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Resumo 

 

Os desastres decorrentes de fenômenos hidrológicos extremos têm se tornado 

cada vez mais recorrentes no Brasil. Inundações, enchentes e deslizamentos de 

terra, trazem à tona a vulnerabilidade e a exposição de determinadas camadas 

da população a esses riscos, bem como expõem a fragilidade do Estado 

brasileiro no que concerne a solução/mitigação desses eventos. Nesse sentido 

este trabalho visa compreender a ocupação e produção das áreas de risco, as 

raízes históricas da vulnerabilidade social de algumas parcelas da população 

aos desastres no município estudado, bem como refletir e problematizar as 

medidas desenvolvidas e adotadas para mitigação dos desastres e controle das 

perdas produzidas pelas sucessivas enchentes que se abatem sobre o município 

de União da Vitória – PR, desde os primeiros ordenamentos humanos na região.  
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Résumé 

 

Les desastres résultants des phénomènes hydrologiques extrêmes se font 

chaque fois plus courant au Brésil. Les inondations, les débourdement d’eaux, 

les glissements de terrains, rappellent la vulnérabilité et l’exposition de 

determinés parties de la population à ces types de risque, ainsi que exposent la 

fragilité de l’État brésilien en ce qui concerne à la solution/ atténuation de ces 

événements. En ce sense ce travail vise comprendre l’occupation et production 

des zones de risque, les origines historiques de la vulnérabilité sociale de 

certains parties de la population aux désastres dans la ville étudia, ainsi que faire 

une réfléxion et une problématization sur les mésures élaborées et adoptées, 

pour l’atténuation des désastres et le contrôle des pertes cultivés par successives 

débourdement d’eaux qui pèsent sur la ville d’União da Vitória – PR. dès les 

premières ordres humaines de la région.                  

 

Mots-clés: désastre, inondation, União da Vitória – PR 
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Introdução 

 

Entre a miríade de eventos da vida social em torno dos quais não 

permanecem dúvidas acerca da existência de graves perdas e danos aos 

envolvidos, destacam-se aqueles denominados desastres. Nesse sentido esta 

pesquisa discute os impactos desses eventos, decorrentes das cheias do Rio 

Iguaçu nas coletividades de União da Vitória, município de porte médio da região 

sul do Paraná. Elencamos como justificativa, para este trabalho, a regularidade 

com que o evento ocorre na região, as elevadas perdas e prejuízos da 

população, bem como os gastos significativos do poder público – no auxilio 

dessas coletividades e reconstrução das áreas atingidas –, bem como das 

próprias populações atingidas pelas inundações. Para esse fim realizaremos um 

levantamento histórico, com ênfase nos processos de produção social das áreas 

de risco e das populações em situação de vulnerabilidade, que em sinergia com 

as particularidades geomorfológicas e hidrológicas da região converte eventos 

triviais da natureza em catástrofes socialmente produzidas. 

O objetivo inicial do projeto, que era realizar um levantamento das 

medidas prevenção e mitigação dos desastres no município, bem como 

compreender em que medida elas contemplavam as populações em situação de 

vulnerabilidade, foi gradualmente desdobrando outros temas, conexos e 

complementares ao objetivo inicial, cuja complexidade e atenção demandada 

para a produção de uma resposta satisfatória e compreensão dos mesmos. 

Essas questões levaram a seleção dos temas mais importantes no entendimento 

das interações produzidas – a partir e em função dos desastres – delimitadas ao 

contexto da produção das medidas de mitigação na cidade em questão. Mesmo 

diante de tais cuidados metodológicos, não se pode conferir um caráter definitivo 

a esse trabalho.      

O processo de produção da resposta à questão inicial, se configurou em 

um conjunto de dificuldades, para além de trabalhar com a concepção de 

relações sociais complexas e integradas entre indivíduo, sociedade e natureza. 

A relativa escassez de estudos, de viés sociológico, sobre o tema trabalhado e 
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a dificuldade no acesso de informações acerca do tema em questão, que via de 

regra, foram obtidas pela insistência do pesquisador em detrimento da má 

vontade de alguns agentes públicos. Constatamos também que grande parte dos 

estudos sobre o tema, mesmo os realizados pelos agentes da defesa civil, se 

restringem a laudos técnicos, produzidos por peritos de outras áreas, cujas 

análises sobre os desastres, via de regra, desconsideram os aspectos sócio 

históricos presentes na produção dos mesmos, que no caso de União da Vitória 

foi uma exceção a esta regra.     

O texto foi organizado em três capítulos, no primeiro “Alagados”, 

destinamos a primeira sessão do capitulo para o levantamento histórico do objeto 

estudado, com a finalidade de compreender as relações socais que somado aos 

contextos políticos e econômicos produziu, de forma gradual e paulatina a 

ocupação das áreas de risco, bem como procuramos abranger em que medida 

os diversos desastres derivados das enchentes do Rio Iguaçu impactaram nas 

coletividades atingidas. Na segunda sessão, do primeiro capítulo, mobilizamos 

um conjunto de autores com a finalidade de entender a morfologia da região, 

bem como determinados aspectos da mesma, que sob a ação de determinados 

eventos hidrológicos resultam na ocupação de determinadas áreas do município 

pelas águas do rio. Da mesma forma ponderar em que medida as intervenções 

humanas no Rio Iguaçu, ao longo da bacia hidrográfica potencializaram as 

cheias na região. 

No segundo capitulo “Do conceito de sociedade de risco aos 

desastres relacionados as chuvas: um esforço teórico”, conforme sugere o 

próprio título, os conceitos da sociedade de risco, presente na obra de nome 

análogo de Ulrich Beck foram postas em diálogo com as teorias de Anthony 

Giddens acerca da modernidade principalmente no que concerne aos resultados 

indesejados dessa modernidade. Os conceitos desses dois autores foram 

utilizados como lastro teórico para compreensão e problematização, sobre aquilo 

que em um primeiro momento também foi abordado enquanto uma 

“consequência da modernidade”. Esse arcabouço teórico, foi traduzido à 

realidade brasileira, na sessão seguinte, visto que os eventos em questão 

derivavam de um modelo de sociedade tipicamente pré-moderno, na concepção 

de Giddens (1991). Nesse sentido lançamos mão das pesquisas e reflexões 
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desenvolvidas por Norma Valencio, acerca do tema no Brasil, coadunando esses 

autores e suas teorias aos fatores que, via de regra, produzem os desastres no 

território nacional. 

No terceiro capitulo “O caso da área urbana do município de União 

da Vitória – PR: caracterização da área de estudo e procedimentos de 

investigação”, realizamos um levantamento das áreas de risco da cidade 

estudada, tomando como base os dados da COMDEC de União da Vitória e o 

mapa suscetibilidade de movimento gravitacional de massa e a inundações, 

desenvolvido pelo MME. A sessão seguinte foi dedicada apresentação, análise 

e problematização dos estudos e medidas realizados para redução, mitigação e 

reconstrução dos desastres no município. 

Nas considerações finais, apresentamos o método dialógico proposto 

por Valencio (2014), em que as políticas públicas de preparação e mitigação da 

sociedade aos desastres à espreita, são idealizadas e realizadas a partir e com 

a participação das coletividades afetadas ou em situação de risco pelo evento. 

