, adequação e atualização dos planos diretores municipais e incorporação 

dos aspectos de redução de riscos nos planos municipais de defesa civil - Prioridade 

1 - item 5.1a3. 

Neste cenário, a atualização do Plano Diretor atende a prioridade 1 – item 
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 AQUINO, F. F.; LAPOLLI, A. V. et al. Plano Integrado de Prevenção e Mitigação de Desastres 

Naturais na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí - PPRD-Itajaí. FAPESC. Florianópolis. 2009 – PPRD-
Itajaí. 
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5.1a1, do PPRD-Itajaí, que preconiza o desenvolvimento de uma legislação 

municipal visando à restrição de áreas urbanas impermeabilizadas e/ou incentivo à 

reserva de água da chuva, contrapondo impactos decorrentes da 

impermeabilização. 

Para as áreas de risco, que tem sua ocupação proibida definitivamente, foi 

criada uma Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), onde poderão ser instalados 

parques, estacionamentos, quadras polivalentes, praças ou outra estrutura de uso 

coletivo ou de preservação ambiental. Esta alteração vai de encontro com o PPRD-

Itajaí, na prioridade 3 - item 5c3, que é a criação de unidade de conservação em 

áreas de alto risco, onde a ocupação não seja permitida ou recomendável. 

Além destes fatores, a verticalização da cidade é um ponto estratégico para 

concentrar a cidade em locais onde já exista infraestrutura. Esta medida poderá 

aperfeiçoar o acesso de equipes de resposta para evacuação de um grande número 

de pessoas em um tempo relativamente curto, se houver comparação com uma 

cidade horizontalizada. 

O Plano Diretor apresenta vários desafios, como a indenização de residências 

em áreas de risco e sua alocação em áreas seguras. Segundo a Defesa Civil, cerca 

de 60 famílias moram nas cotas mais baixas da cidade (6,5 metros), ao retirar estas 

famílias destes locais, a cota de emergência passa para 7,5 metros, o que 

representaria algumas horas a mais para tomar medidas preventivas. 

Outro ponto investigado nesta dissertação é a relação entre o Plano de 

Gerenciamento de Enchentes e o Plano Diretor. Conclui-se que há uma ligação 

simbiótica entre os planos, que as intervenções sugeridas no Plano Diretor visam a 

mitigação e a prevenção dos eventos adversos como a enchente e estão integrados 

em um contexto mais amplo de gestão de bacia hidrográfica, como apontado nas 

prioridades do PPRD-Itajaí, como descrito no item 4a3, que faz referência ao 

mapeamento de áreas de risco e ameaças múltiplas, para o desenvolvimento de um 

sistema de cadastro de desastres naturais, e o item 6a1 – em que o mapeamento 

das áreas e quantificação de famílias afetadas e classificação das áreas por 

tipologia de intervenção são importantes itens que estão contemplados no Plano 

Diretor. 

O Plano de Gerenciamento de Enchentes apresenta o Mapa Painel de Defesa 

Civil (mapa 9), este dispositivo está no PPRD-Itajaí, item 4a4, que faz referência ao 

mapeamento dos equipamentos sociais disponíveis como: possíveis abrigos 
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temporários; e serviços públicos e privados relevantes para utilização em situação 

de desastres naturais, incluindo estradas vicinais/carreadores, fontes naturais e 

alternativas de águas potáveis. 

O Plano de Gerenciamento de Enchentes procurou desenvolver a percepção 

de risco junto às comunidades, tornando-as mais participativas, promovendo 

seminários e debates, principalmente sobre gerenciamento de abrigos, com isto, a 

comunidade e seus líderes foram envolvidos no processo. Conviver com o risco e 

superar as dificuldades buscando a resiliência, onde o respeito e o convívio entre o 

espaço natural e o construído seja sempre equilibrado (PIETRO, 2007) e que o 

verdadeiro desenvolvimento deva fortalecer a capacidade de resiliência dos 

territórios e seus habitantes, e não debilitá-los (WILCHES-CHAUX, 2010), é o 

objetivo desta discussão. 

