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RESUMO 

 

Esta dissertação realizou um estudo sobre a Defesa Civil sob o aspecto legal e funcional. 

Apresentou sua origem, sua missão, a legislação em vigor, conceitos importantes e sua 

estrutura. Apresentou também os tipos de desastres mais comuns no país e realizou ainda um 

estudo sobre o risco, seu conceito, suas formas de gerenciamento, a relação com a geografia e 

a Sociedade de Risco de Ulrich Beck. Foi realizado também um estudo de caso sobre 

Caratinga/MG.  O município foi afetado por desastres de grande magnitude nos anos de 2003 

e 2004, resultando em danos e prejuízos consideráveis. A partir do ocorrido, verificou-se um 

investimento na prevenção de desastres com um sistema de alerta e alarme que hoje em dia é 

referência no Estado de Minas Gerais. Os resultados mostram que após o envolvimento do 

poder público e da comunidade, os danos e prejuízos em virtude de desastres foram 

minimizados. Conclui-se que sem uma Coordenadoria Municipal de Defesa Civil instalada e 

funcionando, as localidades podem estar sujeitas aos mais diversos tipos de desastres, 

trazendo danos e prejuízos importantes.  

 

Palavras-chave: Defesa Civil. Risco. Vulnerabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation made a study of the Civil Defense under the legal and functional aspect. 

Presented its origin, mission, current legislation, important concepts and structure. Also 

presented the most common types of disasters in the country and carried out a study on the 

risk, its concept, its forms of management, the relationship with the geography and the Risk 

Society by Ulrich Beck. It was performed a case study of Caratinga / MG. The city was 

affected by major disasters in the years 2003 and 2004, resulting in considerable damages. As 

it happened, there was an investment in disaster prevention with a warning and alarm system 

that today is a reference in the State of Minas Gerais. The results show that after the 

government and community involvement damage and prejudice caused by disasters are 

minimized. It was concluded  that without a Municipal Civil Defense Coordination installed 

and running, localities may be subject to various types of disasters, bringing significant 

damages and prejudices. 

 

 

Keywords: Civil Defense. Risk. Vulnerability. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os desastres não devem ser tratados como fatalidades inesperadas, ou seja, com um 
grau de surpresa por parte dos atores relevantes em matéria de segurança. Estes 
atores, dentre eles a Defesa Civil, devem desenvolver estratégias mais efetivas de 
prevenção dos riscos, assim como planos emergenciais de contingência e mitigação 
no caso da ocorrência de desastres. Desta forma, identificando as comunidades que 
se encontram vulneráveis a alguma ameaça, caracterizando a vulnerabilidade dos 
lugares e desenvolvendo ações emergenciais e de prevenção acerca dos riscos antes 
que o desastre ocorra, não restringindo suas ações no pós-desastre. (SORIANO, 
2009) 

 
Observa-se que várias são as conseqüências danosas dos desastres. Eles aumentam 

significativamente a dívida social, uma vez que as pessoas de menor poder aquisitivo são a 

imensa maioria das vítimas. Por estarem em áreas de riscos e muitas vezes não possuírem a 

percepção global de riscos. Além desse agravante, as ações de resposta aos desastres desviam 

os já escassos recursos financeiros de projetos produtivos que geram renda e empregos.  

Observamos que no Estado mineiro, dos oitocentos e cinqüenta e três municípios, 

segundo dados da CEDEC, 694 possuem o órgão destinado às ações de Defesa Civil, a 

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC). Cabe ressaltar que apesar de criada, 

muitas vezes a COMDEC encontra-se “apenas no papel”, não realizando projetos efetivos de 

prevenção a desastres. 

O objetivo geral da presente dissertação é analisar a Defesa Civil no Brasil sob o 

aspecto legal e funcional e a temática do risco. 

Apresentaremos no Capítulo 2 uma revisão bibliográfica onde será tratada a origem da 

Defesa Civil no mundo, no Brasil e em Minas Gerais, sua missão e aspectos legais.  No 

mesmo capítulo será tratado sobre o conceito de risco, sua relação com a geografia, a 

sociedade de risco do sociólogo alemão Ulrich Beck, os tipos de risco do modelo de 

abordagem da ONU, o gerenciamento do risco e os desastres mais comuns em nosso país. 

Os métodos e materiais utilizados na pesquisa apresentam-se no Capítulo 3, onde será 

tratado sobre o município de Caratinga, o incremento das precipitações hídricas na cidade e as 

inundações. 

Em seguida, no Capítulo 4, aborda-se a Aplicação da Metodologia onde é realizada a 

análise dos danos e prejuízos.  

A relevância social dos temas analisados se alicerça por considerar que danos 

humanos, materiais e ambientais podem ser reduzidos no caso de ocorrência de um desastre 

quando existe um trabalho preventivo como de conscientização da comunidade, mapeamento 

de área de risco, monitorização dos eventos adversos, dentre outros.   
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 Histórico da Defesa Civil 

 

Pode-se afirmar que a defesa civil surgiu com o homem. A busca por alimentos, a 

necessidade de abrigo contra as intempéries e proteção contra ataques inimigos, foi a única 

maneira de preservar a espécie, haja vista as limitações de ordem física que sempre acabavam 

por transformar o homem isolado em alvo fácil.   

Com a convivência em sociedade e as disputas pelo melhores territórios, surgiram os 

primeiros confrontos e as primeiras guerras. Verifica-se que a necessidade de defesa surgiu e 

evoluiu junto com o homem. Os exércitos em confronto possuíam organização compatível 

com os meios disponíveis, sistema de informações eficiente, bom sistema de abastecimento e 

espírito de defesa entre os elementos combatentes, porém, pouca proteção era dispensada à 

população civil não engajada na luta.  

A história mostra que Napoleão desenvolveu o domínio da política de segurança, 

destinado a proteger o homem contra os perigos, quer com a prevenção, quer em caso de 

falhas na prevenção.   

Durante a Segunda Guerra Mundial, surgiu de fato a noção de Defesa Civil, como 

necessidade imperiosa de proteger as populações não empenhadas efetivamente na luta, 

notadamente as das grandes cidades e centros industriais.    

A Defesa Civil surgiu na Inglaterra, com uma organização estruturada que recebeu o 

nome de CIVIL DEFENSE (Defesa Civil), em razão do sofrimento da população face aos 

ataques sofridos entre 1940 e 1941, quando foram lançadas bombas sobre cidades inglesas, 

causando milhares de mortes na população civil.  

A doutrina foi adotada por outros países mesmo em tempos de paz, demonstrando sua 

eficácia na minimização dos efeitos causados por eventos adversos de qualquer ordem sobre 

as populações, com atuação decisiva em desastres naturais ou de origem humana.    

No Brasil, após o início da 2ª Grande Guerra, iniciou-se a organização da Defesa 

Civil.   

Após o ataque japonês à base americana de Pearl Harbour, o governo brasileiro editou 

o Decreto Lei nº 4.098, criando o Serviço de Defesa Passiva Antiaérea. 

O Decreto determinava a construção de abrigos antiaéreos e facilitava a divulgação 

dos comunicados e informações necessárias à população acerca do problema mundial. O 

objetivo seria instruir a população acerca de medidas de auto proteção em caso de ataque 
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aéreo e formar pessoal habilitado para lidar com a situação do momento (BRASIL, 1942).    

Apesar dos esforços, o rendimento foi insignificante. Isto se deu em razão do 

descrédito da população sobre a importância do problema, face a inexistência de ameaças 

efetivas e diante da falta de recursos financeiros. 

A partir do momento em que o Brasil entrou na Guerra, o governo brasileiro baixou 

novos Decretos, criando a Diretoria Nacional e as Diretorias Regionais de Defesa para os 

Estados, Distritos Federal e o então Território do Acre, a transferência da subordinação do 

Serviço para o Ministério da Justiça e Negócios Interiores e a coordenação da Defesa Ativa e 

Passiva sob a responsabilidade das autoridades militares encarregadas da Defesa Ativa. 

Através de outros diplomas legais dos anos de 1942 e 1943, tornou-se obrigatório o 

ensino das atividades de defesa passiva a alunos e professores dos estabelecimentos de ensino, 

a determinação aos Estados e Municípios para a construção de abrigos públicos e ainda a 

mudança da denominação de Serviço de Defesa Passiva Antiaérea para Serviço de Defesa 

Civil. 

Com o término do conflito, observou-se uma natural tendência de relaxamento nas 

medidas de Defesa Civil sendo o Serviço extinto no ano de 1946, sem que fosse desenvolvida 

qualquer doutrina ou mesmo uma mentalidade sobre o assunto.   

Iniciou posteriormente alguns estudos sobre o tema, como o Anteprojeto de Lei de 

Defesa Civil (1949). A proposta constava de um órgão central, de âmbito nacional, e de 

órgãos regionais, estaduais e municipais, e previa também a criação de todos os sistemas 

necessários à Defesa Civil, com ênfase à educação do povo para as medidas a serem adotadas. 

Esta proposta procurava não sobrecarregar o orçamento. 

No ano de 1950, a Escola Superior de Guerra elaborou um estudo onde se verificava a 

criação de um órgão central, de âmbito federal, e outros regionais, em número equivalente às 

Regiões Militares do Exército, com as quais deveriam manter íntima ligação. Previa, como no 

Anteprojeto de Lei do Estado-Maior das Forças Armadas, a criação dos serviços capazes de 

cumprir as missões de Defesa Civil. Apesar das dificuldades encontradas, as Forças Armadas 

continuavam preocupadas com o problema e, em 1958, o Estado-Maior encaminhou à 

Presidência da República um novo Anteprojeto de Lei contendo amplo detalhamento referente 

à conceituação, organização e definição de responsabilidades, mas, por razões adversas, não 

foi considerado. 

No ano de 1966 ocorreu uma grande enchente no Sudeste, sendo criado, no então 

Estado da Guanabara, o Grupo de Trabalho com a finalidade de estudar a mobilização dos 

diversos órgãos estaduais em casos de catástrofes. Foi elaborado um Plano Diretor de Defesa 
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Civil do Estado da Guanabara, definindo atribuições para cada órgão componente do Sistema 

Estadual de Defesa Civil. O Decreto Estadual nº 722, de 18.11.1966, que aprovou este plano 

estabelecia, ainda, a criação das primeiras Coordenadorias Regionais de Defesa Civil – 

REDEC no Brasil. Posteriormente foi organizada no Estado da Guanabara, a primeira Defesa 

Civil Estadual do Brasil (BRASIL, 1966).  

Em 1967 foi criado o Ministério do Interior com a competência de assistir as 

populações atingidas por calamidade pública em todo território nacional. E em 13.10.1969, 

através do Decreto-Lei nº 950, foi instituído no Ministério do Interior o Fundo Especial para 

Calamidades Públicas – FUNCAP.  

Com o intuito de prestar assistência a defesa permanente contra as calamidades 

públicas, é criado em 05.10.1970, no âmbito do Ministério do Interior, o Grupo Especial para 

Assuntos de Calamidades Públicas - GEACAP.  

No Brasil, a Defesa Civil encontra-se organizada sob a forma de sistema, denominado 

Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC. O Sistema foi criado em 16.12.1988 , 

reorganizado em agosto de 1993,  atualizado por intermédio do Decreto nº 5.376, de 

17.02.2005 e posteriormente pelo Decreto nº 7.257, de 04.08.2010 que regulamenta a Medida 

Provisória no 494 de 2 de julho de 2010.  A Medida Provisória foi convertida na Lei 12.340 

de 2010.  

O SINDEC é composto por vários órgãos. O órgão superior trata-se do Conselho 

Nacional de Defesa Civil (CONDEC), responsável pela formulação e deliberação de políticas 

e diretrizes do Sistema. A Secretaria Nacional de Defesa Civil - SEDEC, ligada ao Ministério 

da Integração Nacional, é o órgão central deste Sistema, responsável pela articulação, 

coordenação e supervisão técnica do Sistema. A SEDEC coordena as ações de defesa civil, em 

todo o território nacional. 

A atuação da defesa civil se dá de forma multissetorial e nos três níveis de governo e 

seu objetivo é reduzir o desastre através de ações de prevenção, de preparação para 

emergências e desastres, de resposta aos desastres e de reconstrução.  

O SINDEC, conforme pode-se observar no organograma abaixo, é composto pelo 

órgão superior, o Conselho Nacional de Defesa Civil (CONDEC), do órgão central, Secretaria 

Nacional de Defesa Civil e demais órgãos: setoriais, estaduais, municipais e de apoio.  
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Figura 1 - Estrutura do SINDEC 

Fonte: Defesa Civil de do Estado de Minas Gerais 
 

O Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais - GMG foi criado pela  Lei nº 

2877, de 04 de outubro de 1963, no Governo de José de Magalhães Pinto. Através da Lei o 

cargo de Assistente Militar foi transformado em um Órgão de maior estrutura, com as 

atribuições de prestar assistência policial-militar e ajudância-de-ordens ao Governador do 

Estado.  

A estrutura do Gabinete Militar foi reestruturada, através do Decreto nº 13478, 

atribuindo-lhe novos encargos. Naquela época, o GMG recebeu, entre outras atribuições, 

aquela de proporcionar segurança ao Governador do Estado e aos Palácios Governamentais. 

Em 1977 foi necessário vincular a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) 

a um Órgão Estadual da Administração Direta. 

Criada em 1972, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC possuía, à época, 

uma estrutura que não vinha atendendo às necessidades da Defesa Civil. De acordo com o 

Decreto de criação, a CEDEC era um órgão colegiado, integrado por representantes de 

diversos setores da administração estadual, mas sem vinculação direta a nenhum Órgão, 

faltando-lhe bases estruturais e administrativas sólidas. A fim de corrigir essa falha e dar à 

CEDEC condições de cumprir as suas finalidades, foi sancionada a Lei nº 7157, em 07 de 

dezembro de 1977, que vinculou a CEDEC ao Gabinete Militar do Governador. 