Apresentamos também considerações gerais sobre o projeto como um todo.     
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1. Alagados 

 

O final do vale do Iguaçu, localizado entre o segundo e o terceiro planalto 

paranaense, constitui uma represa natural para o Rio Iguaçu. Nos períodos de 

chuva intensa na região da cabeceira, os níveis de água costumam atingir com 

facilidade mais de quatro metros acima de sua cota normal, inundando as áreas 

mais baixas do vale. As intervenções humanas na região, através da retirada da 

cobertura vegetal próxima aos rios, a construção de aterros, pontes entre outras 

interferências se configuraram em mais obstáculos para o rio, cujo curso na 

região é naturalmente devagar devido à baixa declividade do relevo. Essas 

interferências constituem pequenas barreiras ao longo do curso da água, 

dificultando seu escoamento e, consequentemente, aumentando a área ocupada 

pelas águas durante as cheias. Entretanto, essas questões são agravantes de 

um assunto mais complexo: os impactos de um modelo de desenvolvimento cuja 

racionalidade externaliza seu meio ambiente. Em União da Vitória- PR, município 

localizado sobre uma área alagável do rio Iguaçu, as consequências dessa 

racionalidade instrumental constituíram um histórico de prejuízo, destruição, 

sofrimento e perdas. 

  

1.1 União da Vitória: Uma breve retrospectiva histórica            

 

União da Vitória é um município de porte médio, localizado no sul do 

Paraná. Apesar da cidade em questão ter oficialmente pouco mais de cem anos, 

a região onde se encontra possui um longo histórico, devido as disputas políticas 

pelo controle do território entre Brasil e Argentina e posteriormente entre os 

estados do Paraná e Santa Catarina. De acordo com Pombo (1918, p. 168-164), 

há relatos de povoamentos na região a partir da segunda metade XVIII, no 

contexto do aumento das tensões entre as fronteiras das colônias espanholas e 

portuguesas na América do Sul.  

Conforme apresenta Pombo (id.), a preocupação do governo português 

resultou em uma política expansionista voltada para a apropriação das regiões 

próximas às colônias espanholas, principalmente na região sul do Brasil. A 



18 
 

aquisição de territórios ao sul da província de São Paulo e, no que interessa a 

esse trabalho, a (re)ocupação da região de Guarapuava1 ocorreram nesse 

contexto. 

Segundo Lazier (1985), o povoado que anos mais tarde viria a ser a sede 

do município de União da Vitória surgiu em 1842, decorrente da necessidade da 

melhoria do transporte de cargas entre Paranaguá e Palmas. A ligação entre 

essas duas cidades, pela região, foi possível em função da existência de um 

obstáculo natural no rio Iguaçu que durante os períodos de estiagem constituía 

uma passagem natural entre as duas margens.  O vau descoberto por Pedro 

Siqueira Cortês em 1842 facilitou o transporte de animais e cargueiros com sal 

para o gado da região – oriundo do litoral para as fazendas de Palmas –, se 

tornando, anos mais tarde principal ponto de ligação entre as vilas de Palmas e 

Palmeiras.  

Na segunda metade do século XIX, a região passou a fazer parte da rota 

dos tropeiros, que passavam pelo vau do Iguaçu com suas tropas de animais 

provenientes das fazendas do Rio Grande do Sul, rumo a feira de animais 

realizada em Sorocaba, província de São Paulo. De acordo com Silva (2006) em 

1863 a região de Porto União da Vitória2, na época distrito de Palmas, possuía 

aproximadamente dezoito famílias morando nas proximidades do Rio Iguaçu - 

região que atualmente compreende o Bairro Navegantes, em União da Vitória.  

Conforme apresentam Balhama, Pinheiro Machado e Westphalen 

(1969), o desenvolvimento demográfico na região ocorreu na segunda metade 

do século XVIII, assim como as demais vilas no interior da província, em função 

intensificação do uso dos campos de invernagem pelos tropeiros na região de 

Palmas. A particularidade do desenvolvimento de União da Vitória em relação a 

                                                           
 
1 As primeiras incursões na região foram realizadas por jesuítas espanhóis no final do século 
XVI, resultaram em um povoamento com mais de cem mil ameríndios na região de Guarapuava. 
Essa experiência foi interrompida no início do século seguinte pelos bandeirantes que destruíram 
esses povoamentos, deixando a região desabitada por quase um século. Para maiores 
informações conferir LAZIER, Hermógenes. Origem de Porto União da Vitória, 1985.  
 
2 O nome de Porto União da Vitória foi dado a região devido ao encontro de dois grupos de 
engenheiros que vinham de regiões distintas da província. O nome foi utilizado de 1839, data do 
encontro das expedições, até 1917, data da homologação do acordo de fronteiras entre Paraná 
e Santa Catarina, que dividiu Porto União da Vitória em Porto União- SC e União da Vitória- PR. 
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demais vilas da província se deu em função de sua localização privilegiada no 

curso do rio3, uma das principais vias de acesso ao interior da província na 

época.  Outro fator que contribuiu para o desenvolvimento do povoamento foi a 

vinda de Amazonas Araújo Marcondes4 que acordo com Lazier (1985) em 1880, 

deu início a um processo de transformação na região. Ele é apontado por Lazier 

(id.), Silva (2006) e Sebben (1992) como um dos principais responsáveis pela 

implementação de um projeto de modernização de caráter conservadora, 

através da introdução da navegação a vapor no contexto da melhoria do 

transporte de cargas para fazendeiros da região.  

A rentabilidade da atividade na região levou ao desenvolvimento de uma 

população especializada nas atividades de navegação e transporte de cargas, 

nas proximidades do porto. A autonomia financeira decorrente das atividades 

comerciais nas proximidades do porto local, o desenvolvimento da agricultura, 

em função da vinda de colonos de origem europeia, somada à intensificação do 

comércio na região da bacia do Iguaçu, resultaram na emancipação de Porto 

União da Vitória do Município de Palmas em 1890.  

A construção da linha de ferro entre São Paulo e Rio Grande do Sul, no 

começo do século XX, levou os trilhos ferrovia para a região do contestado5. De 

acordo com Balhama (et. all, 1969, op. cit.), esse acontecimento ocorreu dentro 

                                                           
 
3  O rio Iguaçu foi a principal hidrovia paranaense até a década de 50 do século XX, perdendo 
gradualmente sua relevância para as ferrovias e rodovias enquanto meio de transporte de cargas 
e pessoas.   

 
4 Amazonas Araújo Marcondes ou Coronel Amazonas, como ficou popularmente conhecido na 
região, nasceu em 1847, filho de grandes fazendeiros de Palmas- PR. Fixou residência em 1880 
no município de Porto União da Vitória- PR, adquirindo grande parte das terras férteis na região. 
Como empresário, foi responsável pela implantação da navegação a vapor no rio Iguaçu, pela 
vinda dos primeiros colonos para o município, entre outras iniciativas que resultaram na 
dinamização da economia local. Como político, foi responsável pelo desmembramento do 
município de Porto União da Vitoria -PR do município de Palmas- PR em 1890, esteve à frente 
do município por quatro mandatos (mais de trinta anos) como prefeito e teve um mandato como 
deputado estadual no Paraná.    
 