É importante destacar que uma das metodologias e/ou ferramentas utilizadas 

na elaboração do Plano de Gerenciamento de Enchentes foi a Gestão Local 

Integrada de Risco (GELIRD), que tem como fundamento integrar toda a estrutura 

administrativa da prefeitura, em um olhar sobre a gestão de risco em todos os 

setores como a educação, guarda municipal, planejamento, obras, saúde, 

transporte, meio ambiente entre outros e, também, outros órgãos na gestão de 

riscos como a companhia de energia elétrica, de abastecimento de água, polícias, 

associação de moradores e organizações não governamentais. 

A integração das estruturas administrativas, com a mesma visão sobre o 

fenômeno, facilita a articulação de políticas públicas de gestão de riscos de 

desastres, esta maneira de agir está alinhada com o Marco de Ação de Hyogo23. 

Este apresenta como prioridades de ação destacam-se: garantir que a Redução de 

Riscos de Desastres (RRD) seja uma prioridade nacional e local, com uma sólida 

base institucional para sua implementação; os países devem desenvolver políticas, 

planos, programas, projetos e leis com a finalidade de integrar a gestão de riscos de 

desastres; integrar a redução de risco de desastres e as políticas de planejamento e 

desenvolvimento; e garantir a participação comunitária, de modo que as 

necessidades locais sejam atendidas.   

A Gestão Local Integrada de Risco (GELIRD) foi o ponto de partida do trabalho 

de construção do plano de gerenciamento de enchentes. 
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 EIRD - Estratégia Internacional para Redução de Desastres. Marco de Ação de Hyogo para 2005-

2015: aumento da resiliência das nações e das comunidades diante dos desastres. 2010b. 
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Outra ferramenta utilizada foi a Construção de Cenário de Riscos, que é a 

representação da interação das diferentes ameaças e vulnerabilidades, em um 

território para um dado momento (PROCOMES, 2008). 

Na construção do cenário de risco foi verificado que a enchente é a ameaça 

mais prevalente no município. Diante deste fato, buscou-se a maior enchente 

ocorrida até então, e esta aconteceu no período de 1983 e 1984 e para efeitos de 

dimensionamento do Plano de Gerenciamento de Enchente o nível atingido de 13,57 

metros foi considerado como cenário médio. 

Foi analisada a configuração socioespacial do município e mapeadas todas 

as estruturas de interesse da Defesa Civil. Os resultados geraram vários mapas, 

dentre eles destaca-se a mancha de enchente para os níveis de 9 metros, 11 

metros, 13 metros e 15 metros. A partir deles foram extraídas informações 

importantes, como: número de habitantes afetados; desabrigados; localização de 

abrigos; e que infraestrutura poderá ser utilizada para cada um dos níveis. Estas 

informações possibilitam o melhor planejamento das ações de gestão de riscos de 

desastres. 

Cabe ressaltar que o Plano de Gerenciamento de enchentes ainda está 

incompleto, e a metodologia que prevê a construção de cenário de risco deve conter 

a elaboração de protocolos de procedimentos. 

Em linhas gerais, a construção de protocolos e procedimentos enfatiza os 

acordos entre instituições, grupos ou setores envolvidos em processos de resposta, 

procurando o consenso e a designação de responsabilidades. São, em outras 

palavras, processos de decisão analisados e acordados antecipadamente a uma 

crise. 

Segundo a USAID/OFDA (2005, p. 3), 

 
Os protocolos e procedimentos podem ser usados em vários momentos.  
Durante sua elaboração, contribuem para criar um marco de entendimento,  
assim como estabelecem referências que podem guiar o desenvolvimento 
de capacidades. Durante um incidente, sua aplicação deve permitir o 
alcance de objetivos de operação e, posteriormente, podem contribuir para 
os processos de avaliação e melhoramento de processos.  Entretanto, sua 
elaboração deve estar enfocada na resposta, pois do contrário perder-se-á 
sua operacionalidade. 

 

A elaboração de protocolos e procedimentos facilita as operações de resposta 

a desastres, em que todas as funções estão definidas, bem como, as 

responsabilidades de cada instituição que irá atuar no evento. 
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Outro tema central desta dissertação é a segurança territorial ou território 

seguro, que permeia todo o processo desta investigação. O município de Rio do Sul 

é um território seguro? 

Do ponto de vista de Wilches-Chaux (2010), das dimensões apresentadas por 

ele, esta pesquisa é inconclusiva, pois não tem elementos para respondê-la. 