A Defesa Civil do Estado de Minas Gerais foi regulamentado pelo Decreto 19077 de 
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12.08.1978 que estabelece suas atribuições, conceitos além do Fundo Especial para 

Calamidades Públicas – FUNCAP e posteriormente Decreto 45.275  de 30/12/2009 .  

 

2.2 A Defesa Civil no Brasil 

 

Segundo a Política Nacional de Defesa Civil, Defesa Civil trata-se do: 

 

Conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas, destinadas 
a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da população e restabelecer a 
normalidade social (BRASIL, 2007). 

 

Sua finalidade é promover a segurança global da população, em circunstâncias de 

desastres naturais, provocados pelo homem e mistos. 

O estudo dos desastres tem se tornado cada vez mais importante em razão da 

constatação de que no último século os desastres naturais produziram danos muito superiores 

aos provocados pelas guerras.  

Além do mais, verifica-se que os desastres antropogênicos são cada vez mais intensos, 

em função de um desenvolvimento econômico e tecnológico pouco atento aos padrões de 

segurança da sociedade, além da urbanização crescente no mundo. 

Autores recentes apontam para um incremento na freqüência e intensidade dos 

desastres naturais (DILLEY et al., 2005; BRAUCH, 2005; CARDONA, 2004). 

O texto da Constituição vigente reconheceu os direitos à vida, à saúde, à segurança, à 

propriedade e à incolumidade das pessoas e do patrimônio, como direitos constitucionais. 

A finalidade da Defesa Civil é garantir esses direitos a todos os brasileiros e aos 

estrangeiros que residem no País, em circunstâncias de desastres. 

Entende-se que a segurança global da população é dever do Estado, direito e 

responsabilidade da cidadania. 

Segundo a doutrina, o objetivo geral da Defesa Civil é a redução de desastres. 

Internacionalmente utiliza-se a ação “reduzir”, porque as ações “eliminar” ou “erradicar” 

definiriam objetivos inatingíveis. 

Definiu-se em nível internacional que a redução de desastres abrange os aspectos 

globais da prevenção, preparação para emergências e desastres, resposta e reconstrução. 

Conforme preconiza a doutrina de Defesa Civil, a prevenção de desastres compreende 

dois importantes conjuntos de ações que é a Avaliação de Riscos de Desastres e a Redução de 

Riscos de Desastres. 
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A expressão “Mitigación de Desastres” utilizada pela doutrina foi traduzida para o 

português como minimização de desastres, compreendendo o conjunto de ações relacionadas 

com a prevenção de desastres, preparação para emergências e desastres. Já a expressão 

“restabelecimento da situação de normalidade” compreende o conjunto de ações relacionadas 

com redução de desastres e reconstrução. 

Desde 2005 o Sistema Nacional de Defesa Civil foi organizado pelo Decreto 5.376 de 

17 de Fevereiro que dava corpo a toda estrutura da Defesa Civil no país.  

As ações de defesa civil e seus objetivos, a articulação dos órgãos do SINDEC, a 

função de cada órgão componente do Sistema, a tramitação dos processos de situação de 

anormalidade eram delineados pelo decreto. 

Em 2010 foi publicada a Medida Provisória 494, de 02 de julho que dispõe sobre a 

forma de reconhecimento de situação de emergência e estado de calamidade pública em caso 

de desastres e trata das transferências de recursos para ações de socorro, assistência às vitimas 

e restabelecimento de serviços essenciais.  

Na ocasião de sua edição, a Medida provisória foi considerada um marco na história 

da Defesa Civil Nacional. Segundo a Secretária Nacional de Defesa Civil da época, Ivone 

Maria Valente afirmou em matéria para o site da SEDEC “Ela organiza e dá celeridade à 

atuação do governo federal em apoio aos entes federados em casos de calamidade pública ou 

situação de emergência”. Outro aspecto da Medida Provisória a ser salientado é o fato de o 

Sistema passar a ser regido por uma Lei Federal ao invés de um decreto como era 

anteriormente. 

O texto legal da Medida Provisória estabelece que os estados e o Distrito Federal 

deverão encaminhar anualmente ao governo federal o mapeamento dos riscos e ameaças, bem 

como as informações atualizadas sobre as unidades responsáveis pelas ações de defesa civil.  

Em agosto de 2010 foi publicado o Decreto 7.257 que regulamentou a Medida 

Provisória no 494/2010. O texto legal estabeleceu os objetivos do SINDEC, sua composição, 

trazendo aí uma inovação, as entidades da sociedade civil também poderão aderir ao 

SINDEC.  

Com relação à Homologação Estadual e ao Reconhecimento, a inovação foi que o 

segundo não depende mais do primeiro para ocorrer. O município pode recorrer diretamente 

ao Governo Federal solicitando o reconhecimento de sua situação de anormalidade. 

 
Segundo o Glossário de Defesa Civil, homologação é o “Documento oficial de 
aprovação e confirmação, baixado por autoridade administrativa competente, 
observando os critérios e procedimentos estabelecidos pelo CONDEC, o qual é 
necessário para que determinado ato público produza os efeitos jurídicos que lhes 
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são próprios, em nível governamental, representado pela autoridade homologante. O 
Decreto de homologação de situação de emergência ou de estado de calamidade 
pública, dispensável no caso específico do Distrito Federal, é da competência dos 
Governadores estaduais.” (BRASIL, 2004) 

 

Já o reconhecimento, segundo o mesmo Glossário seria: 

 

Documento oficial, baixado por autoridade administrativa competente, que admite 
como certo, reconhece e proclama a legitimidade de atos oficiais de declaração e de 
homologação, que tenham cumprido os critérios e procedimentos estabelecidos pelo 
CONDEC, para que o mesmo produza os efeitos jurídicos que lhe são próprios, em 
nível governamental, representado por aquela autoridade. A Portaria de 
reconhecimento de situação de emergência ou de estado de calamidade pública é da 
competência da autoridade administrativa do Governo Federal, à qual estiver 
subordinado o Órgão Central do SINDEC. (BRASIL, 2004) 

 

A partir de 01 de dezembro de 2010, as ações de defesa civil no Brasil passaram a ser 

reguladas pela Lei 12.340. A lei, que é a conversão da MP 494, determina que os Estados e o 

Distrito Federal deverão encaminhar anualmente à Secretaria Nacional de Defesa Civil 

(Sedec), do Ministério da Integração Nacional, o mapeamento atualizado das áreas de risco de 

seu território e disponibilizar apoio para a elaboração de plano de trabalho aos municípios que 

não disponham de suficiente capacidade técnica para tal. 

A nova lei fornece os instrumentos para uma resposta rápida em casos de desastre e 

calamidade uma vez que o município pode recorrer diretamente ao Governo Federal e a 

resposta por parte dele pode ser agilizada. 

Os novos dispositivos legais geraram críticas por parte da comunidade de Defesa Civil 

no país que os consideram ineficientes para organizar o SINDEC, haja vista que até a presente 

data não se tem orientações precisas de como este sistema será organizado e como a 

decretação será feita. 

Segue um fluxograma em que demonstramos, de maneira simplificada, como ocorre a 

decretação de Situação de Anormalidade. 
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Figura 2 - Fluxograma de decretação 
Fonte: Elaborado pela autora 
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2.3 Os desastres no Brasil 

 
Mapa 1 - Desastres no Brasil 

Fonte: PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS, 2006. 
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Nosso país, devido a sua extensão territorial, às condições climáticas e fisiográficas e a 

seu grau de desenvolvimento, está sujeito a um número elevado de desastres.  

Como resultado de tais desastres, observa-se a ocorrência de danos humanos, materiais 

e ambientais, além de grandes prejuízos econômicos e sociais. 

Nos dias atuais, o senso comum de que o país é livre de, desastres naturais de grandes 

proporções já deixou de ser verdadeiro. 

Apesar do país não apresentar grandes e graves desastres súbitos de evolução aguda, 

como terremotos, furacões, erupções vulcânicas e tsunamis, o Brasil sofre com inúmeros 

outros tipos de desastres súbitos como os vendavais, chuvas de granizo, enxurradas e até 

tornados.  

De acordo com as Nações Unidas, em 2008 o Brasil foi o 13º pais do mundo mais 

afetado por desastres naturais.  

Para Valencio : 

  

Os eventos extremos relacionados às Mudanças Climáticas Globais e o crescimento 
desordenado das cidades, com a ampliação do contingente populacional 
empobrecido e em precárias condições de territorialização, é um quadro desafiador à 
Defesa Civil e àqueles que, sob sua coordenação, lidam com a gestão de desastres no 
Brasil. (VALENCIO et al,. 2009, p. 199) 

 

Segundo Almeida :  

 

Em 2008, o Estado de Santa Catarina foi assolado por uma das maiores catástrofes 
naturais do país: 14 municípios em situação de calamidade pública, 63 em situação 
de emergência (dos 293 municípios do Estado, 26,27% foram atingidos). 32.853 
pessoas ficaram desalojadas (27.236 pessoas) ou desabrigadas (5.617 pessoas). 
Ocorreram 135 óbitos e 6 desaparecimentos”. (ALMEIDA. 2009, p. 1) 

 

Podemos salientar neste sentido a incidência de raios no Brasil. De acordo com o 

Grupo de Eletricidade Atmosférica, vinculado ao INPE, registrou-se um aumento de 102,7% 

na quantidade de raios desde 2005.  

Segundo o Grupo, o aumento se observa, principalmente, em função da localização do 

Brasil entre os trópicos e seus altos índices pluviométricos, as dimensões continentais do país, 

as ações do El Niño e La Niña e as Ilhas de calor potencializadas pela urbanização.  

Para Soriano (2009), o Brasil apresenta uma cultura de segurança e não de risco, desta 

forma, não se verifica a gestão dos riscos, acionados apenas em situações em que o risco já se 

concretizou na forma de desastre. 

As enchentes e inundações acontecem em todo Brasil causando grandes danos e 
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prejuízos, inclusive com vítimas fatais, e têm quase sempre características e periodicidade 

diferentes em cada região.  

A região Norte do país apresenta enchentes das áreas ribeirinhas do rio Amazonas, que 

chegam a alcançar vários quilômetros de distância. Da mesma maneira ocorre com as das 

bacias dos rios Madeira, Tapajós, Xingu, Negro e Tocantins. As enormes enchentes na cidade 

de Rio Branco, no Estado do Acre, são, por exemplo, influenciadas pelo degelo na Cordilheira 

dos Andes.  

Na região Nordeste, as enchentes também são importantes e são inúmeros os rios que 

podem ser citados, destacando-se o rio São Francisco, o vale do rio Jaguaribe, no Ceará, o 

Parnaíba, no Piauí, e os rios de Contas e Paraguaçu, na Bahia. Todos os outros Estados da 

região sofrem também inundações cíclicas, muito freqüentes nos Estados de Pernambuco e 

Alagoas.  

Em 1985 ocorreu uma das enchentes mais importantes na região que resultou em mais 

de um milhão de pessoas desabrigadas e danos incalculáveis à produção agrícola e à infra-

estrutura de serviços essenciais.  

No ano de 1992, o rio São Francisco apresentou uma enchente de grandes proporções, 

afetando principalmente Minas Gerais, Bahia, Sergipe e Alagoas.  

Na região Sul, o Estado mais afetado é o de Santa Catarina. Em 1983, o rio Itajaiaçu 

chegou a subir 17 metros acima do nível normal. Neste Estado, ocorrem também, 

freqüentemente, enchentes nos rios Uruguai, do Peixe e Tubarão. Os Estados do Rio Grande 

do Sul e do Paraná também sofrem com as enchentes dos rios Paraná, Uruguai, Iguaçu, Jacuí, 

Taquari e Guaíba.  

No ano de 2008 Santa Catarina foi afetada com uma grande tragédia provocada por 

chuvas frequentes que duraram cerca de três meses. Mais de 2 milhões de catarinenses foram 

afetados.  Segundo dados da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado, foram 135 

pessoas mortas principalmente vítimas de soterramento. Entre desalojadas e desabrigadas, 

somaram 78 mil pessoas. Na ocasião, um terço do território catarinense foi atingido pelas 

chuvas: 63 municípios catarinenses decretaram Situação de Emergência e 14 decretaram 

Estado de Calamidade Pública. 

Especialistas afirmam que a principal causa do desastre foi a “solifluxão”, que é 

quando parte do solo se desmancha. Na época, geólogos identificaram mais de quatro mil 

pontos de deslizamentos nas áreas atingidas.  

Na região Centro-Oeste ocorrem os dois fenômenos: enchentes em todos os Estados da 

região e as inundações (no pantanal) de evolução lenta e gradual, que cobre uma imensa 
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extensão territorial. Trata-se de um fenômeno cíclico anual. As enchentes ocorrem devido ao 

aumento do volume de águas no rio Araguaia, e afeta principalmente o Estado de Goiás.  

Na região Sudeste são comuns as enchentes nos seguintes rios: Paraná, em Minas 

Gerais e São Paulo; o rio Tietê, em São Paulo; o Paraibuna, em Minas Gerais; o rio Doce, no 

Espírito Santo, e muitos outros, causando danos humanos e materiais. Outro problema 

característico da região são as enxurradas, que alagam em minutos as cidades de São Paulo, 

do Rio de Janeiro e outras e sérios alagamentos dos municípios da Baixada Fluminense, no 

Estado do Rio de Janeiro.  

No início de 2011 a região Sudeste foi bastante afetada. Em Minas, dezenas de cidades 

declararam situação de anormalidade. Em São Paulo, em apenas um dia, fortes chuvas 

provocaram 14 mortes e parou a capital. No Rio de Janeiro, deslizamentos provocaram o pior 

de todos os desastres: o número de mortos na Região Serrana passou de 900. O número de 

pessoas que perderam suas casas em razão do desastre é de cerca de 35.000, segundo 

levantamentos das prefeituras 

Podemos afirmar que desastres relacionados com o incremento das precipitações 

hídricas como as enchentes, inundações, enxurradas e alagamentos afetam todos os Estados, 

nas cinco regiões do País.  

Com relação aos processos de escorregamentos, observa-se com maior freqüência nas 

cidades de Salvador, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis.  