5  “Região do Contestado é a denominação utilizada na descrição da vasta área de terras que foi 
alvo de disputas jurídicas entre Paraná e Santa Catarina na longa e fastigiosa formação dos 
limites dos Estados Sulinos; além de das disputas internas, envolveu a contestação da Argentina 
na “Questão de Palmas” arbitrada em favor do Brasil pelo presidente Grover Cleveland em 1895. 
No início do século XX, a região foi alvo da campanha no Contestado desencadeada pelo 
exército brasileiro, no conflito que mais tarde ficou conhecido como Guerra do Contestado. ” 
(VALENTINI 2005, p.19).    
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de uma conjuntura favorável as grandes concessões de terra no Brasil. O início 

das obras da ferrovia ocorreu no âmbito do acirramento das tensões entre os 

estados do Paraná e Santa Catarina pela região contestada.  

A transferência da responsabilidade sobre as terras devolutas, que 

passaram do governo federal para os estados, intensificou o interesse dos 

mesmos sobre esse território. Somados a esses fatores as disputas entre as 

oligarquias locais pela hegemonia política e a situação miserável da maioria da 

população6, acentuada pela expulsão dessa parcela pobre que se encontrava 

nas terras do governo concedidas ao grupo Southern Brazil Railway7, em 

decorrência da construção da linha de ferro. Esses foram alguns dos motivos, 

que somados, produziram o maior conflito agrário da história do Paraná8. 

O término da guerra do Contestado, em 1916, marcou não apenas a 

derrota dos revoltosos, como a delimitação das fronteiras entre os estados do 

Paraná e Santa Catarina através de um acordo forçado pelo governo federal. A 

homologação do acordo, em 1917, dividiu Porto União da Vitória em duas 

cidades – assim como outras regiões dentro da área de litígio, que anteriormente 

pertenciam ao Paraná e passaram para a tutela de Santa Catarina. A linha 

ferroviária foi usada como marco divisório entre os dois municípios, ficando Porto 

                                                           
 

6 O modelo fundiário presente na região do Contestado não divergia das demais regiões do país, 
organizado em grandes propriedades sob o controle dos coronéis. Dentro e ao redor desses 
latifúndios se encontravam os sertanejos em situação de miséria. Eles eram, em sua grande 
maioria, agregados e parceiros (dos coronéis) e praticavam atividades de subsistência nessas 
terras, que no contexto da decadência do sistema paternalista, na região dos campos gerais, 
produziu um movimento de expulsão dos sertanejos dessas propriedades, que por sua vez, 
buscaram refúgio na região das florestas de araucária. Maiores informações cf. Balhama, 
Pinheiro Machado e Westphalen. História do Paraná vol.1,1969.  

7 Criada por Percival Farquhar, em 1906, a empresa Southern Brazil Railway chegou a ser a 
principal empresa ferroviária no Brasil, tendo o controle de mais de 47% das ferrovias no país 
(SANTA CATARINA,1987). 
 
8 O Contestado foi um movimento sócio- histórico dotado de características próprias, delimitado 
entre os anos de 1912 a 1916, ocorreu na região de litígio entre os estados do Paraná e Santa 
Catarina, envolveu a população sertaneja que vivia no interior desses estados, as forças de 
segurança desses estados, o exército republicano, vaqueanos e coronéis. O conflito se prestou 
a diversas interpretações, em escritos sociológicos, antropológicos, históricos e jornalísticos, 
cujos textos apontam desde uma luta de classes, movimento político de resistência e república 
e a modernidade até um simples conflito de fanáticos, iludidos por um conjunto de profecias 
messiânicas. As interpretações distintas sobre o evento são subsídios para a compreensão da 
complexidade do conflito e a polissemia de significados entre os atores envolvidos, Tonon (2008).    
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União (ao sul da ferrovia) atribuída à Santa Catarina e União da Vitória (ao norte 

da ferrovia) atribuída ao Paraná, dando origem a algumas situações curiosas, 

decorrente do espelhamento das instituições entre as cidades gêmeas.  

Durante muito tempo, havia duas estações da ferrovia, uma para cada 

cidade, há pouco menos de quatro quilômetros de distância. Mesmo hoje é 

possível observar algumas peculiaridades resultantes do espelhamento 

decorrente da separação dos municípios, a exemplo das estações rodoviárias 

construídas uma de frente para a outra, distando 300 metros uma construção da 

outra separadas pelos trilhos do trem. Posteriormente, nos anos 1930, foi 

construído um terminal ferroviário de grande porte, com duas edificações 

perfeitamente simétricas, uma em cada estado, passando os trilhos ao meio.  

O desenvolvimento da economia local, da segunda metade do século 

XIX até o começo do século XX, se deu essencialmente através do comércio. 

Durante e após a construção da estrada de ferro as atividades extrativistas, como 

a extração da erva mate e da madeira, ganharam centralidade em União da 

Vitória. De acordo com Rocha (2013), tais atividades transformaram União da 

Vitória, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, em 

cidade pólo da região sul do Paraná e Norte de Santa Catarina. O declínio da 

atividade ervateira no estado, em 1929, acabou por tornar a madeira a principal 

atividade econômica no município.  

A exploração da araucária, entre outras madeiras nobres e nativas da 

região, foi realizada até meados da década de 60 do século XX. A proibição do 

corte dessas espécies em função da regulamentação do Código Florestal 

Brasileiro de 1965, e a criação da Área de Proteção Ambiental (APA) na região 

da Serra da Esperança em 19929, restringiram o uso dessas espécies de 

madeiras, assim como áreas de corte e cultivo do cultivo do pinus e do eucapiltus 

na região – espécies exóticas implantadas no município após a restrição, como 

solução para as demandas de matéria prima para suprir o mercado local. A 

competição com outros polos madeireiros e os prejuízos causados pelas 

                                                           
 
9 A APA da Serra da Esperança foi sancionada por meio da lei estadual (Lei 9.905, de 

27/01/1992), com área de 206,5 mil hectares espalhada entre os municípios de Guarapuava, 
Inácio Martins, Cruz Machado, Mallet, União da Vitória, Prudentópolis, Irati, Rio Azul, Paula 
Freitas, Paulo Frontin (SEMA, 2015). 
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sucessivas inundações, nas últimas décadas do século XX, levaram a 

estagnação do cluster madeireiro no município. De acordo com o relatório do 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES 

(2015), a base da economia do município se encontra atualmente baseada no 

setor terciário (prestação de serviços). 

As inundações, assim como os demais eventos apresentados 

anteriormente, possuem sua historicidade em União da Vitória, na medida em 

que esses acontecimentos afetaram e determinaram a vida da população. A 

organização do município, fora das áreas de risco e sob o contexto de 

urbanização formal, ou dentro de áreas de inundação do rio Iguaçu, em um 

ambiente de urbanização espontânea10, também foram modificadas a partir da 

dinâmica das ocorrências naturais. 

Os desastres decorrentes das cheias do rio produzem suas marcas na 

população, na medida em que a cada precipitação relativamente mais forte 

costuma deixar os habitantes receosos, com medo que uma nova enchente de 

grandes dimensões venha assolar o município, deixando suas casas parcial ou 

completamente submersas. Esse tipo de preocupação vai se alastrando na 

medida em que as residências se encontram mais próximas ao rio e vivem à 

mercê das oscilações do Iguaçu, cujo as cheias são fonte de pesadelos, 

prejuízos e perdas.  