Entretanto, se a pergunta for mudada e se tornam mais específica, talvez se 

obtenha alguma resposta. Rio do Sul é um território seguro de desastres de 

inundação? 

A resposta para esta pergunta está em construção, se a resposta for absoluta 

dir-se-ia que NÃO, entretanto, a construção de um território seguro é um processo 

que depende de muitos fatores, como a compreensão do evento adverso, a 

capacidade de resiliência e resposta. 

Hoje, a intenção é estar mais bem preparado do que ontem e amanhã melhor 

preparado do que hoje, e dia após dia, leva-se para a população, melhor qualidade 

de vida. O território será cada vez mais seguro, com o envolvimento de todos, em 

busca do desenvolvimento socioambiental mais equilibrado. 

O território seguro depende da função determinada pelos fatores de 

vulnerabilidade x ameaça, se diminuíssemos a vulnerabilidade também 

diminuiremos o risco, mas o risco sempre vai existir, então o território sempre será 

inseguro. 

A resposta para aquela pergunta pode ser dividida em duas partes, a primeira 

é NÃO, pois o território não é seguro em função do risco. A segunda resposta viável 

é SIM, mas esta só pode ser verificada em comparação com os eventos históricos, 

considerando a dinâmica do município e comparando os resultados. Contudo, a 

resposta pretendida neste caso é SIM, pois hoje se está mais seguro que no 

passado, e no futuro mais seguro que hoje e assim por diante, pois este é um fato 

dinâmico e deve-se estar sempre agindo e melhorando as condições de segurança 

territorial. 

A construção do território seguro é um processo que deve ser construído por 

todos, o poder público, a comunidade etc., procurando desenvolver a resiliência. 

Tomando como referência e influenciado pelas ideias de Gustavo Wilches-

Chaux sobre o conceito de território seguro e suas dimensões de análise, esta 

pesquisa não avaliou as dimensões preconizadas por este autor, mas avaliou outras 

categorias de análise. Na ousadia de adequar estas dimensões propõem novas 
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formas de análise, como o ordenamento territorial, plano de contingências, 

resiliência, gestão de risco de desastres e capacidade de resposta, e com isto  

sugere-se a utilização do nome Território Seguro de Desastres. 

A seguir apresentam-se as dimensões de análise utilizadas, que estão 

dispersas na literatura e foram reunidas para a construção desta nova categoria 

proposta que são: 

Ordenamento Territorial: que tem a função de ordenar a ocupação do espaço 

territorial, concebendo leis que normatizem a ocupação e uso da terra, 

principalmente nas áreas de risco. 

Plano de Contingencias: é o plano que prevê uma hipótese de desastre e 

sobre ela procura-se preparar para responder aos desastres. 

Resiliência: é a capacidade que as pessoas têm para se recuperar depois de 

ter sofrido uma enfermidade; capacidade de uma comunidade aprender com eventos 

adversos passados para melhor se preparar para o futuro. 

Gestão de Riscos de Desastres: cria condições propícias para redução de 

riscos de desastres, ao integrar as etapas numa visão sistêmica. 

Capacidade de Resposta: é a capacidade da comunidade em responder 

adequadamente aos desastres. 

 

Figura 22 – Território Seguro de Desastres 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O Território Seguro de Desastres, de acordo com a perspectiva deste 

pesquisador sobre as dimensões, é demonstrado na figura 22. 
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Figura 23 – Representação gráfica de Território Seguro de Desastre e suas dimensões 

 

 

Observando a figura 23, é possível verificar dois blocos, o primeiro diz 

respeito às questões do Plano Diretor, Ordenamento do Território e Ocupação do 

Solo. O segundo bloco tem como ponto a Gestão de Risco de Desastres, 

Resiliência, Capacidade de Resposta e Plano de Contingência, que somados, 

trazem a ideia se o território é seguro ou não. Todos estes elementos propostos para 

dizer se o território é seguro já foram abordados ao longo da dissertação, 

procurando encaminhar uma possível resposta ou uma forma de olhar o fenômeno. 

Neste momento, apenas se lançam algumas luzes sobre o problema, sem 

pretensão de esgotar os questionamentos, mas uma contribuição, que deverá ser 

discutida na academia e, também, no cotidiano do município. 