Outros desastres que afetam seriamente o país são os desastres relacionados com a 

diminuição das precipitações hídricas no semi-árido da região Nordeste, parte da região Sul e 

no Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha. Podemos afirmar que a seca, as inundações e os 

deslizamentos constituem os desastres mais freqüentes e de maior importância no Brasil.  

 

Resumindo, embora não estejamos sujeitos à ocorrência de desastres de grande 
repercussão, somos afetados cotidianamente por numerosos outros tipos de 
desastres, cujas conseqüências, danos e perdas econômicas causam muitas 
dificuldades e sofrimentos à nossa população. (CALHEIROS, 2007) 

 

Zuquette e Pejon (2004) apresentaram um inventário desenvolvido para avaliar a 

distribuição dos principais eventos perigosos no Brasil no Simpósio Brasileiro de Desastres 

Naturais. 

Segundo os autores, nos últimos 30 anos diferentes áreas de conhecimento vem 

desenvolvendo estudos que avaliam a ocorrência de eventos perigosos (hazards) de origem 

natural e induzida que ocorrem nas diferentes partes do mundo, associados a diferentes tipos 
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de ocupação.  

Em nosso país, esses estudos ocorrem desde os anos 1990, sendo desenvolvidos por 

universidades e institutos isolados de pesquisa, mas, os autores salientam que não há uma 

preocupação mais efetiva dos órgãos públicos sobre o assunto, assim como diretrizes técnicas 

voltadas aos diferentes eventos perigosos.  

Zuquette e Pejon (2004) conceituam os eventos perigosos como “processos naturais ou 

eventos decorrentes destes, como os geológicos, climatológicos, hidrológicos e de interações 

entre formas de ocupação e o meio ambiente.” 

Para os estudiosos, como nosso país não apresenta eventos como o vulcanismo, 

terremotos de grande magnitude e outros com grandes danos humanos e prejuízos econômicos 

de alta monta, a população não tem uma percepção clara do problema. Já o meio técnico não 

separa um evento perigoso (hazard) de um evento comum em seus estudos, além do fato de 

que muitas vezes voltam seu foco somente no controle de problemas sociais, e não na 

previsão e controle.  

Vale lembrar que os prejuízos decorrentes desse tipo de evento provocam degradação 

do meio ambiente e perdas continuas em muitas regiões, demandando investimentos 

significativos para reabilitação do cenário atingido. 

 

Um evento perigoso (hazard) é caracterizado como um evento que apresenta uma 
probabilidade de ocorrência, associada a uma área e com intensidade acima de um 
limite pré-determinado (SAFETY THRESHOLD), o que o diferencia de um evento 
comum. (ZUQUETTE; PEJON, 2004) 

 

Os autores apresentam em seu artigo as tabelas abaixo a fim de demonstrar os tipos de 

evento. Esclarecem que “as fontes contidas no Quadro 1são geradores inicialmente de eventos 

comuns, porém, quando ultrapassam limites considerados normais são classificados como 

eventos perigosos com diferentes intensidades e probabilidades.” Neste Quadro é relacionada 

uma listagem das principais fontes de eventos perigosos que ocorrem no Brasil, conforme 

citado por Zuquette (1993).  

Os autores citam que o principal deflagrador de eventos perigosos naturais e muitos 

dos induzidos, no Brasil, são os eventos chuvosos, em termos de duração e intensidade. 

Entretanto, a ocorrência de eventos geológicos, geotécnicos e tecnológicos está diretamente 

condicionada pelas propriedades intrínsecas e variabilidade dos materiais geológicos, assim 

como pelos seus arranjos espaciais. 
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Os autores apresentam também a figura abaixo onde podemos observar um 

fluxograma que relaciona os componentes do meio ambiente na produção de eventos 

perigosos naturais e induzidos. 

Figura 3 - Fluxograma de componentes do meio ambiente envolvidos na geração de eventos perigosos 
Fonte: ZUQUETTE e PEJON (2004) 
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Exógeno 

Fontes 

1) Atividades Sísmicas x x 

2) Ventos x 

3) Marés x 

4) Seca x x 

5) Poluição do ar x x x 

6) Salinização / Solos salinos x x x 

7) Inundação x x x 

8) Erosão (continental e 
costeira)  

x x 
 

x 
    

9) Sedimentação / assoreamento x x x 

10) Subsidência (karstica e 
minas  

x 
  

x 
    

11) Escorregamento e outros x x x 

12) Expansibilidade x x 

13) Poluição água 
subsuperficial  

x x 
 

x 
    

14) Recalque / colapsividade x x x x 

15) Rompimento (tubulações / 
reservatórios / barragens) 

     x x   

16) Combustão espontânea de 
turfas e materiais similares 

 x  x      

17) Desertificações / 
Desertizações 

 x  x x     

18) Poluição água superficial  x x   x x   

19) Poluição do solo  x x  x x x   

20) Presença de substâncias 
tóxicas no solo / aguar 

 x x       

21) Geada    x      

22) Liquefação de solos  x x  x     

23) Movimento de Dunas  x   x x    

24) Incêndios      x    

25) Infestação de gafanhotos e 
roedores 

       x  

26) Infestação de ervas 
daninhas e tóxicas 

       x  

27) Vazamento radioativo      x x   

28) Radiação natural ou 
artificial 

 x    x    

29) Depósito de resíduos nas 
encostas 

      x  x 

30) Correntes de águas 
superficiais (enchentes) 

  x  x  x   

31) Depósitos de resíduos 
sólidos 

      x  x 

Quadro 1 - Alguns dos principais tipos de eventos perigosos freqüentes no Brasil 
Fonte: Zuquette (1993) 
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Na publicação os autores apresentam o inventário dos eventos perigosos registrados 

nos diversos estados que foi desenvolvido a partir de informações contidas em publicações 

científicas, provenientes de jornais e relatórios técnicos, além de trabalhos de campo. 

Na Figura abaixo observa-se a distribuição das principais fontes de eventos perigosos 

por estado. 
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1 – Atividades sísmicas 2 – Vento 3 – Marés altas 
4 – Seca 5 – Poluição do ar 6- Salinização / Solos salinos 
7 Inundação 8 – Erosão (continental / costeira) 9 – Assoreamento de lagos 
10 – Subsidências em Karst e 
minas 

11 – Movimentos gravitacionais de 
massa (escorregamentos, quedas de 
rochas e fluxos) 

12 – Solos e rochas expansivas 

13 – Poluição de águas 
subsuperficiais 

14 – Recalques e solos colapsíveis 15 – Barragens e reservatórios 

16 – Fogo espontâneo de turfas 17 – Desertificação 18 – Poluição de águas superficiais 
19 – Poluição do solo 20 – Componentes tóxicos naturais 

no solo e na água 
21 – Congelamento / geada 

22 – Liquefação do solo 23 – Movimento de dunas 24 – Rejeitos e resíduos radioativos 
25 – Radioatividade natural 26 – Disposição não controlada de 

aterros 
27 – Escoamento superficial 
concentrado 

28 – Fontes pontuais de 
poluição(aterros sanitários, 
minerações...) 

  

Mapa 2 -  Distribuição das principais fontes de eventos perigosos por Estado 
Fonte: ZUQUETTE e PEJON, 2004 
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No Quadro 2 os autores apresentam um grupo de cidades de grande porte que são 

afetadas por diferentes eventos perigosos que provocam danos sejam sociais, econômicos e 

ambientais que tem demandam adoção de medidas estruturais e políticas de diferentes 

naturezas. 

CIDADE 
POPULAÇÃO 

106 
HABITANTES 

ESTADO EVENTOS PERIGOS NATURAIS 

São Paulo 20 São Paulo 
Inundação,movimentos gravitacionais de massa, assoreamentos, 
subsidências, erosão, poluição águas subterraneas 

Rio de 
Janeiro 

10 
Rio de 
Janeiro 

Inundação,movimentos gravitacionais de massa, assoreamentos, 
subsidências, erosão, recalques 

Belo 
Horizonte 

5 
Minas 
Gerais 

Inundação,movimentos gravitacionais de massa, assoreamentos,  
erosão 

Porto Alegre 5 
Rio Grande 

do Sul 
Inundação,movimentos gravitacionais de massa, assoreamentos, 
subsidências, erosão 

Curitiba 4 Paraná 
Inundação,movimentos gravitacionais de massa, assoreamentos, 
subsidências, erosão, expansão 

Recife 3 Pernambuco 
Inundação,movimentos gravitacionais de massa, assoreamentos, 
subsidências, erosão, poluição de águas subterrâneas 

Salvador 4 Bahia 
Inundação,movimentos gravitacionais de massa, materiais 
expansivos 

Fortaleza 3 Ceara 
Inundação,movimentos gravitacionais de massa, assoreamentos,  
erosão, poluição águas subterrâneas, movimento de dunas 

Brasília 3 
Distrito 
Federal 

Erosão, solos colapsíveis 

Manaus 1 Amazonas Inundação, erosão 

Cuiabá 1,5 
Mato 

Grosso 
Inundação, erosão, assoreamentos 

Natal 1 
Rio Grande 

do Norte 
Movimentos de dunas, erosão costeira 

Florianópolis 0,5 
Santa 

Catarina 
Inundação,movimentos gravitacionais de massa 

Campo 
Grande 

1 
Mato 

Grosso do 
Sul 

Erosão, solos colapsíveis 

Belém 1 Pará Inundação, erosão costeira 

Vitória 1 
Espírito 
Santo 

Inundação,movimentos gravitacionais de massa 

Goiânia 2 Goiás Erosão 

Porto Velho 0,5 Rondônia Inundação 

Maceió 0,5 Alagoas Escorregamentos, inundação 

Rio Branco 0,3 Acre Inundação, erosão 

Quadro 2 - Principais capitais do Brasil e os eventos perigosos. 
Fonte: ZUQUETTE e PEJON (2004) 
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Os autores salientam que há ocorrência de eventos perigosos em todos os estados e 

distribuídos espacialmente de maneira irregular.  

Estudos voltados à previsão dos eventos perigosos devem ser desenvolvidos com o 

objetivo de auxiliar planos que permitam a gestão do risco. 

 

2.4 O Risco 

 

Discute-se a origem do termo “risco” presente em todas as línguas européias (inglês: 
risk, italiano: rischio, espanhol: riza). Ela pode ser oriunda tanto dos termos latinos 
como rixare, significando “brigar”, ou resecare, “extirpar, suprimir”, quanto do 
grego rhizikon ou, ainda, do árabe, risk. (...) De fato, a palavra designa, ao mesmo 
tempo, tanto um perigo potencial quanto sua percepção e indica uma situação 
percebida como perigosa na qual se está ou cujos efeitos podem ser sentidos 
(VEYRET, 2007) 

 

Segundo o Glossário de Defesa Civil, risco pode ser conceituado como: 

 

Medida de danos e prejuízos potenciais, expressa em termos de probabilidade 
estatística de ocorrência e intensidade ou grandeza das conseqüências possíveis. 
(BRASIL, 2002) 

 

Dentro do conceito de risco, se observa que falta nas comunidades brasileiras o Senso 

de Percepção de Risco. 

Os profissionais em Defesa Civil no Brasil são unânimes em afirmar da debilidade ou 

inexistência de uma cultura relacionada à prevenção de desastres. Esta debilidade pode ser 

verificada tanto na escassa percepção de risco da população quanto na falta de informação 

técnica do assunto junto às comunidades. 

Percepção de risco pode ser conceituada segundo o Glossário de Defesa Civil como a 

“Impressão ou juízo intuitivo sobre a natureza ou grandeza de um risco determinado.”  

O Senso de Percepção sofrerá variações de acordo as experiências pessoais, com 

repertório de conhecimentos que o indivíduo adquiriu durante seu desenvolvimento cultural e 

o juízo político e moral da significação do nível de risco aceitável por um determinado grupo 

social. 

A percepção de risco é diretamente proporcional ao grau de desenvolvimento social de 

um determinado grupo populacional. 

O risco é definido pelo relatório sobre Redução do Risco de Desastres do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP, 2004, p. 98), como “o número de mortes 

em um evento perigoso em relação à população total exposta a tal evento”. 
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O relatório final da Conferência Mundial para a Redução de Desastres, em Kobe, 2005 

(UN, 2005) destaca a importância de se desenvolver sistemas de indicadores de risco e 

vulnerabilidade como forma de permitir aos tomadores de decisão um melhor diagnóstico das 

situações de risco e vulnerabilidade. 

A doutrina de Defesa Civil (CASTRO, 2004) conceitua vulnerabilidade como: 

 

1. Condição intrínseca ao corpo ou sistema receptor que, em interação com a 
magnitude do evento ou acidente, caracteriza os efeitos adversos, medidos em 
termos de intensidade dos danos prováveis. 2. Relação existente entre a magnitude 
da ameaça, caso ela se concretize, e a intensidade do dano consequente. 3. 
Probabilidade de uma determinada comunidade ou área geográfica ser afetada por 
uma ameaça ou risco potencial de desastre, estabelecida a partir de estudos técnicos. 
4. Corresponde ao nível de insegurança intrínseca de um cenário de desastre a um 
evento adverso determinado. Vulnerabilidade é o inverso da segurança. (CASTRO, 
2004) 

 

Para Brauch (2005) vulnerabilidade é, de uma maneira geral, a suscetibilidade a perigo 

ou dano. 

 

Segundo Carvalho, Macedo E Ogura (2007), risco pode ser definido como: 

 

“Relação entre a possibilidade de ocorrência de um dado processo ou fenômeno, e a 
magnitude de danos ou conseqüências sociais e/ou econômicas sobre um dado 
elemento, grupo ou comunidade. Quanto maior a vulnerabilidade, maior o risco.” 
 

Veyret (2007) define risco como “a percepção do perigo, da catástrofe possível.”  

A autora salienta que o risco existe apenas em relação ao indivíduo. “Não há risco sem 

uma população ou indivíduo que o perceba e que poderia sofrer seus efeitos.” 