 As implicações da ocupação imprudente, decorrente de um processo de 

urbanização informal das áreas alagáveis do Iguaçu na região, se fizeram sentir 

já em seus primeiros anos de ocupação. Silva (2006) apresenta, em linhas 

gerais, os danos causados pela primeira inundação que se tem registros: 

 
Em junho de 1891, transborda o Rio Iguassú, em consequência dos 
grandes temporais, causando sérios prejuízos aos moradores de suas 
margens.... Os terrenos fronteiriços ficaram inteiramente alagados: um 
pequeno mar a levantar furiosa ondas. O velho depósito que existia á 

                                                           
 
10 “A urbanização é espontânea e o planejamento urbano é realizado para a cidade ocupada pela 
população de renda média e alta. Para ilegais e públicas existe invasão e a ocupação ocorre 
sobre áreas de risco como de inundações e de escorregamento, com freqüentes mortes durante 
o período chuvoso. Somente no mês de janeiro de 2004, 84 pessoas morreram no Brasil devido 
a eventos relacionados com as inundações. Parte importante da população vive em algum tipo 
de favela. Portanto, existe a cidade formal e a informal. A gestão urbana geralmente atinge 
somente a primeira”. (TUCCI 2005, p.13) 
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margem esquerda, próximo ao ponto de atracação das embarcações, 
pouco faltou para ser totalmente coberto pelas aguas. (SILVA 2006, 
p.64) 

 
Quatorze anos mais tarde, em maio de 1905, a cheia do Iguaçu tornou 

a atingir o município, deixando as linhas férreas praticamente submersas, 

obrigando os moradores das áreas próximas ao rio a se retirarem de suas casas. 

Em setembro de 1911, outra enchente de grande porte ocorreu na região. Apesar 

da dimensão da cheia e dos estragos causados, não houve vítimas segundo 

Silva (2006). A partir do ano de 1931 a cidade de União da Vitória passou a 

realizar os registros da cota do Rio Iguaçu11, fato que possibilitou a identificação 

dos eventos de inundação em um intervalo de 84 anos (1930 a 2015). A série 

histórica do rio Iguaçu, na cidade de União da Vitória compreende registros 

diários de cota e vazão do rio Iguaçu tornando possível aferir a variação do nível 

do rio com maior precisão, para fins de estudo e compreensão desse tipo de 

evento.   

A ausência de grandes cheias em União da Vitória12, até os primeiros 

anos da década de 80 do século XX, resultou em uma falsa sensação de 

segurança, levando à ocupação das regiões próximas e de algumas áreas de 

inundação do Rio Iguaçu. A inundação de julho de 1983 marcou o início de um 

ciclo de cheias com menor intervalo de tempo e maior intensidade na bacia do 

médio Iguaçu. A chuva na cabeceira do rio, em Curitiba, durou vinte e dois dias, 

sua intensidade podendo ser traduzida através da velocidade com que o nível 

do Rio Iguaçu aumentou. 

Choveu em julho de 1983 o equivalente há 6 meses (800 mm). O rio 
Iguaçu tinha mesmo que subir 1,53m em 24 horas de 7 a 8 de julho. 
Depois mais 1,95m das 7h às 7h entre 8 e 9 de julho, enquanto recebia 
ainda uma ajudinha no nível patrocinado pela operação em Foz do 
Areia (WOEHL, 2013) 

                                                           
 
11 A instalação do posto pluviométrico em 1930, nas proximidades da ponte Machado Costa, 
tornou possível aferir diariamente o nível da calha – canal principal por onde escoam normalmente 

as águas de um curso d'água, do rio Iguaçu e o efeito da variação do seu nível na região.   
 
12  Entre 1935 a 1982 foram registradas quatro cheias “Com a implantação do posto fluviométrico 
em União da Vitória (65310000) ao lado da ponte Machado da Costa onde se observam as 
enchentes como as de: 1935 (8,16 metros), 1957 (7,28 metros), 1971 (6,89 metros), 1982 (6,35 
metros) ” (ROCHA 2013, p.62), entretanto não tiveram grande repercussão.    
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Conforme apresenta Woehl, a operação da usina hidroelétrica de Foz do 

Areia13, no período das chuvas, potencializou a cheia do rio na região. A força 

das águas ao longo do curso do rio na enchente de 1983 em União da Vitória 

pode ser compreendida através da citação abaixo:  

“No início da cheia, quando a turma correu para acompanhar os níveis 
do rio, algumas réguas já estavam submersas. A bacia de 24.200 Km² 
acima de União encheu rapidamente. Um volume imenso de água 
fazendo pressão incalculável sobre todos os caminhos e obstáculos, 
arrancando-os, passando por cima e… subindo! Como um monstro, o 
rio Iguaçu afogava as cidades” (WOEHL, 2013). 

  

O nível da água do rio Iguaçu, na região, atingiu mais de 10 metros, 

deixando 70% da população submersa. Os estragos decorrentes das chuvas 

atingiram mais de 80% da população, obrigando a parada temporária de 92% 

das industrias na região.  Os prejuízos dessa enchente foram contabilizados em 

mais de 50 milhões de dólares pela Japonese International Cooperation Agency 

(JICA). A inundação deixou o município à beira de um colapso econômico. Nove 

anos mais tarde, em 1992, quando o município voltou a ser atingido por outra 

enchente de grande magnitude14, o nível do rio Iguaçu ficou mais de 6,5 metros 

acima do normal, produzindo uma série de estragos semelhantes aos de 1983.  

De acordo com Wolff (2013), um dos principais resultados da cheia de 

1992 foi a organização de uma Comissão Regional Permanente de Prevenção 

contra Enchentes do Rio Iguaçu – CORPRERI. A CORPRERI surgiu por 

iniciativa de um conjunto de mulheres, de diversos segmentos da sociedade de 

União da Vitória, que foram afetadas direta ou indiretamente pela inundação no 

município, com o objetivo de romper a inanição política e a falta de planejamento 

por parte do poder público de curto, médio e longo prazo, no que diz respeito ao 

tema. A Força Feminina, nome dado à comissão de mulheres que estavam a 

frente desse grupo, junto aos membros da recém-criada CORPRERI, 

                                                           
 
13 A usina Bento Munhoz da Rocha Netto, popularmente conhecida como usina de Foz do Areia, 
teve a obra iniciada em 1975, 100km à jusante das cidades, iniciando suas atividades em 
dezembro de 1980. Com a construção da barragem, foi criado um lago que influencia o rio à 
montante. (COPEL, 2015) 
 
14 Entre os anos de 1983 (data da grande enchente) até 1992 foram registradas 11 cheias de 
menor porte do Rio Iguaçu no trecho de União da Vitória (Adaptado SEC-CORPRERI, 1999). 
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constituíram um grupo de pressão, que atuou através de manifestações públicas 

e reuniões com políticos da esfera municipal, estadual e federal, com o intuito de 

elaborar os primeiros estudos acerca das cheias do Iguaçu e seus impactos na 

região.  