A segurança territorial de desastre é a que evita que fenômenos ou processos 

como enchentes ou inundações possam converter-se em desastres para os 

habitantes presentes e futuros deste mesmo território. Como argumenta Wilches-

Chaux (2012b), território seguro pode ser considerado como sinônimo de 

sustentabilidade das relações entre a dinâmica da natureza e a dinâmica das 

comunidades em um território, e este é um atributo de mão dupla que deve 

beneficiar tanto a natureza como as comunidades. 

A segurança territorial está intimamente ligada com a sustentabilidade ou o 

desenvolvimento sustentável, e essa maneira de relacionamento com o território não 

permite que a dinâmica da natureza se converta em uma ameaça contra a 

comunidade, e nem a dinâmica da comunidade se converta em uma ameaça contra 

os ecossistemas, (WILCHES-CHAUX, 2012c), é o objetivo primaz do território 

seguro de desastres.  
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Rio do Sul busca trabalhar as questões de território seguro de desastres, nas 

enchentes como visto ao longo da dissertação, pois este é um problema marcante 

no município, e a Defesa Civil e a Secretaria de Planejamento – Diretoria do Plano 

Diretor somaram esforços para elaborar medidas que venham atenuar seus 

impactos e, por conseguinte, transformá-la em território seguro de desastres. 

A Defesa Civil apesar das poucas pessoas somente três trabalham na gestão 

de riscos de desastres teve um grande desafio ao longo desse tempo. As enchentes 

de setembro de 2011 colocaram à prova, o plano de enchentes; a articulação do 

poder público em atender aos desastres foi precária, pois as dificuldades foram 

imensas; a falta de um centro de operações onde os técnicos pudessem tomar as 

decisões foi um ponto que merece reparação; as comunicações falharam; o sistema 

de alerta e alarme não saíram como esperado; o plano apresentou falhas que foram 

reveladas no seminário de avaliação, e que estão sendo trabalhadas atualmente 

para o aprimoramento do Plano. 

A Defesa Civil mudou de endereço, ganhou mais espaço e mais funcionários. 

As atividades, neste momento em 2013, concentram-se na reconstrução da cidade e 

município, e vários projetos e obras estão em andamento. A consultoria da OFDA e 

UDESC continua apoiando as atividades, que na sequência, são a construção de 

protocolos de procedimentos; trabalhar no sistema de alerta e alarme; fortalecer a 

resiliência do município; completar o cadastro de abrigos e capacitar líderes 

comunitários; e por fim, envolver o setor educativo na percepção de risco, 

convivendo e aprendendo com o rio. 

Quanto ao plano diretor, o processo é mais complexo, as alterações 

dependem de aprovação da casa legislativa, pois as ações preventivas e/ou 

mitigatórias inseridas no plano demorarão a surtir o resultado esperado. Mas, à 

medida que os avanços propostos forem colocados em prática, a questão das 

enchentes e deslizamentos que afligem o município irão diminuir, ao ponto de se ter 

apenas eventos adversos e não mais desastres. 

Resgatando o trabalho de Poleza (2003), onde em suas considerações finais, 

recomenda a criação de parques urbanos que poderiam servir de área de 

preservação ambiental, esta sugestão foi ouvida na atualização do plano diretor, e 

foram criadas as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) e as Zonas Especiais 

de Interesse Cultural (ZEIC). Nestas zonas poderão ser implantados espaços de 

lazer, como parques. Apesar da grande dificuldade que foi para aprovação destas 
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zonas, esta ação irá proporcionar uma melhoria na qualidade de vida dos seus 

habitantes. 

As medidas propostas pelo Plano de Gerenciamento de Enchentes e pelo 

Plano Diretor visam tornar o Território Seguro de Desastres. Entretanto, as 

dinâmicas territoriais e sociais sempre estarão presentes, necessitando atualização 

constantes das novas realidades colocadas. 
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 Livro ―¿Qu-ENOS pasa?‖, sobre gestión de riesgos ligados al fenómeno ENOS (El Niño Oscilación Sur). Ese 

libro, que se encuentra en publicación, se basa a su vez en los resultados de un estudio realizado por LA RED 
(Red de Estudios Sociales sobre Desastres) e IAI (Inter American Institution) sobre las razones por las cuales 
ENOS se ha convertido en desastres en distintos paises de América Latina y en la Florida (USA). 
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