 

“Correm-se riscos, que são assumidos, recusados, estimados, avaliados, calculados. 
O risco é a tradução de uma ameaça, de um perigo para aquele que está sujeito a ele 
e o percebe como tal.” 
(VEYRET, 2007) 

 

É importante salientar que quando se trata de risco, o objeto em estudo é a percepção 

de uma potencialidade de desastre, não o desastre propriamente dito. 

Observa-se que é comum a confusão entre a noção de risco com a noção do próprio 

evento que causa ameaça ou perigo, o que dificulta a sua percepção e sua gestão. A noção de 

perigo, que difere da noção de risco, tem a ver com a possibilidade ou a própria ocorrência de 

um evento causador de prejuízo.  

Segundo Smith (2001), o perigo é uma inelutável parte da vida e é um dos 
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componentes do risco. O autor afirma que o perigo é uma ameaça potencial para as pessoas e 

seus bens, enquanto risco é a probabilidade da ocorrência de um perigo e de gerar perdas.  

Smith cita o exemplo dado por Okrent (1980), quando este considera duas pessoas 

cruzando um oceano, uma num transatlântico e outra num barco a remo. O principal perigo 

(águas profundas e grandes ondas) é o mesmo em ambos os casos, mas o risco (probabilidade 

de naufrágio e afogamento) é muito maior para o indivíduo do barco a remo. 

Enquanto o desastre deve ser gerenciado na urgência pelos órgãos responsáveis pelas 

ações de resposta, o risco deve ser integrado às políticas de gestão, de organização dos 

espaços, às políticas econômicas. Estando a prevenção em ponto alto nesta análise. 

Podemos nos perguntar o motivo pelo qual o risco encontra-se tão destacado 

principalmente nos países ricos. Observa-se que com o aumento do nível de vida das 

populações, a demanda por segurança aumenta e se passa a recusar a incerteza e o risco. Nos 

países em desenvolvimento isto ocorre menos, e o risco é aceito com certo fatalismo.  

Esta abordagem fatalista atribui à natureza toda a responsabilidade pelos riscos e 

desastres, quando, na realidade, boa parte da responsabilidade pelos eventos catastróficos é do 

homem. 

Com o progresso científico nos séculos passados, foi produzida a crença na segurança 

total, no desaparecimento dos riscos. As ciências como a geologia, a matemática, a física, em 

evolução no século XIX, deviam permitir toda sorte de desastres naturais. 

O objetivo geral estabelecido pela doutrina de Defesa Civil é a Redução de Desastres.  

A redução dos desastres é conseguida com a diminuição da ocorrência e da intensidade dos 

mesmos. 

O objetivo é o de “reduzir”, porque “eliminar” seria inatingível. 

Para Veyret (2007) o risco se originaria da percepção de um perigo ou de uma ameaça 

potencial que poderia ter diversas origens e que denominamos uma álea. Ela é sentida pelos 

indivíduos podendo causar prejuízos humanos, materiais e à organização do território. 

A autora afirma que o risco pode ser definido como a representação de um perigo ou 

álea que afetam os indivíduos e que constituem indicadores de vulnerabilidade. 

O conceito de álea é citado por Veyret (2007) como  

 
acontecimento possível; pode ser um processo natural, tecnológico, social, 
econômico, e sua probabilidade de realização. Se vários acontecimentos são 
possíveis, fala-se de um conjunto de áleas. O equivalente em inglês é hazard (para 
definir álea natural). Alguns autores utilizam o termo “perigo” especialmente quando 
se trata de riscos tecnológicos. (VEVRET, 2007) 
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O risco encontra-se situado antes da álea, e, nos casos dos riscos naturais, a análise das 

áleas é efetuada com base em uma quantificação como a elevação de um curso de água, a 

velocidade do vento ou a intensidade de um terremoto. 

Quando da ocorrência de uma álea, populações e bens podem ser afetados. Sabe-se 

que os desastres afetam as populações de várias maneiras como estagnação econômica, 

redução da receita dos impostos e aumento do custo de vida.  

A ocorrência de desastres agrava as condições de vida da população, além de 

contribuir para aumentar a dívida social, intensificar as desigualdades regionais e as 

migrações internas, proporcionam crescimento dos bolsões e cinturões de extrema pobreza 

nos centros urbanos e afetam o desenvolvimento geral do país.  

As ações de resposta aos desastres e de reconstrução desviam recursos que poderiam 

ser alocados em programas de desenvolvimento das comunidades.  

Quando se fala em risco, devemos questionar que tipo de danos podem decorrer deles 

e o conceito de vulnerabilidade é essencial para tal questionamento. 

A vulnerabilidade é medida pela estimativa dos danos possíveis que podem afetar uma 

comunidade, quais conseqüências podem decorrer de um tipo de desastre. A vulnerabilidade 

seria a exposição à álea. 

A vulnerabilidade seria a expressão da fragilidade de um sistema e sua capacidade para 

superar uma crise provocada por uma álea. 

A capacidade de uma localidade retornar à normalidade e melhorar sua capacidade de 

resposta após um desastre é o que se denomina resiliência. 

Para Veyret (2007), ser vulnerável é estar exposto a uma álea, é apresentar fragilidade 

diante de um sinistro. 

Quando se fala em reduzir a vulnerabilidade não consiste em reduzir a freqüência da 

álea (o que às vezes não é possível), mas em reduzir seus efeitos, suas conseqüências danosas. 

Veyret (2007) afirma que a álea não cria o risco; para fazê-lo, o indivíduo ou o grupo 

social devem integrar o perigo, perceber o espaço como perigoso ou a situação econômica, 

geopolítica, como pouco segura.  

Tanto a percepção quanto a gestão do risco progridem após a ocorrência de um 

desastre, graças ao acúmulo de experiências. É fundamental que a situação experimentada 

gere frutos como Planos de Contingência que permitam direcionar o poder público e a 

população da maneira correta de agir em casos de desastres, Mapeamentos de Área de Risco 

que permitam localizar espacialmente, zonear o risco e sua intensidade.   

A verdade é que o Brasil é um país que ainda não tem cultura sobre Defesa Civil 
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(BRASIL, 2007) 
Localizar espacialmente o risco equivale a demonstrar o risco no espaço em questão. 

Tanto o zoneamento quanto a cartografia constituem a base de uma política preventiva em 

Defesa Civil. 

A cartografia pode ser utilizada como ferramenta de comunicação e mobilização 

social.  

O zoneamento divide o espaço em estudo de acordo com a intensidade do risco, de 

acordo com a sua gravidade. O zoneamento confere um caráter mais objetivo ao risco. 

O zoneamento otimiza os trabalhos de identificação e análise de risco uma vez que 

seus resultados possibilitam a proposição de intervenções de caráter geral como a implantação 

de sistemas de drenagem, por exemplo. 

O que podemos falar da relação do risco e a geografia? A abordagem do risco e dos 

desastres não constituem um campo especificamente geográfico. Sua abordagem é 

multidisciplinar e conta com a contribuição da geologia, meteorologia, química, física, da 

sociologia, do direito, da economia. 

Quando tratamos da sistemática do risco sob o enfoque da geografia, podemos abordar 

as relações sociais daí decorrentes assim como suas traduções espaciais. 

Nas relações natureza/sociedade se inscreve uma parte dos riscos, que em geografia, 

fundam a abordagem ambiental. 

Os riscos naturais impõe o reconhecimento da álea, da dinâmica, da epiderme da terra 

(litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera) como fatores geradores de perigos percebidos pela 

sociedade como riscos (VEYRET, 2007). 

A autora esclarece que o conceito de álea utilizado por ela “é novo e mais amplo do 

que o seu sentido usual. Álea é o acontecimento possível (natural, tecnológico, social ou 

econômico) e sua probabilidade de realização.” (VEYRET, 2007). 

Quando Veyret (2007) trata do conceito de álea, nos parece muito com o conceito de 

ameaça adotado pela doutrina de defesa civil. 

Segundo o Manual de Planejamento em Defesa Civil, ameaça seria a estimativa de 

ocorrência e magnitude de um evento adverso ou acidente determinado, expressa em termos 

de probabilidade estatística de concretização do evento e provável magnitude de sua 

manifestação. (Grifo nosso) (CASTRO, 1999) 

Para Veyret (2007), álea seria conceituada como: 

 

Acontecimento possível; pode ser um processo natural, tecnológico, social, 
econômico, e sua probabilidade de realização. Se vários acontecimentos são 
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possíveis, fala-se de um conjunto de áleas. O equivalente em inglês é hazard (para 
definir álea natural). Alguns autores utilizam o termo “perigo”, especialmente 
quando se trata de riscos tecnológicos. (Grifo nosso) (VEYRET, 2007) 

 

Castro (1999) ainda completa que em alguns compêndios mais antigos, traduzidos 

diretamente da língua inglesa, o termo ‘ameaça’ pode estar substituído por ‘perigo’. 

Segundo Kobiyama no Brasil, dependendo dos profissionais e instituições, traduz-se o 

termo em inglês hazard como “perigo” ou “ameaça (KOBIYAMA, 2006)  

Diante do exposto, podemos afirmar que álea natural e ameaça são sinônimos. 

Kobiyama (2006) afirma, baseado na doutrina estabelecida pelas Nações Unidas no 

que se refere a desastres que: 

 

Os termos perigo (hazard) e risco (risk) são freqüentemente utilizados como 
sinônimos. Mas, eles não são. O perigo é um fenômeno natural que ocorre em 
épocas e região conhecidas que podem causar sérios danos nas áreas sob impacto. 
Assim, perigos naturais (natural hazards) são processos ou fenômenos naturais que 
ocorrem na biosfera, podendo constituir um evento danoso e serem modificados pela 
atividade humana, tais como a degradação do ambiente e urbanização. Enquanto que 
o risco é a probabilidade de perda esperada para uma área habitada em um 
determinado tempo, devido à presença iminente de um perigo. (Kobiyama, 2006) 

 

Quando tratamos de riscos industriais podemos analisá-los sob o enfoque 

socioeconômico, através de uma abordagem espacial e ambiental e podemos tratar de seus 

efeitos em relação ao solo, ao ar e a água. 

Portanto, a análise geográfica deve ser confrontada e associada com outras disciplinas 

afetas ao risco. 

Na geografia, a localização espacial do risco é indispensável. As áreas de risco devem 

ser mapeadas, localizadas e estudadas. A geografia se interessa por aqueles riscos cuja 

percepção e gestão possuem dimensão espacial. 

A tecnologia de geoprocessamento tem sido cada vez mais usada pelos órgãos 

públicos competentes pelo planejamento urbano.  

Recursos como as imagens de satélite, aerofotos, radar e mais recentemente com 

sensores a laser tem se apresentado ferramentas importantes para o gerenciamento urbano.  

Silva e Zaidan (2004) afirmam que o Geoprocessamento tornou possível investigar 

sistematicamente as propriedades e relações posicionais dos eventos e entidades representados 

em uma base de dados georreferenciados, transformando dados em informação destinada ao 

apoio à tomada de decisão.  

Para esses autores, o geoprocessamento muda a forma de coletar, utilizar e disseminar 
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a informação. O acompanhamento do desenvolvimento ou da implementação dos planos de 

desenvolvimento é realizado por meios diversos, desde imagens de satélite até mapas 

interativos que permitem medir a espacialização da extensão dos efeitos das políticas e ações 

de desenvolvimento, sobre o espaço em questão, em tempo real. 

Câmara (2001) afirma que o termo geoprocessamento nos remete a disciplina do 

conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da 

informação geográfica e que vem influenciando de maneira crescente áreas como a 

Cartografia, Análise de Recursos Naturais, Transportes, Comunicações, Energia e 

Planejamento Urbano e Regional.  

Os Sistemas de Informações Geográficas permitem a realização de análises 

complexas, ao integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos de dados geo-referenciados 

e tornam ainda possível automatizar a produção de documentos cartográficos.  

Ainda de acordo com Câmara (2001), os SIGs são uma tecnologia relativamente 

recente. O primeiro pacote computacional a funcionar como um verdadeiro SIG e a ser 

intitulado foi o Canadian Geographic Information System (CGIS), criado em 1966 por R. 

Thomlinson na Universidade de Harvard.  

Inicialmente, estes sistemas eram muito difíceis de usar pois, além de não existirem 

monitores gráficos de alta resolução, os computadores necessários eram caros e exigiam mão 

de obra altamente especializada e cara. 

As soluções comerciais prontas para uso não existiam e cada interessado precisava 

desenvolver seus próprios programas, o que demandava tempo e dinheiro. Tais fatores 

acarretaram pouca evolução dos SIG´s na década de 70. 

Já no ano de 1982, com o lançamento do ARC/INFO pelo Enviromental Systems 

Research Institute (ESRI) e ainda com a popularização dos computadores e o aumento da sua 

capacidade de processarem dados durante a década de 90 houve uma rápida difusão dos SIG’s 

e as aplicações nas mais diversas áreas do conhecimento. 

A utilização de SIG’s juntamente com outros softwares de mapeamento, permite 

informações e análises precisas do cenário, além da necessária atualização periódica desses 

dados, num intervalo de tempo cada vez menor.  

Abaixo verifica-se algumas definições segundo Veyret (2007): 
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Do risco à catástrofe: algumas definições 

Risco 

Percepção de um perigo possível, mais ou menos previsível por um grupo 
social ou por um indivíduo que tenha sido exposto a ele. Um jogador percebe 
sua decisão de jogar como risco quando conhece os acontecimentos que 
podem se produzir, assim como a probabilidade de ocorrerem. 

Incerteza 
Esse termo define a possibilidade de ocorrer um acontecimento perigoso sem 
que se conheça sua probabilidade. Fala-se então, em sociologia, de 
“probabilidade subjetiva” 

Indeterminação 

Trata-se da situação em que um acontecimento desconhecido poderia 
acontecer. É, por exemplo, a situação de um homem de negócios que investe 
em uma inovação tecnológica sem avaliar toas as implicações de sua 
decisão. 