Os estudos realizados por iniciativa da SEC-CORPRERI15 em parceria 

com órgãos do governo e entidades não governamentais renderam uma série de 

pesquisas, livros, entre outras publicações sobre mitigação dos desastres no 

município, áreas da cidade sujeitas às enchentes e possíveis soluções para a 

questão, assim como políticas de conscientização em União da Vitória. Os 

membros da Organização não governamental - ONG auxiliam a defesa civil, 

quando não pautam as medidas mais adequadas para redução dos impactos 

das cheias em União da Vitória e municípios próximos. A redução do tempo de 

retorno das cheias na região do Vale do Iguaçu, somado à urbanização de União 

da Vitória o nas regiões próximas ao rio16, aumentaram os impactos das cheias 

sobre o município e a população. De acordo com levantamentos realizados pela 

SEC-CORPRERI, entre os anos de 1983 a 2010 foram registradas mais de 21 

cheias no município, havendo registros de mais de uma cheia por ano, em 

determinados anos.  

                                                           
 
15 A CORPRERI foi criada em 1993 com a finalidade de amenizar/solucionar os impactos 
causados pelas em União da Vitória. O prefixo SEC (Sociedade de Estudos Contemporâneos), 
foi adicionado anos mais tarde, na medida em que os resultados das pesquisas da Comissão 
apontavam as questões socioeconômicas relacionadas aos afetados pelas cheias.  
 
16  O desenvolvimento urbano de União da Vitória, entre 1877 e 1983, ocorreu a partir e em torno 
do Bairro Navegantes em regiões de baixa declividade dentro da planície de Inundação do 
Iguaçu. Esse foi o mesmo modelo de ocupação realizado por municípios próximos na bacia do 
Itajaí-Açu, cuja percepção do risco ocorreu após as cheias dos rios, Tucci (2005). 
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Figura 1 – Imagem de União da Vitória 1983, antes a enchente. 

 

Fonte: arquivos da SEC-CORPRERI 

 

Figura 2 – Imagem de União da Vitória 1983, durante a enchente. 

 

Fonte: arquivos da SEC-CORPRERI 

 

Conforme os dados dos postos pluviométricos em União da Vitória, 

monitorados diariamente, entre os anos de 2011 a 2015 foram registradas mais 

de dez situações em que a calha do rio ultrapassou 4,89 m, configurando 

segundo Rocha (op. cit.) enchentes (de pequeno porte) e quatro situações em 

que o nível do rio ultrapassou seis metros, configurando enchentes, de acordo 
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com os padrões da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC de 

União da Vitória. As enchentes ocorreram em 2010, 2013 e 2014, com o nível do 

rio atingindo 7,2 metros, 6,67 metros e 8,01 metros respectivamente. 

Os estragos das precipitações de junho de 2014, não se restringiram 

apenas a União da Vitória. Conforme dados do Coordenadoria Estadual de 

Proteção e Defesa Civil – CEPDEC, as chuvas atingiram 146 dos 399 municípios 

do estado, obrigando mais de 32,6 mil pessoas a deixarem seus lares e 8 mil 

desabrigados. De acordo com os mesmos dados, União da Vitória foi o município 

com maior, percentual, de desalojados e desabrigados no estado. Ainda de 

acordo com os dados do CEPDEC (2014), SEC- CORPRERI (2014) e Camargo 

Correa (2014), as cheias decorrentes das chuvas se alastraram sobre União da 

Vitória, deixando mais de 40% da área da cidade alagada. As dimensões dos 

estragos são comparáveis as enchentes de 1983 e 1992 de acordo com Honesko 

(2014). 

 

1.2 Características geomorfológicas de União da Vitória no contexto das 

cheias do Rio Iguaçu 

 

A inundação, resultado do escoamento pluvial das águas, é um processo 

natural, decorre do ciclo hidrológico das águas. Seus impactos nas áreas 

urbanas, resultam de dois processos que podem atuar de forma isolada ou 

combinada (Tucci, 2005). Conforme apresenta Tucci (id.), o primeiro fator sucede 

das características naturais da bacia hidrográfica e da intensidade das 

precipitações sobre essa bacia. O segundo tipo de inundação resulta da 

intervenção humana sobre os rios e seus leitos, como a impermeabilização do 

solo, canalização dos rios ou obstruções dos canais de escoamento, cujo 

resultado é o aumento da frequência das inundações. Isolados ou combinados 

esses elementos produzem a saída do rio da sua calha de escoamento normal 

ou leito menor17, levando a água a ocupar seu leito maior ou área de inundação. 

                                                           
 
17 “Leito menor é a seção de escoamento ou calha onde a água escoa na maior parte do tempo, 
delimitada por uma variação muito grande de inclinação das paredes do canal, onde o rio ocupa 
raramente e denominada de leito maior. O leito maior pode ser extenso, de vários quilômetros 
de largura e o leito menor tem alguns metros” (TUCCI 2005, p. 42). 
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Segundo Amaral e Ribeiro (2012), esses eventos são iniciados e determinados 

pela intensidade e duração de precipitações concentradas. 

As inundações se caracterizam, segundo Castro (2003), em função da 

morfologia específica de cada bacia hidrográfica. A definição dessas 

inundações, conforme o manual dos desastres18, são em função da magnitude 

e da evolução do evento. As enchentes ou inundações graduais, ocorrem 

quando as águas se elevam de forma gradual e previsível; nessa categoria o 

escoamento da água e retorno das mesmas para calha do rio é paulatina, Castro 

(id). Os alagamentos, por sua vez, são eventos hidrológicos decorrentes do 

acúmulo de água no leito do rio, principalmente nos perímetros urbanos, em 

função de precipitações. Seus impactos estão diretamente relacionados a 

eficiência do sistema de drenagem, podendo ocorrer mesmo em precipitações 

fracas (ibidem).  

Apesar de citados separadamente não raro esses eventos acontecem 

de forma combinada, em função das características da bacia somadas a um 

sistema de drenagem deficiente no perímetro urbano. As condições artificiais na 

bacia hidrográfica resultam, de acordo com Tucci (2005), da ação humana. 

Conforme apresenta o autor, entre as condições artificiais estão: a alteração da 

flora nas proximidades nas áreas ribeirinhas, a compactação e 

impermeabilização do solo, a pavimentação de ruas e calçadas – que reduzem 

a superfície de infiltração da água; assim como obras que alteram o fluxo natural 

das águas e o curso dos rios como: a transformação de rios em galerias e a 

construção de represas e lagos artificiais. Os resultados dessas intervenções na 

bacia hidrográfica costumam ser o assoreamento do rio, consequência da 

retirada da mata ciliar do rio19, a redução da capacidade de absorção da água 

                                                           
 
18  O manual dos desastres foi produzido por Antônio Luiz Coimbra de Castro, em parceria com 
Ministério da Integração nacional e a defesa Civil, sua relevância reside na utilização desse 
documento pelo Sistema Nacional Proteção e Defesa Civil – SINPDEC, na classificação e 
compreensão daquilo que se entende por desastre, a abrangência do território brasileiro.    
 