Álea 

Acontecimento possível; pode ser um processo natural, tecnológico, social, 
econômico, e sua probabilidade de realização. Se vários acontecimentos são 
possíveis, fala-se de um conjunto de áleas. O equivalente em inglês é hazard 
(para definir a área natural). Alguns autores utilizam o termo “perigo”, 
especialmente quando se trata de riscos tecnológicos. 

Perigo 

Este termo é, às vezes, empregado também para definir as conseqüências 
objetivas de uma álea sobre um indivíduo, um grupo de indivíduos, sobre a 
organização do território ou sobre o meio ambiente. Fato potencial e 
objetivo. 

Cindínica (do grego, 
kindunos, perigo) 

Termo empregado a partir dos anos 1980 por Kerver. 
Designa uma abordagem do risco que se pretende multidisciplinar e 
sistêmica. 

Alvo 
Elementos ou sistemas que estão sob a ameaça de áleas de natureza variada. 
Os alvos são pessoas, bens, equipamentos, meio ambientes. Ameaçados pela 
álea, esses diferentes elementos suscetíveis de sofrer danos e prejuízos. 

Vulnerabilidade 

Magnitude do impacto previsível de uma álea sobre os alvos. A 
vulnerabilidade mede “os impactos danosos de acontecimento sobre os alvos 
afetados” (Dictionnaire de l’environnement, 1991). A vulnerabilidade pode 
ser humana, socioeconômica e ambiental. 

Crise 
Realização concreta, material de uma álea cuja amplitude excede a 
capacidade de gestão espontânea da sociedade que sofre esse evento (de 
acordo com a revista Métropolis, nº 78/79, 1987) 

Catástrofe (do grego 
katastrophê, 
devastação) 

A catástrofe é definida em função da amplitude das perdas causadas às 
pessoas e aos bens. Não há necessariamente correlação entre importância de 
uma álea e a magnitude dos danos. 

Quadro 3 -  Conceitos segundo Veyret 
Fonte:Veyret, 2007. 

 

O sociólogo alemão Ulrich Beck ao estudar as sociedades industriais de seu tempo 

desenvolveu a expressão “sociedade de risco” inicialmente difundida na Alemanha. 

De acordo com Beck: 

 

A novidade da sociedade de risco repousa no fato de que nossas decisões 
civilizacionais envolvem conseqüências e perigos globais, e isso contradiz 
radicalmente a linguagem institucionalizada de controle- e mesmo a promessa de 
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controle- que é irradiada ao público global na eventualidade de catástrofe. (BECK, 
2006, p. 6) 

 

Piza afirma que: 

 

Para Beck, a sociedade de risco pode ser descrita como uma fase no 
desenvolvimento da sociedade moderna, em que os riscos sociais, políticos, 
econômicos e ecológicos, criados por ela própria, ludibriam cada vez mais seus 
órgãos de controle e proteção.(PIZA, 2009, p. 13) 

 

Segundo Acselrad (2002) e Mello (2002) o risco ecológico, para o sociólogo alemão 

Ulrich Beck, resulta da potência diruptiva – “revolucionária” - da tecnologia, como 

culminância de um processo de dominação técnico-científica da racionalidade instrumental. A 

potência destrutiva das técnicas avançadas da química, do nuclear e da engenharia genética se 

caracterizaria por seu caráter espaço-temporal ilimitado/indeterminado.  

Para Beck (2006), a sociedade é destrutível por suas próprias tecnologias e confronta-

se reflexivamente com as conseqüências indesejáveis de sua própria dinâmica reprodutiva. 

Segundo o sociólogo, o risco contemporâneo chega a redefinir o próprio social.  

Beck (2006) acredita que tal crise ecológica decorreria de uma inadequação 

institucional, pois haveria uma diferença entre o risco na sociedade industrial, que pode ser 

previsto e assumido pelo seguro e a ameaça da sociedade “pós-industrial” de risco, que não 

pode ser controlado e assumido pelo seguro. 

Na perspectiva de Beck (2006), a crise ecológica contemporânea é permanente, 

decorrendo do fracasso das instituições responsáveis pelo controle e pela segurança, que 

sancionam, por outro lado, a normalização legal de riscos incontroláveis.  

A sociedade de risco seria, dentro da teoria, uma derivação da sociedade fordista sob a 

ação ecologista.  

Alguns autores dirigiram críticas à teoria de Beck. Para Blowers (1997), Beck trata a 

sociedade de maneira homogênea, deixando de observar que os impactos ambientais são 

socialmente diferenciados, afetando principalmente as classes menos favorecidas. 

Para López e Alhama (1998), se há conhecimento dos riscos, não há, então, 

descontrole do complexo técnico, mas intenção política. Neste caso, se trataria de um 

descontrole voluntário, e não de risco. E se esse “risco” decorre da desinformação planejada, 

isso implica sua distribuição de forma desigual e mais direcionada às classes mais baixas.  

Se analisarmos o pensamento de Beck (2006), podemos afirmar que o risco seria o 

conceito central do século XX, uma das componentes das sociedades desenvolvidas. 
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Na realidade, segundo a análise de Beck (2006), a posição do risco no campo social 

variou ao longo do século XX. 

Em meados do século o conceito encontra-se associado à idéia de crise, relacionada a 

aspectos ecológicos como a poluição, degradação, relacionado à industrialização e ao 

crescimento demográfico desordenado. O risco neste período seria o fruto do impacto das 

sociedades sobre a natureza. 

No início dos anos 80 o conceito de risco encontra-se associado à segurança ambiental 

e ao perigo das instalações industriais. Neste período surge a “cindínica” ou ciência do perigo 

e se desenvolve o aspecto técnico do risco. 

Em um terceiro momento a gestão do risco passa a estar sob enfoque.  

Sob a análise do desenvolvimento sustentável e da gestão do risco, o que se busca nos 

dias atuais é conciliar desenvolvimento, gestão dos riscos e sustentabilidade por meio de 

normas governamentais.  

A análise do risco pode ser conduzida a diferentes tipologias. Uma das categorias mais 

freqüentemente estudadas diz respeito aos riscos naturais, que se encontram classificados no 

grupo dos riscos ambientais. 

Pode-se falar em riscos econômicos e financeiros, geopolíticos e sociais. 

Os riscos ambientais são aqueles resultantes da associação dos riscos naturais e dos 

riscos naturais agravados pela atividade humana e pela ocupação do território. 

Para Veyret (2007), riscos naturais seriam aqueles pressentidos, percebidos e 

suportados por um grupo social ou indivíduo sujeito à ação de uma álea. 

Para a autora, o termo risco natural pode ser questionado. Segundo ela, a formulação 

pode parecer ambígua, uma vez que o risco é construído pela sociedade. Quando se utiliza o 

termo “natural”, enfatiza-se o processo (deslizamento, por exemplo), que está na origem da 

construção do risco. 

No presente trabalho, procuramos enfatizar o risco sob a ótica da doutrina de Defesa 

Civil, sob a ótica dos desastres.  

Foi elaborado pela UNDRO (Agência de Coordenação das Nações Unidas para o 

Socorro em Desastres), no ano de 1991, um modelo de abordagem para o enfrentamento de 

desastres naturais, baseado em atividades de prevenção e preparação. 

No modelo, os programas de Mitigação de Desastres incluem ações para 

eliminar/reduzir o risco, sendo elas a identificação dos riscos, análise dos riscos, medidas de 

prevenção, planejamento para situações de emergência e informações públicas e treinamento. 

A identificação dos riscos se refere ao reconhecimento de ameaças ou perigos e da 



56 
 

identificação das áreas de risco. 

Os mapas com identificação espacial são ferramentas importantíssimas para este fim. 

 

Em um mapeamento de risco trata-se de avaliar a possibilidade de ocorrer um 
determinado fenômeno físico – que corresponde ao processo adverso – em um local 
e período de tempos definidos, considerando as características do processo, sua 
tipologia, mecanismo, material envolvido, magnitude, velocidade, tempo de 
duração, trajetória, severidade, poder destrutivo, etc. (CERRI et al, 2007) 

 

A análise dos riscos inicia-se após a identificação dos riscos, com o intuito de 

reconhecer o cenário de forma mais detalhada. Esta análise permite um melhor 

reconhecimento da área e possibilita a definição de medidas adequadas a serem adotadas para 

prevenção de desastres. 

Após analisado o risco, são realizadas atividades para o gerenciamento das áreas de 

risco. Nesta fase se pretende definir, formular e executar medidas adequadas ou factíveis a 

serem executadas no sentido de reduzir o risco de desastres. 

Os desastres naturais podem ocorrer mesmo que medidas preventivas sejam adotadas. 

Para se evitar tais situações adversas, há de se planejar ações logísticas para o atendimento 

das emergências.  

Há de se planejar, por exemplo, como uma dada população em uma área de risco deve 

ser preventivamente evacuada ou protegida quando exposta a risco muito alto.  

Outro ponto a ser salientado é a importância de um sistema educativo, que gere e 

difunda uma cultura de prevenção para a população. As comunidades devem estar habilitas a 

identificar os perigos, vulnerabilidades, medidas de prevenção e mitigação, legislação e 

sistemas de alerta.  

Outro aspecto importante é o Gerenciamento de riscos. O gerenciamento dos riscos 

garante padrões mínimos de segurança para a sociedade. 

Para Morgado e Nóbrega (2002), risco é o potencial de ocorrência de conseqüências 

indesejáveis, resultante da realização de uma atividade. 

Podemos citar o exemplo do ocorrido em Cubatão em 1984. A área de servidão de 

tubulações de produtos inflamáveis é ocupada por um aglomerado.  Uma das linhas de 

gasolina vaza e os moradores começam a recolher gasolina em toda espécie de recipientes. Há 

ignição de vapores de gasolina e toda área arde em chamas. Mais de 100 mortos. 

Desde a mais remota evidência da existência humana o risco sempre conviveu com o 

homem. É na superação do risco que reside a única fonte efetiva de oportunidades para as 

conquistas do conhecimento humano. 
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Para Morgado e Nóbrega (2002), Gerencia de Riscos “trata-se de uma disciplina cuja 

finalidade é averiguar a probabilidade de eventos futuros incertos causarem efeitos adversos.” 

O gerenciamento dos riscos visa a busca das causas básicas de todos os acidentes que 

possam ocorrer ou que tenham acontecido. Sua ênfase está em relatar todos os eventos que 

causem ou que tenham potencial de causar algum tipo de dano. 

Segundo Morgado e Nóbrega (2002), “para se gerenciar os riscos é necessário 

conhecê-los, analisá-los, tomar ações para reduzi-los e controlá-los.” 

A superação de um risco está diretamente relacionada com a nossa capacidade de: 

 

a) Perceber e identificar claramente os riscos a que estamos expostos;  

b) Analisar todos os detalhes, origem e conseqüências de cada um desses riscos; 

c) Avaliar as eventuais conseqüências diretas e indiretas, econômicas ou não, que a 

consumação de um risco possa acarretar; 

d) Identificar todas as formas de tratamento possíveis para cada risco e definir a 

política de tratamento ideal para cada um deles.  

 

A essas capacidades, perfeitamente desenvolvidas, constantemente recicladas e 

sinergicamente relacionadas, que Morgado e Nóbrega (2002) denominam Programa de 

Gerenciamento de Riscos – PGR. 

O PGR divide-se em: 

 

a) Identificação de riscos 

É o primeiro passo. O gerente conta com algumas ferramentas como questionários 

próprios, levantamentos in loco, consulta a bancos de dados, e outros. Esta etapa 

depende muito do conhecimento do local a ser estudado e a experiência do 

profissional. 

A falta de percepção de risco é característica marcante em ambientes com baixos 

índices de acidentes/desastres. Essa falta de percepção é, em tese, conseqüência da 

intimidade estabelecida entre o risco e o indivíduo: aquele acaba criando nessa uma 

falsa sensação de segurança que o leva a subestimar a condição de perigo. Não 

existe imunidade quando se fala de risco. 

É importante criar dentro do local avaliado um escalonamento dos riscos e conhecer 

a história local em desastres. 
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b) Análise de Riscos 

Para se fazer a análise dos riscos deve-se ter uma visão sistemática dos processos 

que ocorrem na localidade. 

As numerosas ferramentas disponíveis para a análise dos riscos permitem que a 

atividade seja realizada com elevado grau de profissionalismo. 

Analisar um risco é identificar e discutir todas as possibilidades de ocorrência do 

desastre, na tentativa de evitar que ele aconteça ou minimizar seus danos e 

prejuízos. 

 

c) Avaliação dos Riscos 

A avaliação dos riscos é um exercício orientado para a quantificação da perda 

máxima provável que deles possa decorrer, ou seja, trata-se da quantificação da 

probabilidade de ocorrência de um risco e suas conseqüências e gravidades. 

Essa etapa deverá orientar as ações de tratamento dos riscos partindo da 

prioridade do maior risco para o menor. A análise dos riscos mais detalhadas 

estarão sendo realizadas nos eventos mais significativos do ponto de vista da 

probabilidade e da severidade das conseqüências, garantindo a eficácia do 

processo. 

 

d) Tratamento de riscos  

Depois dos riscos terem sido identificados, analisados, avaliados e classificados, 

teremos certamente um conhecimento sobre a vulnerabilidade da área avaliada e 

poderemos então chegar ao tratamento ideal para cada um dos riscos. 

 

Principais benefícios do programa de gerenciamento de riscos: 

 

a) Redução da probabilidade de ocorrência de um acidente; 

b) Preservação de vidas e de recursos naturais; 

c) Redução dos gastos com recuperação. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

3.1 Caratinga  

Mapa 3 - Mapa de localização de Caratinga 
Fonte: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 2005 
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Caratinga encontra-se na Mesorregião do Vale do Rio Doce e dista aproximadamente 

em 295 Km da capital do Estado. O acesso ao município se dá pelas BR 381, 458 e 116 e faz 

limite com os municípios de Inhapim, Imbe de Minas, Piedade de Caratinga, Ubaporanga, 

Iapu, Ipaba, Santana do Paraíso, Ipatinga, Timóteo, Bom Jesus do Galho, Vargem Alegre, 

Entre Folhas, Raul Soares, Santa Rita de Minas, Santa Bárbara do Leste, Simonésia e 

Ipanema. 

De acordo com dados preliminares do Censo 2010, a população do município é de 

85.322 habitantes distribuídos em uma extensão territorial de 1.258,69 Km². 

O índice pluviométrico anual é de aproximadamente 1.193 mm sendo que no período 

de verão a concentração de chuvas é superior a 70% do total anual.  

O município é cortado pelo Rio Caratinga afluente da margem esquerda do rio Doce e 

um dos principais desta bacia. Ele nasce no município de Santa Bárbara do Leste, sendo sua 

foz no município de Conselheiro Pena. O ribeirão Laje, outro importante rio da região, é 

afluente do Rio Caratinga, pelo Rio Manhuaçu e Rio Preto, ambos constituintes da Bacia do 

Rio Doce.  

A Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga ocupa uma área de 6.557km2, abrange 22 

municípios e possui uma população estimada de 300.520 habitantes. O principal curso de 

água da bacia é o rio Caratinga. A bacia conta ainda com 33 importantes afluentes, entre 

córregos, ribeirões e rios. 

 Segundo informações do Instituto Mineiro de Gestão de Águas – Igam, a principal 

atividade econômica na bacia do Caratinga é a cultura do café e, em menor escala, a produção 

de hortifrutigranjeiros e a pecuária. O órgão afirma que quanto aos problemas ambientais, 

destacam-se, na área rural, degradação das terras, escassez e poluição das águas, realização de 

queimadas, desmatamentos de morros e destruição das nascentes para aumento da área de 

plantio. Na área urbana é grande a necessidade de melhoria no sistema de saneamento básico, 

destinação de lixo, esgoto, bem como o trato mais sistêmico do uso e ocupação do solo. 

Os mapas a seguir demonstram a declividade e a hipsometria da Bacia de Caratinga: 
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Mapa 4 -  Hipsometria da Bacia de Caratinga  
Fonte: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 2005 
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A atividade econômica do município se baseia principalmente no setor de serviços que 

responde pelo PIB do município (73,62%), seguido pela indústria (16,64%) e agropecuária 

(9,74%). (CARATINGA, 2007).  

Segundo Rigotti Filho e Campos (2007), Batella e Diniz(2006) e ainda  Sena 

Filho(2007) trata-se de uma cidade média propriamente dita com todos seus problemas e 

perspectivas.  

A partir da década de 50, as cidades brasileiras apresentaram um crescimento elevado 

em virtude da industrialização. Em razão do grande contingente populacional que ocupa as 

cidades, uma enorme pressão é exercida sobre este espaço, seja através do desmatamento, da 

ocupação de encostas e ou através da impermeabilização do solo. 

É comum em áreas urbanas nos dias atuais observarmos problemas referentes tanto a 

processos erosivos como aos movimentos de massa, desencadeados por ocupações irregulares 

de encostas, de planícies de inundação e de outras áreas de frágil equilíbrio ecológico.  

Com a impermeabilização dos solos, ocorre um aumento significativo no escoamento 

superficial, causando inundações nas regiões mais próximas do nível de base local e de 

topografia mais plana.  

O município de Caratinga se transformou de uma pequena cidade em meados dos anos 

cinqüenta numa típica cidade média no inicio do novo século, com todos os problemas e 

benefícios que isto acarreta. 

Segundo Sena Filho (2007), Caratinga localiza-se em um sítio desfavorável a seu 

desenvolvmento. Citando Aziz Ab’Saber, o autor classifica domínio como sendo “um meio 

físico complexo e difícil em relação às ações antrópicas.” O autor afirma que a morfogênese 

urbana está ligada à dificuldade de crescimento do tecido urbano em quase todas as direções.  

 

Como a cidade de Caratinga seguiu o padrão das cidades brasileiras, de crescer 
quase sem planejamento, seu tecido urbano se expande, acompanhando, ora o rio, 
ora a linha férrea, ora a rodovia, gerando muitas descontinuidades, cujo resultado é 
um emaranhado de ruas e equipamentos urbanos que registram as várias etapas de 
sua história. (SENA FILHO, 2007)  

 

Na cidade, o traçado urbano se adaptou ao meio físico acidentado. Foi próximo ao rio 

Caratinga que surgiram as primeiras moradias e o primeiro centro do município. 

 

Assim, o tecido urbano ainda incipiente, se desenvolve a partir do rio em direção as 
duas vias principais e diagonais que praticamente definem o traçado urbano da 
cidade. Partindo do rio e ocupando a planície fluvial, as ruas com seus contornos 
sinuosos e encravados no sítio montanhoso, dão origem à morfologia urbana, ainda 
típica de uma cidade pequena do interior de Minas Gerais. (SENA  FILHO, 2007) 
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A urbanização em Caratinga teve seu impulso na década de 70 e como grande parte 

dos municípios brasileiros, apresenta problemas ambientais, condicionados tanto pelas 

características físicas de seus terrenos quanto pela forma de ocupação. 

Esta localização de Caratinga, marcada pela presença de colinas convexas, com 

declividades acentuadas em grande parte do território, provocou uma instalação considerável 

de boa parte do tecido urbano nas partes menos acidentadas, principalmente na planície 

fluvial do rio Caratinga e nos terraços menos acidentados.   

Diante deste quadro, seria necessário que a expansão urbana fosse feita com 

racionalidade e planejamento, o que não ocorreu, e como conseqüência pode-se verificar 

constantes inundações e processos de escorregamentos diversos nos períodos chuvosos. 

Principalmente no período de 2003 e 2004, Caratinga sofreu com as inundações nas 

áreas urbanas, causando grandes prejuízos.  

Sabe-se que historicamente, a população do município fixou-se nas áreas planas, 

ocupando o leito maior do rio, sem que existisse o necessário planejamento urbano de uso do 

solo.  

Costa afirma: 

 

As terras baixas ou planícies de inundação ao longo das margens dos rios sempre 
foram atrativas para o Homem e as áreas foram ocupadas sem nenhum 
planejamento. As planícies de inundação são áreas próximas ao leito principal que 
ocasionalmente são alagadas pelo extravasamento das águas dos rios(...). De tempos 
em tempos, chuvas mais severas provocam o alagamento de parte destas planícies, 
podendo a área permanecer alagada durante horas, dias ou até mesmo meses. A 
amplitude da área alagada está ligada, dentre outros fatores, à freqüência do evento 
chuvoso, ou seja, eventos raros (menos freqüentes) alagam grandes áreas e eventos 
mais comuns (mais freqüentes) alagam áreas menores. (COSTA, 2007) 

 

Como o sítio da cidade depende de um relevo acidentado, a planície do fundo do vale 

apresenta grande densidade populacional. 

Esta planície é ladeada por morros, estando sujeita à ação de enxurradas e 

escorregamentos, muito comum em áreas urbanas. 

Conforme afirmado anteriormente, nos anos de 2003 e 2004, a cidade foi afetadas por 

desastres relacionados ao incremento às precipitações hídricas afetando profundamente a 

economia da região. Segundo Sena (2007), a área central da região sempre foi afetada por 

cheias, causando prejuízos econômicos e sociais. 

Segue abaixo o mapa de precipitação e anomalia na localidade no período de 2003 e 

2004 
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Mapa 5 - Acumulado de precipitação e anomalia para o mês de janeiro nos anos de 2003 e 2004 
Fonte: INMET, 2003; 2004 
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Isto ocorre, em razão da conjunção de diversos fatores, alguns inclusive já citados. 

Associando-se o relevo acidentado, ao desmatamento desenfreado (que ocasiona diminuição 

da infiltração das águas de chuva e aumento na velocidade de seu escoamento que ocasiona 

aumento nos processos erosivos), à destruição da mata ciliar (que facilita o solapamento das 

margens) e ainda o assoreamento dos córregos e rios, aumenta-se consideravelmente o risco 

de enchentes e inundações maiores e mais freqüentes.  

 

3.2 O Sistema de Monitoramento 

 

O Sistema de Alerta Contra Cheias do Rio Caratinga foi implantado em dezembro de 

2004 com o objetivo de prever e alertar as comunidades ribeirinhas sobre a ocorrência de 

desastres, preservando vidas e bens. A partir do início do período chuvoso (mês de outubro) o 

Sistema de Alerta funciona 24h. 

O município de Caratinga realiza diariamente o monitoramento através de réguas de 

medição, o sistema conta também com sirenes para alertar a população em caso de cheia e 

PCD (Plataforma de Coleta de Dados).  

Caratinga dispõe de quatro réguas de medição no Rio Caratinga instaladas pela 

Agência Nacional de Águas (ANA) que se localizam entre os municípios de Santa Rita de 

Minas e Santa Barbara do Leste (ambos eram distritos de Caratinga emancipados em 1992) 

para monitoramento do nível de cheia.  

Uma das réguas conta com um sistema de monitorização, alerta e alarme que consiste 

na transmissão das imagens da régua em um canal de televisão a cabo que permite monitorar 

durante as 24 horas do dia o nível do rio, possibilitando a retirada das famílias que residem 

em áreas de risco de inundação. 

No momento em que o nível do rio atinge sua cota de alerta, as pessoas são retiradas 

da área de inundação evitando danos e prejuízos. 
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Figura 4 - Régua de Medição  
Fonte: COMDEC de Caratinga 

 

As sirenes de alerta são instaladas no centro de Caratinga e são utilizadas para alertar a 

população no caso de inundação. O monitoramento baseia-se em informações do Sistema de 

Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (SIMGE) e do Instituto Mineiro de Gestão 

das Águas (IGAM). 
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Figura 5 -Sirene- instalada no edifícicio Monte Azul- centro de Caratinga  

Fonte: COMDEC de Caratinga 
 

O município utiliza também uma plataforma de coleta de dados ou PCD. A Plataforma 

é um dispositivo eletrônico que possibilita coleta de dados e a transmissão automática de 

informações hidrometeorológicas e ambientais para uma central que dá subsidio para as ações 

de monitoramento hidrometeorológico, previsão de tempo e clima, gerenciamento de recursos 

hídricos e uso racional de  água na agricultura irrigada e uso e ocupação do solo. 

 

 
Figura 6 - PCD- Plataforma de Coleta de Dados em Santa Rita de Minas 

Fonte: COMDEC de Caratinga 
 

A Plataforma de Coleta de Dados de Caratinga conta com 08 profissionais envolvidos 

com sistema de monitoramento da cidade. 

Outro recurso utilizado no Sistema de Alerta do município são as duas estações 
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telemétricas instaladas em Caratinga. As máquinas estão localizadas na cidade de Santa Rita 

de Minas e outra, na cabeceira do rio Caratinga, em Santa Bárbara do Leste.  

Com as estações é possível obter todas informações climáticas na região, desde 

temperatura, volume de chuva e nível do rio. Os dados serão enviados, via internet, e/ou por 

celular aos operadores da defesa civil.  

Com essas informações em tempo real é possível prever ações para minimizar os 

danos de possíveis enchentes no município. 

O município realiza também coleta de dados através de pluviômetro, permitindo 

acompanhamento diário da quantidade de chuva, outra informação importante para o sistema 

de alerta da região.  

O Ministério da Integração Nacional também realizou investimentos na região da 

Bacia do Rio Doce. No município de Caratinga foram realizadas intervenções como o 

retardamento dos escoamentos e de amortecimento dos picos de enchentes, sobretudo por 

revestimento de trechos críticos, construção de barragens, além de ações como o 

planejamento e controle do uso do solo e a implementação de programas de educação 

ambiental. 

Uma das estratégias para minimizar o problema das inundações foi a construção de 

518 pequenas barragens na área rural do município.  

Na região, o Ministério das Cidades viabilizou o mapeamento com o LIDAR (Light 

Detection and Ranging) na Bacia do Rio Caratinga com 5 km de largura em relação ao eixo 

do rio. Segundo Costa (2007) trata-se de uma tecnologia que possibilita a aquisição de 

informações espaciais através de um sistema Laserscanning aerotransportado. Graças ao 

LIDAR foi possível a geração de curvas de nível de uma área com uma eqüidistância de 2 em 

2 metros, permitindo a geração de modelos digitais de elevação (MDE) com alto nível de 

detalhamento.  

Tucci (1993) afirma que o desenvolvimento urbano brasileiro tem produzido um 

aumento na freqüência das inundações, na produção de sedimentos que levam a ao 

assoreamento dos condutos e canais e na deterioração da qualidade da água. Para o autor, 

estas alterações provocam maior volume de água pluvial escoada mais rapidamente, gerando 

um dos maiores problemas hidrológicos: a ocorrência das enchentes. Segundo ele, à medida 

que a cidade se urbaniza, ocorre o aumento das vazões máximas (em até 7 vezes) devido à 

impermeabilização e canalização, associada aos resíduos sólidos, e a qualidade da água chega 

a ter 80% de carga de esgoto doméstico.  

O autor defende que para se regulamentar o uso de áreas inundáveis, estabelecendo um 
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zoneamento adequado, é necessário estabelecer o risco de inundação de diferentes cotas das 

áreas ribeirinhas. Em áreas com menor risco são permitidas habitações, mas podem ser 

utilizadas como áreas para recreação, desde que o investimento necessário seja baixo e não se 

danifique, como parques e campos esportivos. Para cotas com riscos menores o autor defende 

que são permitidas construções com precauções especiais, com sistemas de esgoto e viário 

especiais.  

A elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento é uma obrigatoriedade dos 

municípios que tenham mais de vinte mil habitantes.  

A Constituição da República Federativa do Brasil afirma em seu Titulo VII, Capítulo 

II, onde trata da política urbana:  

 

ART 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 
Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus 
habitantes.  
 1° - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades 
com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e de expansão urbana. (BRASIL, 1988)  

 

Já em seu Título III, Capitulo IV, Dos municípios, diz ART 30. Compete aos 

municípios: VIII – Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (BRASIL, 

1988).  