 
19 O assoreamento de uma bacia sedimentar implica em uma taxa de deposição de sedimentos 
mais rápida do que à de afundamento tectônico da bacia. Importante processo relacionado à 
degradação do meio ambiente refere-se ao desmatamento de uma região expondo-a à 
intensificação dos processos erosivos com a consequente colmatagem do canal fluvial o que 
leva, durante as épocas de enxurradas, a ocorrência de constantes enchentes, (Winge, 2001). 
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das chuvas pelo solo e o aumento do escoamento das águas das chuvas para 

as calhas dos rios, provocando aumento brusco do nível das águas, e 

consequentemente ocupação de áreas maiores pelas águas do rio em situação 

de inundação.  

União da Vitória, município localizado no extremo sul do Paraná, 

conforme figura 3, cidade que, segundo Rocha (2013), se encontra em uma área 

de transição de planaltos, tendo grande parte de seu território compreendido no 

terceiro planalto paranaense (Planalto de Guarapuava); parte na Escarpa 

Mesozoica (Serra da Esperança) e uma pequena parcela a leste dela, no 

segundo planalto paranaense (Planalto de Ponta Grossa). A topografia 

acidentada, consequência da localização do município, resultou na 

predominância de áreas acidentadas e onduladas, onde boa parte dessas áreas 

fazem parte da APA da Serra da Esperança e as demais se destinam a 

atividades rurais e corte de madeira.  

Os principais riscos geológicos nesse domínio estão relacionados a 

processos erosivos e deslizamentos de rochas, em locais de topografia mais 

acidentada. Esses fenômenos costumam ser de origem natural; todavia ações 

antrópicas são fatores que potencializam o desencadeamento e/ou a aceleração 

de processos de dinâmica superficial (erosão, deslizamentos, quedas e 

rolamentos de blocos rochosos, etc.), Segundo BRASIL (2015). Apenas 25% 

restante da superfície com o relevo plano ou ligeiramente ondulado. 

 

Figura 3 - Mapa da localização do município de União da Vitória- PR.  

 

 Fonte: Ministério de Minas e Energia –MME, 2015. 
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A extensão com menor índice de declividade se concentra na planície 

de áreas de várzeas ou depósitos aluviais com grande presença de água, que 

correspondem à cerca de 7.000 ha ou 9,5% do território municipal. Essa é, 

também, a região com maior densidade demográfica no município. A “ferradura” 

– nome dado pela população ao formato adquirido pela superfície da área central 

do município20 – é resultado da ação do rio Iguaçu e seus afluentes sobre a 

região. 

O município inserido na bacia hidrográfica do médio Iguaçu, que integra 

o complexo das Bacias hidrografias do Iguaçu21, cujas nascentes se encontram 

na região ocidental da serra do mar (nos municípios de Curitiba e Pinhais), 

Maack (2012). O curso da água percorre mais de 1200km, em direção ao interior 

do continente até desaguar no rio Paraná. Assim como os demais rios do estado, 

“a formação do Rio Iguaçu é proveniente de um período geológico antigo, que 

cruza duas escarpas em vales de ruptura” (id., p.154).  

Conforme (Ibid) e Rocha (2013) denotam, o rio Iguaçu apresenta 

aspectos distintos em cada planalto do estado, destacando a baixa declividade 

no Primeiro e Segundo Planalto, com um desnível aproximado de um centímetro 

para cada cem metros. Isso resulta em um escoamento moroso principalmente 

nos trechos de transição de planalto, que produziram um trajeto tortuoso com 

extensas regiões de várzea. Rocha apresenta de forma mais detalhada o trecho 

do Rio Iguaçu que compreende União da Vitória: 

 

.... Na transição do 2º para o 3º planalto paranaense, ocorrendo um 

estrangulamento das margens e elevação do greide, exigindo que o rio 

meandre de forma a criar uma grande ferradura para conseguir 

                                                           
 
20 O município de União da Vitória possui uma área de 713 km², dos quais menos de 30km² são 
de área urbanizada/ edificada. Entretanto, mais de 95% dessa área se encontra em terreno de 
baixa declividade, planícies fluviais, próximas ao rio Iguaçu ou algum de seus leitos na região, 
suscetíveis às variações do nível da água dos rios da região, BRASIL, (2015).  

 
21 A Bacia Hidrográfica do Iguaçu possui uma área total, dentro do Estado do Paraná, de 54.820,4 
Km², Secretaria do Meio Ambiente - SEMA (2007), cerca de 28% da área total do estado, e uma 
população de 4.405.882 habitantes (IBGE-2004), em torno de 43% do total do estado. Ressalta-
se que a Bacia do Iguaçu está dividida nas seguintes Unidades Hidrográficas de Gestão de 
Recursos Hídricos, de acordo com a Resolução Nº 49/2006/CERH/PR: Baixo Iguaçu, Médio 
Iguaçu e Alto Iguaçu, esta última agrupada à Bacia do Ribeira. (Pereira e Scroccaro 2013, p.30) 
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transpor as rochas basálticas depositadas há milhões de anos.  

(ROCHA 2013, p.60). 

O perfil mais lento do rio Iguaçu se mantém até a escarpa triássico 

jurássica (Serra da boa esperança). A declividade mais acentuada do terceiro 

planalto altera o perfil do Rio Iguaçu e seus afluentes, cujo potencial hidráulico é 

utilizado na produção de energia elétrica. Ao todo são cinco Usinas hidroelétricas 

instaladas ao longo do curso da bacia hidrográfica do Baixo Iguaçu, Companhia 

Paranaense de Energia ( COPEL, 2015). 

A região onde se encontra o município de União da Vitória é, conforme 

os apontamentos de Maack (2012), uma represa natural, resultado da formação 

rochosa à jusante da cidade, que altera o perfil do rio, deixando-o mais estreito 

e raso no trecho do que passa pela cidade de Porto Iguaçu - PR. De Acordo com 

Tucci (2005) o rio Iguaçu não apenas perde sua vazão original como começa a 

acumular água a montante desse ponto em União da Vitória. O tipo de cheia 

resultante dessas particularidades geomorfológicas é uma inundação gradual, 

resultante de chuvas fortes e prolongadas na cabeceira da bacia.  

Nesse tipo de evento a calha do rio extrapola seu leito menor, se 

alastrando de forma progressiva por sua área de inundação. O retorno do rio ao 

seu nível normal ocorre de forma lenta, em função do baixo escoamento das 

águas à jusante do rio.  

Aterros e pilares elaborados para a construção das pontes no município 

acentuam o represamento do rio em pontos específicos, criam pontos de controle 

locais das águas em função da redução da vazão do rio, produzindo níveis de 

escoamento distinto em algumas regiões. O remanso do lago artificial de Foz do 

Areia atinge o trecho do Rio Iguaçu contido no território municipal, em 

decorrência das enchentes de 1983 e 1992.  Em decorrência da operação do 

lago artificial da Usina deu origem à uma série de especulações acerca da sua 

responsabilidade e do papel da COPEL, em relação às enchentes do Iguaçu22. 