Costa (2007) cita que Caratinga está inserido na Bacia do Rio Doce e segundo os 

dados do Diagnóstico Consolidado da Bacia em outubro de 2005 vem apresentando como 

principais problemas ambientais:  

 

a) desmatamento e mau gerenciamento dos solos com vocação agrícola (pastagem, 

cana-de-açúcar e plantações de eucaliptos);  

b) a erosão acelerada, redução das vazões durante o período seco e aumento na 

importância e freqüência das cheias, devido ao assoreamento dos leitos dos rios;  

c) atividades de extração de ouro (garimpo) que destroem as margens dos rios e 

contaminam os rios com mercúrio;  

d) poluição devido à intensa atividade industrial no Vale do Aço (minerações de ferro 

e siderurgia);  

e) precariedade do saneamento e abastecimento de água potável do conjunto de 

aglomerações urbanas e comunidades rurais;  
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f) vulnerabilidade das fontes de água potável frente a poluições acidentais (p.ex. a 

cidade de Governador Valadares, localizada a jusante do Vale do Aço).  

 

  



71 
 

4 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

4.1 Análise dos danos e prejuízos 

 

Do desastre ocorrido em 2003, verifica-se que o município decretou Estado de 

Calamidade Pública.  

 

 
Figura 7 -  Linha do tempo de Decretação 

Fonte: CEDEC - MG 
 

Dos danos humanos, observa-se que 50.000 pessoas foram afetadas de alguma 

maneira pelo desastre.  

Em virtude do ocorrido, 6.788 ficaram desalojadas, ou seja o munícipe foi obrigado a 

abandonar temporária ou definitivamente sua habitação em decorrência do desastre, porém 

não utilizaram abrigo provido pelo poder público. 

Também em razão do desastre, 150 pessoas ficaram desabrigadas, ou seja, o munícipe 

teve sua habitação afetada pelo ocorrido e utilizou abrigo provido pelo poder público. 

Em virtude do desastre, cinco pessoas morreram. 

  

01 de Janeiro de 
2003

•Município declara 
Estado de Calamidade 

Pública

07 de Janeiro de 
2003

•Homologação do 
decreto municipal pelo 

Estado de Minas 
Gerais

17 de Janeiro de 
2003

•Reconhecimento de 
Calamidade Pública 
pelo Governo Federal
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Tabela 1 – Danos Humanos – Caratinga – 2003 

Dano Humanos 

Desalojados Desabrigados Feridos Vítimas Fatais Afetados 

6788 150 - 5 50.000 

Fonte: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais 
 

Analisando os danos materiais, observamos que 475 casas foram danificadas, 

totalizando R$ 2.375.000,00, 22 foram destruídas, totalizando R$ 220.000,00. Com relação às 

pontes foram danificadas 11 e 12 destruídas somando R$ 5.050.000,00 de prejuízos. As 

estradas da região também foram afetadas, 51,5 km foram danificadas ou destruídas, somando 

R$ 1.250.000,00 de prejuízos. 

 

Tabela 2 - Danos Materiais – Caratinga – 2003 

Danos Materiais 

 
Danificadas Destruídas 

Quantidade 
Valor 

(em R$ 1.000) 
Quantidade 

Valor 
(em R$ 1.000) 

Casas 475 2.375,00 22 220,00

Pontes 11 4.250,00 12 800,00

Danificadas / Destruídas 

Estradas 
Quantidade 

Valor 
(em R$ 1.000) 

51,5 Km 1.250,00

Fonte: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais  - Dados fornecidos pelo município 
 

Do desastre ocorrido em 2004, verifica-se que o município também decretou Estado 

de Calamidade Pública.  

  



73 
 

 
Figura 8 - Linha do tempo de Decretação 

Fonte: CEDEC - MG 
 

Dos danos humanos, observa-se que 35.000 pessoas foram afetadas de alguma 

maneira pelo desastre.  

Do evento, 3.210 pessoas ficaram desalojadas, e neste ano, não se observou 

desabrigados. 

Em virtude do desastre, duas pessoas morreram e 396 ficaram feridos. 

 

Tabela 3 - Danos Humanos – Caratinga – 2004 

Danos Humanos 

Desalojados Desabrigados Feridos Vítimas Fatais Afetados 

3210 - 396 2 35.000 

Fonte: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais 

 

Analisando os danos materiais, no ano de 2004, 72 casas foram danificadas, 

totalizando R$ 300.000,00, 24 foram destruídas, totalizando R$ 632.000,00. Com relação às 

pontes foram danificadas 09 e 10 destruídas somando R$ 5.850.000,00 de prejuízos. As 

estradas da região também foram afetadas, 247 km foram danificadas ou destruídas, somando 
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R$ 805.000,00 de prejuízos,   

 

Tabela 4 - Danos Materiais – Caratinga – 2004 

Danos Materiais 

 
Danificadas Destruídas 

Quantidade 
Valor 

(em R$ 1.000) 
Quantidade 

Valor 
(em R$ 1.000) 

Casas 72 300,00 24 632,00

Pontes 9 1.350,00 10 4.500,00

Danificadas / Destruídas 

Estradas 

Quantidade 
Valor 

(em R$ 1.000) 

Danificadas 

245 Km 725,00

Destruídas 

2 Km 80,00

Fonte: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais - Dados fornecidos pelo município 
 

 
Gráfico 1: Comparação dos danos materiais em Caratinga – 2003-2004 

Fonte: CEDEC-MG 
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Gráfico 2:  Comparação dos prejuízos em Caratinga - 2003 e 2004 (valores por 1000) 

Fonte:CEDEC - MG 
 

Os desastres ocorridos em 2003 e 2004 trouxeram grandes danos e prejuízos à 

Caratinga.  

Contabilizando os danos totais constantes no Relatório de Avaliação de Danos, 

observamos que em 2003 os valor para a recuperação dos danos causados em virtude do 

desastre seriam da ordem de R$ 1.526.625,00.  

Em 2004 os danos e prejuízos totais foram ainda maiores, da ordem de R$ 

9.766.735,00.  

Nos anos subseqüentes, graças ao eficiente sistema de alerta e alarme implantado no 

município, os danos e prejuízos foram menores. 

No ano de 2005, não houve nem mesmo decretação de Situação de Anormalidade, 27 

pessoas ficaram desalojadas, 100 afetadas, 04 casas danificadas totalizando R$ 24.000,00, 03 

casas destruídas totalizando R$ 60.000,00. 

Em 2006 o município decretou Situação de Anormalidade. Foram 1.200 pessoas 

afetadas, 1200 desalojadas, 209 residências danificadas totalizando R$ 40.000,00. Os danos e 

prejuízos totais computados neste ano foi de R$ 43.500,00. 

Em 2007 e 2008 não houve qualquer comunicação de desastre na localidade. 
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Em 2009 Caratinga voltou a sofrer com as conseqüências das chuvas, mas nada 

comparado aos grandes desastres ocorridos em 2003 e 2004.   

Neste ano, 458 pessoas ficaram desabrigadas, 470 foram afetadas. Uma casa foi 

danificada e duas destruídas, totalizando R$ 44.000,00. 

Computando o valor total dos danos e prejuízos causados pelo desastre em 2009, estes 

foram de R$ 90.380,00. 

 

 
Gráfico 3:  Valores para recuperação dos danos e prejuízos de 2003 à 2009 – Caratinga 

Fonte: CEDEC- MG. 
 

Segundo informações da Fundação Educacional de Caratiga- Funec, o rio Caratinga 

nas últimas décadas, vem sofrendo inúmeras agressões.  

A Fundação apresentou no Fórum Permanente “As Enchentes de Caratinga: 

Discussões e Alternativas”, um diagnóstico das enchentes na cidade, atingida por duas vezes 

consecutivas,em 2003 e 2004. 

O especialista em solos Jackson Cleiton explicou os tipos de enchentes, ressaltando a 

diferença entre as duas últimas. “São de dois tipos as enchentes: as naturais e as causadas pela 

ação do homem. A de 2003 provavelmente foi natural, ou seja, a inundação ocorreria de 

qualquer forma. Já a enchente de 2004 pode está mais relacionada à forma como a cidade está 

posicionada em relação ao rio, à forma como se usa as encostas, à forma como foram 

construídas as estradas, enfim, a um conjunto de ações humanas” avaliou o especialista da 
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Funec. 

A Funec apresentou no evento dados relativos aos desastres ocorridos em Caratinga 

nos anos de 2003 e 2004:  

Dados da enchente de 2003 

 
Figura 9 - Imagem de Caratinga após chuvas de 2003 

Fonte: COMDEC de Caratinga 
  

Dados da enchente de 2003 - Caratinga 

Pessoas Desalojadas  6.800 

Pessoas Desabrigadas 433 

Imóveis Destruídos 433 

Imóveis em Situação de Risco 86 

Prejuízo para o Setor de Comércio  R$ 52.000.000,00 

Deslizamento de Terra 120 

Vias Públicas Interditadas 13 

Vias Públicas Parcialmente Destruídas 38 

Estabelecimentos Comerciais Atingidos 446 

Estabelecimentos Comerciais Destruídos 800 

Estabelecimentos Industriais Atingidos 18 
Quadro 4 - Dados da enchente de 2003 – Caratinga 

Fonte: FUNEC 
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Dados da enchente de 2004 

 
Figura 10 - Imagem de Caratinga após chuvas de 2004 

Fonte: COMDEC de Caratinga 

Dados da enchente de 2004 - Caratinga 

Percentual da População Diretamente Atingida 80 % 

Pessoas Desalojadas  3.210 

Pessoas Feridas 16 

Vítimas Fatais  2 

Prejuízo -  R$ 35.000.000,00 

Moradias destruídas  24 

Estradas Rurais Danificadas  245 Km 

Estradas Rurais Totalmente Destruídas 2 Km 

Estabelecimentos Comerciais Destruídos 800 

Estabelecimentos Industriais Atingidos 18 
Quadro 5- Dados da enchente de 2004 – Caratinga 

Fonte: FUNEC 
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5 RESULTADOS E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Pode-se dizer que a região de Caratinga sempre foi afetada por desastres relacionados 

ao incremento das precipitações hídricas. Mais recentemente, nos anos de 2003 e 2004 os 

prejuízos computados foram muito importantes para a economia local. 

Sena Filho (2007) realizou uma interessante pesquisa junto aos comerciantes da região 

de Caratinga buscando entender os valores envolvidos nos prejuízos econômicos quanto a 

percepção dos comerciantes em relação a este fenômeno. 

O autor conclui que, no que diz respeito à retomada das atividades normais após o 

desastre de 2003, 42% dos comerciantes demoraram acima de quatro semanas para retomar as 

atividades. Já em 2004, aproximadamente 46% das empresas levaram menos de dez dias para 

reiniciarem suas atividades. Tal fato pode ser justificado pelo serviço de previsão sobre as 

possibilidades de cheias e retirada das mercadorias dos lugares mais atingidos. O autor 

continua afirmando que em razão dos desastres de 2003 e 2004, 0,4% dos empresários 

decidiram nunca mais retomarem suas atividades, sendo que 25% dos entrevistados planejam 

se mudar da localidade. 

Amorim Filho (1999) quando se referia a desastre semelhante ocorrido no município 

mineiro de Nova Ponte, afirma que do ocorrido resultou a perda de “lugares e paisagens 

carregadas de suas memórias, emoções e mais caros valores. Para muitos deles foi uma 

dolorosa perda do referencial topofílico.”. Complementando a visão de Amorim Filho (1999), 

Sena Filho (2007) conclui que a sensação de abandono relatada pelos comerciantes em 

Caratinga pode ser relacionada a perda do referencial topofílico.  

A destruição de paisagens valorizadas deve receber a mesma atenção que os dramas 

pessoais, e a reconstrução da personalidade histórico-cultural deve acompanhar a reconstrução 

de casas e de coisas. (SENA, 2007). 

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Caratinga foi criada no ano de 2005 e 

encontra-se atualmente vinculada à Secretaria de Defesa Social.  

Entende-se que a existência de uma Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 

instalada e funcionando é de fundamental importância para evitar ou minimizar o efeito dos 

desastres. 

Os municípios devem estar preparados para a ocorrência de desastres, daí a 

importância de cada município criar a sua COMDEC.  

O município preparado deve conhecer e mapear suas áreas de risco, elaborar planos de 
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contingência para agir em casos de anormalidade, desenvolver campanhas educativas para 

promover envolvimento da comunidade e desenvolvimento da percepção de risco, dentre 

outras atividades. 

Menezes (2003) entende que os riscos que são inerentes à globalização tem obrigado 

os seres humanos a refletir acerca de várias situações que há algum tempo não eram focos de 

discussão. O autor afirma que o risco é fruto da modernidade e conseqüência da globalização 

e do progresso científico. 

Piza (2009), tratando sobre a sociedade de risco de Ulrich Beck, afirma que o conceito 

de sociedade de risco repousa em como evitar ou minimizar os riscos produzidos pela 

modernidade de modo que não se coloque obstáculos ao processo de modernização.  

Os riscos devem ser conhecidos, previstos e calculados. Observa-se que mesmo com o 

crescimento das ameaças não se verifica um programa eficiente de prevenção e dominação 

dos riscos. 

A que se buscar um desenvolvimento sustentável. Farias (2008) expõe uma releitura 

do conceito de desenvolvimento sustentável citando o Relatório de Brundtland, que foi 

elaborado em 1987 pela Comissão Mundial das Organizações das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED) que definiu como “desenvolvimento que 

satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações 

satisfazerem suas próprias necessidades.”   

Fernandes (2001) afirma que os deslizamentos vem assumindo importância crescente 

principalmente na literatura geomorfológica e geotécnica. Nestes casos a a combinação de 

mapeamentos e monitoramentos de campo com o uso de modelos matemáticos visando, em 

última análise, uma previsão eficiente da localização dos deslizamentos, tanto no espaço 

quanto no tempo, são de fundamental importância.  

Através do exemplo de Caratinga podemos salientar a importância do mapeamento e 

monitoramento não somente nos casos de deslizamentos, mas também para as inundações e 

outros tipos de desastre.  

Especialista em riscos ambientais e tecnológicos e pesquisador da Coppe 

(Coordenação dos Cursos de Pós-graduação em Engenharia da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro), o geógrafo Moacyr Duarte,  afirma em entrevista à Revista Época  na Edição nº 

550 de 29/11/2008 (Anexo 1) que como não há continuidade nas ações preventivas contra 

desastres estamos armando uma “bomba-relógio” contra o desenvolvimento do país. “Não 

temos uma política que dê continuidade à evolução do sistema nacional de defesa civil. As 

mudanças de objetivos se sucedem governo após governo e impedem que a gente alcance 
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qualquer meta nessa área”, diz o entrevistado.  

Essa falta de continuidade no Sistema Nacional de Defesa Civil é muito discutida uma 

vez que a realidade é que com a mudança de governo nos diversos níveis, federal, estadual e 

municipal, muitos gerentes, técnicos e especialistas também são substituídos.  

Na 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária – CNDC 

ocorrida em 2010 muito se discutiu sobre a criação da carreira de Defesa Civil cujo objetivo é 

se evitar mudanças dos agentes de defesa civil a cada mudança de governo. 

Casos recentes foram apresentados através da mídia onde em virtude de desastres 

naturais várias vidas foram perdidas. Como responsabilizar o poder público nos casos de 

omissão? 

No âmbito da Defesa Civil, o maior óbice para a eficiência e eficácia nas atividades, 

tem sido o descaso de alguns administradores municipais ao deixarem de criar o órgão 

competente que deveria trabalhar principalmente na prevenção e preparação dos desastres a 

nível municipal a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil -  COMDEC . 

Tal despreparo tem ocasionado uma série de conseqüências, acarretando danos 

humanos, materiais e sociais nas comunidades afetadas pelo desastre. 

Segundo a doutrina de Defesa Civil, cabe ao município as primeiras ações em casos de 

desastres. A ação a nível estadual e federal tem caráter suplementar, quando o município já 

comprometeu toda sua capacidade administrativa. 

A criação das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil se faz através de Lei, 

devendo haver também um Decreto que regulamentará a Lei e uma Portaria, através da qual 

se fará a nomeação de seus membros. 

Apesar de incessantes esforços no sentido de sensibilizar os administradores 

municipais da necessidade da criação e do correto funcionamento do órgão através do 

governo estadual, pouco tem sido feito pela maioria dos municípios mineiros. 

Partindo do disposto na legislação vigente sobre defesa civil, pressupomos que 

naqueles municípios em que não existem as COMDEC ou ainda naqueles locais onde apesar 

de criadas, essas não desempenham ações de prevenção e preparação de desastre, o 

administrador municipal estaria sujeito às sanções administrativas, cíveis e penais, de acordo 

com a situação ocasionada por cada desastre.  

Além do mais, dispõe a Portaria nº 912-a, do Ministério da Integração Nacional de 29 

de maio de 2008, em seu artigo 1º que os municípios, para se habilitarem à transferência de 

recursos federais destinados às ações de defesa civil, deverão comprovar a existência e o 

funcionamento do Órgão Municipal de Defesa Civil - COMDEC ou correspondente 
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(BRASIL, 2008) 

Portanto, segundo o texto legal, para liberação de recursos federais para as ações de 

defesa civil o município deverá possuir COMDEC ou órgão correspondente. 

Acreditamos que o sucesso no trabalho do município de Caratinga se deve a uma série 

de fatores. 

Além do Sistema de Monitoramento, o poder público local investe em projetos de 

prevenção, como por exemplo, a Defesa Civil nas escolas. Cursos de capacitação e 

envolvimento da comunidade local são outros recursos utilizados. 

Foi criado também um Blog da COMDEC onde os interessados podem encontrar 

informações úteis como condições meteorológicas, ações realizadas pelo município, eventos 

ligados à Defesa Civil e informações sobre o Sistema de Monitoramento.  

Outro fator a ser salientado é a figura do Coordenador Municipal de Defesa Civil.  A 

doutrina de Defesa Civil afirma que o Coordenador deve ser um profissional experiente e com 

reconhecida capacidade técnica em gerenciamento de desastres, com acesso ao Prefeito, 

competência e autoridade para tomar decisões em situações de crise. O Sr Paulo Antônio Calegar 

atuou como Coordenador Municipal de Defesa Civil de Caratinga por muitos anos. Trata-se de 

profissional conhecido tanto no município quanto no Estado. Conhecedor da realidade local, Sr 

Paulo tem atuação destacada e o fato de estar na função há muitos anos permite uma continuidade 

no trabalho.  Atualmente, Calegar foi designado Secretário de Defesa Social, pasta responsável 

pelas ações de Defesa Civil no município. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Reportagem Revista Época 

 

28/11/2008 16:21 Moacyr Duarte - “Estamos armando uma bomba-relógio” 

Especialista em riscos diz que sem controlar a ocupação do solo o país viverá a ameaça de 

novas catástrofes Isabel Clemente 

Um dos maiores especialistas brasileiros em riscos ambientais e tecnológicos, o 

geógrafo Moacyr Duarte, de 50 anos, afirma que a falta de continuidade nas ações preventivas 

contra desastres ambientais está armando uma “bomba-relógio” contra o desenvolvimento do 

país. “Não temos uma política que dê continuidade à evolução do sistema nacional de defesa 

civil. As mudanças de objetivos se sucedem governo após governo e impedem que a gente 

alcance qualquer meta nessa área”, diz Duarte, pesquisador da Coppe (Coordenação dos 

Cursos de Pós-graduação em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro). Em 

Brasília para participar de um seminário sobre gestão de riscos industriais, Duarte conversou 

na tarde chuvosa da quarta-feira com ÉPOCA. Afirmou que, mesmo livre de lixo, todo 

sistema de drenagem alaga quando chove demais, porque não existem galerias de escoamento 

com capacidade ilimitada. Para evitar tragédias como a de Santa Catarina, diz ele, o Brasil 

precisa planejar a ocupação das regiões.  

  

ÉPOCA – É possível evitar catástrofes como a enchente em Santa Catarina? 

Moacyr Duarte – Catástrofes naturais são inevitáveis. O que temos de informação 

delas? Regionalidade e sazonalidade. Ou seja, onde elas mais acontecem e em que período do 

ano. Além disso, elas têm dimensões variadas, que dificultam o planejamento. O interior de 

Santa Catarina e o do Paraná são suscetíveis a determinados fenômenos, como chuvas fortes e 

tornados. Mas eu não sei a área exata onde isso vai ocorrer. Então o aporte de investimento 

para impedir que toda a região sofra as conseqüências de um desastre natural seria enorme. 

Outra coisa: a chuva em especial. É preciso entender melhor a defesa que a gente tem. Conta-

se muita mentira. Quantas vezes você não ouviu um político, depois de uma enchente, dizer 

que “os canais estão entupidos com lixo, as encostas foram desflorestadas”? Todo o sistema 

de drenagem urbano é projetado para uma máxima pluviométrica. Passou do nível máximo, 

enche. Não há sistemas de drenagem que resistam a chuvas torrenciais. Roma, Londres, 

cidades da Espanha já ficaram embaixo d’água. O bom sistema de drenagem não é aquele que 

nunca alaga, mas o que baixa rápido. 
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ÉPOCA – Mas o lixo atrapalha, sem dúvida. A gente vê garrafas PET, sacos plásticos... 

Duarte – Influencia na velocidade de baixar a água. Claro que melhora desobstruir os 

canais, limpar. O que eu quero dizer é que, mesmo sem lixo, a água vai subir. 

 

ÉPOCA – É desolador. Não há solução contra as enchentes que castigam tantas 

cidades brasileiras? 

Duarte – Há. O conhecimento que temos sobre o ecossistema urbano aponta como 

solução o controle da ocupação. A solução seria regular a quantidade de área calçada nas 

cidades para não diminuir a capacidade de filtração natural da terra. O Rio de Janeiro é quase 

uma piada. A Rodovia Rio–Petrópolis corta a Baixada Fluminense ao largo da Refinaria 

Duque de Caxias. De um lado está o mar, do outro Caxias. Aquilo é uma planície. Os canais 

de escoamento naturais são os rios Iguaçu e Sarapuí. A Washington Luiz é um dique, é uma 

pista elevada. A estratégia natural daquela região quando chovia era o rio transbordar, 

espalhar tudo pela baixada, e a água ia embora. Aí construíram a rodovia, cimentou. Acabou. 

Agora os dois canais de escoamento são os rios Sarapuí e Iguaçu. Leva dias até a água baixar 

porque é plano, não há inclinação para a água escoar. Cidade sem planejamento possui 

inúmeras armadilhas. Uso do solo e evolução da ocupação do espaço, é disso que temos de 

tratar.  

  

ÉPOCA – Asfalto demais é pior que lixo? 

Duarte – Faz parte do ecossistema urbano gerar uma quantidade enorme de lixo, do 

qual você tem de se livrar corretamente. Faz parte calçar o solo também. É preciso administrar 

tudo isso. Um mapa brasileiro que indicasse datas e regiões suscetíveis aos diversos riscos 

naturais que nos afetam seria importantíssimo. Não existe. Com base nesse mapa, colocamos 

a segunda informação, que são os alvos da propagação das conseqüências dos desastres. Onde 

há mais gente? Mais indústria? Onde haverá mais prejuízos? Com essas informações 

sobrepostas, é possível priorizar investimentos – porque de antemão já sabemos que os 

recursos não são infinitos.  

  

ÉPOCA – Mas essa nova tragédia nacional está acontecendo numa das regiões com o 

mais alto índice de desenvolvimento humano do país, onde há indústrias, dinheiro... 

Duarte – O investimento corriqueiro nunca está voltado para catástrofes, porque ele 

vai para escolas, hospitais. Esse mapeamento ajudaria justamente a decidir onde concentrar os 
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investimentos tendo em vista o desastre. Aí entra a estratégia de prevenção. O mapeamento 

vai indicar os locais onde devo impedir a concentração humana também. Isso é agir 

preventivamente. Se eu já sei quando e onde vai acontecer algo, tenho como sinalizar áreas 

onde eu devo recusar investimentos pesados, porque há riscos de destruição. 

  

ÉPOCA – Nós nos acostumamos à idéia de que o Brasil não sofre com catástrofes 

naturais, como furacões, terremotos, vulcões, mas o país não está preparado nem para 

enfrentar os desastres daqui? 

Duarte – Não temos uma política que dê continuidade à evolução do sistema nacional 

de defesa civil. As mudanças de objetivos se sucedem governo após governo e impedem que a 

gente alcance qualquer meta nessa área. Essas metas deveriam ser imutáveis, estabelecidas 

por grupos técnicos e políticos também, desde que houvesse um acordo para segui-las. São 

soluções de longo prazo. Não posso manobrar investimentos em defesa civil. Não posso 

suprimir planos e alterar objetivos em curso. É pouco inteligente. O resultado prático é que 

temos um pessoal mais qualificado do que a infra-estrutura material de que eles dispõem para 

trabalhar.  

  

“Os estudos de impacto ambiental ajudam a prever riscos. Mas não são repassados aos 

bombeiros e aos órgãos de defesa civil”  

  

ÉPOCA – Que tipo de informação se perde com essa falta de planejamento? 

Duarte – Vou dar um exemplo. Nas simulações de emergência para um plano de riscos 

industriais, como o das refinarias da Petrobras, sabemos tudo do entorno: quantas casas, 

escolas, creches. Para onde o gás iria se batesse um vento assim, com essa velocidade. 

Identificamos as áreas mais sujeitas a intoxicação, o tempo de retirada das pessoas, locais de 

reunião. Se estamos falando do mapeamento de uma catástrofe natural, com essa perspectiva 

de identificar todo o espaço urbano e rural, eu consigo ver as áreas críticas e as prioridades. A 

partir daí estabeleço um programa conjunto com os órgãos de defesa civil para poder atender 

a população e crio um quadro restritivo para limitar a ocupação do solo. Hoje, você não 

consegue impedir uma pessoa de construir numa encosta muito íngreme ou de fazer uma 

construção colada ao muro de um posto de gasolina. Não impedem as pessoas de morar ao 

lado de um oleoduto. Estamos armando uma grande bomba-relógio, que pode pontuar de 

catástrofes o nosso desenvolvimento sonhado. 
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ÉPOCA – No caso de Santa Catarina, o senhor enxerga algo que era claramente uma 

prioridade que não recebeu a devida atenção? 

Duarte – Era preciso melhorar muito o sistema de alerta, que pode ser um radar. A 

questão é que temos um sistema econômico de produção que vai, cada vez mais, oferecer 

situações críticas. Lá mesmo em Santa Catarina, desabou uma encosta que arrebentou um 

gasoduto que alimenta o sul do país com gás natural. Vão queimar óleo. A poluição 

atmosférica vai ao pico nos próximos 20 dias porque consertar o duto leva um dia, mas a 

encosta 20 dias. 

  

ÉPOCA – O estudo de impacto ambiental daquele gasoduto não deveria ter previsto 

isso? 

Duarte – Sim, mas falta integração em todo o país. Os estudos de impacto ambiental, o 

Eia-Rima, uma exigência legal no país, também são estudos de risco. Por que essas 

informações não são repassadas aos bombeiros e aos órgãos de defesa civil? Por que essas 

informações ficam arquivadas nos órgãos ambientais em vez de ser distribuídas aos usuários 

práticos desses estudos? Esse sistema é tão ruim que, se surge uma indústria a 50 metros da 

outra, é feito um segundo estudo que é quase cópia do primeiro. Não há estoque de 

conhecimento. Os incessantes pedidos de estudos ambientais não equivalem a acúmulo de 

conhecimento. São documentos empilhados, jamais repassados de forma sistemática para os 

órgãos encarregados de fazer o planejamento contra essas catástrofes.   
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Fotos da enchente em Caratinga – 2003- 2004. 

Fonte: CEDEC - MG 
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