                                                           
 
22 “Em 1983 a população fez uma dedução simples: “antes da barragem não tinha enchentes, e 
depois da barragem nos inundamos, a causa é a barragem”, e passou a considerar a Usina de 
Foz de Areia e a COPEL os grandes culpados pela enchente. Foi assim gerado um conflito, 
agravado pela difícil comunicação entre as partes. Com o tempo, esse conflito foi perdendo força, 
até a enchente de 1992. Como a população tinha entendido que o risco era muito pequeno e 
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Os estudos realizados para as atividades na usina não levaram em consideração 

as cheias de 1905 e 1911: 

“O projeto apresentou preocupações com relação à cota de operação 
do reservatório e sua influência nas vazões do rio, em União da Vitória, 
durante a ocorrência de possíveis cheias. Em seus estudos de 
remanso não foram observadas as marcas históricas de 1891, com 
vazão diária estimada de 4030 m³s-¹, de 1905, com vazão diária 
estimada de 3900 m³s-¹ e de 1911, com vazão diária estimada de 3440 
m³s-¹, por considerar a vazão média de 1500 m³s-1, que na época era 
a maior vazão média medida em União da Vitória. ” (ROCHA 2013, p. 
87)  

  

A Empresa Milder Kaiser Engenharia apresentou no ano seguinte um 

plano complementar, com novos estudos, levando em consideração o pico 

máximo de 1711 m³s-1, decorrente da enchente de outubro de 1975. O efeito do 

remanso sobre a enchente em União da Vitória era de 79 cm, não mais de 30cm, 

conforme relatório apresentado pela mesma empresa um ano antes (Rocha, Id). 

Como resultado desses estudos a Milder Kaiser sugeriu, como medida 

preventiva, o controle na operação do nível do reservatório de Foz do Areia e a 

construção de um conjunto de seis diques.  

Estudos realizados pela COPEL em 1980 concluíram que a calha do Rio 

Iguaçu não possuía capacidade de descarga na região, que levou a empresa a 

abandonar o projeto de construção de diques na região. A principal medida 

adotada como resultado desse estudo foi a redução da cota de operação de 

744m para 742m, mesmo a empresa estatal tendo o conhecimento que essa 

ação não evitaria as enchentes no município. Esse estudo foi atualizado em 

1985, dois anos após a enchente de 83, mas as recomendações foram mantidas 

pela COPEL.        

Após a enchente de 1992, uma série de estudos foram realizados, 

segundo Woehl (1999), com o objetivo de compreender os efeitos do remanso 

causado pelas atividades de Foz do Areia sobre os níveis de enchente em União 

da Vitória23. O resultado dos relatórios técnicos realizados COPEL (1980 e 

                                                           
novamente, em menos de 10 anos, tinha ocorrido uma segunda enchente, o conflito retornou 
com intensidade maior. ” (TUCCI, 2005, 226-227) 

 
 
23 O projeto de aproveitamento hidroelétrico de Foz do Areia, no Rio Iguaçu, realizado pela Milder 
Kaiser Engenharia e apresentado para a COPEL, em 1975, teve como base a série histórica das 
cotas do Rio Iguaçu até o ano em questão, para calcular o efeito do remanso causado pelas 
atividades da Usina hidroelétrica. Essa série histórica não levou em consideração as cheias 
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1985); JICA (1996); Magna Engenharia (1984) e Tucci e Villanueva (1997), 

buscaram minimizar os efeitos das operações do lago da usina sobre as cotas 

do rio Iguaçu. Woehl (op. cit.) apresenta que o resultado dos trabalhos técnicos, 

somados as reuniões de com membros da SEC-CORPRERI, de 1997 a 1999, 

produziu um consenso entre técnicos, diretores da estatal e membros da ONG 

acerca dos níveis de operação da Usina, tendo como critério o melhor 

aproveitamento possível da Bacia do Iguaçu, sem influenciar os níveis das 

enchentes em União da Vitória.  

O resultado dessas iniciativas foi a redução significativa do efeito do 

remanso causado pelo lago de Foz do Areia em União da Vitória em situações 

de cheias da calha rio. Após a enchente de 2014, a Coordenadoria Municipal de 

Defesa Civil - COMDEC de União da Vitória realizou uma vistoria na cota do lago 

de Foz do Areia. Por meio dessa inspeção foi constatado que a usina operava 

com níveis abaixo da capacidade, de forma que o remanso causado pela 

operação da usina na data em questão, não seria capaz ampliar, tampouco e 

causar a enchente. 

 

                                                           
históricas de 1905 com vazão estipulada em 4030 m³ e 1911 com vazão estipulada em 3900 m³, 
considerou a vazão média de 1500m³, que na época era a maior vazão média. (ROCHA 2013) 
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Figura 4 - Mapa adaptado dos riscos de União da Vitória. 

 

Fonte: Ministério de Minas e Energia –MME, 2015. 

 

O Centro de Apoio Cientifico aos Desastres – CENACID da Universidade 

Federal do Paraná -UFPR, produziu um laudo de avaliação pontual das áreas 

atingidas pelas inundações e alagamentos24. Esse trabalho somado com o 

levantamento das áreas de risco realizado pelo MME25, são documentos que 

                                                           
 
24 “A missão de reconhecimento foi organizada pelo CENACID, para visita às áreas atingidas 
pela chuva intermitente que teve início na madrugada do dia 07 de junho, e que provocou 
inundações graduais em diversos bairros do Município de União da Vitória / PR, em função das 
cheias do Rio Iguaçu. Em 36 horas após o início das chuvas, o Rio Iguaçu ultrapassou a barreira 
dos 5,75 metros e começou a invadir as casas, chegando a atingir 8,13 metros no dia 15 de 
junho, deixando 40% da cidade submersa, com aproximadamente 12 mil pessoas afetadas. 

 
25 Resultado do aumento da incidência dos desastres de origem em território nacional somado 
às iniciativas do governo gente ao tema, O mapa dos riscos de União da Vitória, entre outras 
noventa e nove cidades, foi o resultado de uma parceria entre o Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, a Associação Brasileira de Geologia de Engenharia - ABGE e a Associação 
Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica - ABMS, entre os anos de 2013 a 
2015, produziu um conjunto de pesquisas em 158 municípios. As “Cartas Municipais de 
Suscetibilidade a Movimentos de Massa e Inundações” tinham como finalidade apresentar as 
áreas mais suscetíveis a processos de deslizamento, enchentes e inundações nos seus mais 
diferentes níveis em 256 municípios do Brasil, levando em consideração recorrência e impacto 
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trazem de forma detalhada os efeitos da enchente em cada bairro do município. 

Com base nesses estudos, as regiões mais propensas a riscos de enchentes e 

inundações são as localizadas principalmente às margens dos rios Iguaçu e 

Vermelho, e ribeirões do Meio, da Prata e Guariroba. Algumas dessas planícies 

de inundação (várzea) chegam a atingir mais de 2.000 de largura, não 

constituindo locais adequados para a implantação de grandes edificações. 

Desastres de origem natural a exemplo: enchentes, inundações e movimentos 

de massa são os que mais produzem preocupações para os seres humanos nas 

áreas urbanas (Tucci, op. cit.), mesmo assim na maioria dos casos esses 

eventos são provocados ou desencadeados pela ação humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
desses eventos nos municípios. 158 das 256 cidades inicialmente levantas tiveram o estudo 
realizado. Os dados fornecem importantes informações para a execução de cartas geotécnicas 
de planejamento do uso e ocupação do solo, bem como a execução de mapeamento de riscos. 
( BRASIL - Observatório das Chuvas, 2015) 
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2. Do conceito de sociedade de risco aos desastres relacionados as 

chuvas: um esforço teórico. 

 
Partindo da análise de alguns aspectos presentes na composição social 

das cidades brasileiras, ao longo do século XX, esse capítulo visa apresentar a 

ocupação/ produção das áreas de risco como produto de uma urbanização 

regida por processos de territorialização social e economicamente assimétricos, 

tal fato relegou significativa parcela das populações citadinas a estabelecer suas 

habitações nas regiões periféricas aos centros urbanos, em áreas irregulares 

que geralmente coincidem com as áreas de risco, cuja dupla fragilidade – dessas 

populações e da relação do Estado para com elas, são evidenciadas através da 

vulnerabilidade dos moradores frente às ameaças dos eventos naturais. Do 

mesmo modo o capítulo irá se debruçar sobre o conceito de desastre, tomando 

como ponto de partida o conceito de sociedade de risco, principalmente no que 

diz respeito aos aspectos da baixa reflexividade presente na produção dos 

espaços urbanos brasileiros e da vulnerabilidade da população enquanto 

produto de processos de uma inserção excludente das camadas mais pobres da 

população nas cidades brasileiras. 

 

2.1 O desenvolvimento das áreas de risco no contexto da produção social 

das cidades brasileiras.   

   

Para Oliven (2010), a transformação do Brasil de um país que era 

agrícola – ao ponto de alguns de seus intelectuais afirmarem a vocação de sua 

população para as atividades do campo26, no começo do século XX, numa 

sociedade predominantemente urbana, no final do mesmo século27, resultou de 

processos. Como a introdução das relações capitalistas no campo – cujo 

resultado foi a proletarização dos camponeses e agricultores; a pressão sobre a 

                                                           
 
26 Oliveira Vianna, mesmo diante das mudanças que estavam ocorrendo no Brasil na virada do 

século, concebe o país enquanto essencialmente rural do qual o urbanismo era, na sua opinião, 
algo extremamente recente. De acordo com Viana (1956, p.55), a história do Brasil era a história 
de um povo agrícola, uma sociedade lavradores e pastores.  
 
27 A dimensão da urbanização no Brasil pode ser compreendida através de dados do IBGE 
(2015), em 1975, dois em casa três pessoas no país moravam fora das suas cidades de origem. 
O percentual de habitantes em áreas urbanas no Brasil passou de 26% da população total em 
1940, para mais de 80% EM 2000. 
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terra em algumas áreas rurais, decorrente de programas do governo que 

reduziram a mortalidade e, em alguns casos, aumentaram a expectativa de vida 

da população, e que, como consequência, produziram um excedente 

populacional não absorvido por esse meio; a expansão das fronteiras agrícolas, 

resultado dos dois processos anteriores, e a atração que os centros urbanos 

exerceram sobre as populações rurais, que almejavam um padrão de vida e de 

consumo que não  existia no campo. Ao contrário do que se possa imaginar, a 

industrialização do Brasil não ocorreu em detrimento dos interesses agrários. As 

políticas sociais urbanas funcionaram como mecanismo de atração da 

população rural, concomitantemente ao movimento de expulsão das camadas 

mais pobres da população do campo. 

A confluência dos processos citados anteriormente resultou na 

transformação acelerada do perfil da população, de agrícola em 

predominantemente urbana, assim como nas características do território, que no 

começo do século era formado por um conjunto de cidades, em sua maioria 

instaladas na região litorânea do país, restritas a atividades políticos 

administrativas da colônia. Santos (1994), apresenta a conformação, no território 

brasileiro: semelhante a um arquipélago, formado por pequenos centros urbanos 

isolados uns dos outros e “banhados” por um oceano de florestas nativas. As 

primeiras políticas voltadas para a industrialização do país28, resultaram no 

crescimento urbano das cidades já existentes e na integração desses centros 

urbanos. O processo ordenador responsável por atender as demandas da 

indústria e da crescente população consumidora, não se restringiu as cidades, 

conforme apresenta Santos (id.): essa racionalidade se fez presente no campo 

– que diante do mercado interno que estava surgindo passou por um processo 

de modernização, expansão e diversificação da produção, nos mesmos termos 

das cidades. 

A urbanização do Brasil é um processo compreendido por Santos (ibid) 

em dois momentos que ocorreram em um espaço de tempo relativamente curto. 

                                                           
 
28 A indústria, enquanto fenômeno de modernização social no Brasil, antes das políticas de 
industrialização realizadas pelo Estado novo, eram tidas enquanto construções exóticas em meio 
a paisagem urbana. Salvo raríssimas exceções, as experiências industriais no país fracassaram 
em função da forte concorrência e incentivos ficais produzidos pelos produtos industrializados 
ingleses (Oliven, 2010, p. 48)  
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A primeira fase dessa urbanização teve início após a segunda guerra mundial, 

marcada pelo significativo aumento das populações nos centros urbanos, 

melhoria do sistema de transporte e comunicação, dentro de um processo de 

integração concentradora das atividades dinâmicas da modernidade. A ligação 

das distintas regiões do país, se restringiu a atender as demandas dos centros 

urbanos já existentes, assim como a implementação de meios técnicos-

científicos para a remodelação do território dentro das demandas de produção e 

circulação de mercadorias. Nesse primeiro momento a urbanização, enquanto 

força ordenadora do território, sob o viés de uma racionalidade técnica, se 

restringe aos grandes centros urbanos.  

Apesar do inchaço dos centros urbanos a generalização da urbanização, 

a partir dos anos 70 do século XX, decorre, segundo Santos (ibid), 

principalmente de dois fatores, da existência do capitalismo em um determinado 

estágio de maturidade que obriga a economia expandir; seja para atender as 

demandas de crescente consumo interno, seja para atender as demandas do 

mercado externo. O segundo fator reside na difusão enquanto característica 

inerente dos processos dinâmicos da modernidade.  

A urbanização sob pretexto de modernização do território ocorreu como 

consequência da adoção do desenvolvimento econômico, enquanto política 

governamental, que resulta da percepção pós crise de 1929 e pós Segunda 

Guerra Mundial, que alguns países possuíam capacidade de recuperar suas 

economias rapidamente, mesmo após serem severamente afetados por eventos 

desfavoráveis.  Esse fato levou os especialistas acreditarem em que o mundo se 

encontrava dividido em dois grupos de países.  O primeiro composto por um 

seleto grupo de nações desenvolvidas, capazes de ofertar boa qualidade de vida 

a sua população e o segundo grupo, composto em sua grande parte por ex-

colônias europeias, os subdesenvolvidos29 - com crescentes dificuldades 

econômicas, longos períodos de recessão e crises frequentes.  

                                                           
 
29 O subdesenvolvimento não se definia, então, como um conjunto de categorias faltantes aos 
países surgidos com o fim do mundo colonial. É um conceito relativo, comparativo e, claramente, 
eurocentrado, que aponta a ausência de industrialização, mão de obra qualificada, tecnologias 
de ponta e a presença de um mundo predominantemente rural, do analfabetismo e da miséria 
como suas características mais marcantes (Lisboa, 2014, p.51-53).    
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Em uma sociedade, como a brasileira, em que a natureza é concebida 

enquanto um elemento intrínseco do atraso econômico, conforme apresenta 

Dean (2011), a construção dos espaços urbanos às custas das florestas nativas 

não foi objeto de preocupação ou questionamento para políticos e alguns 

tecnocratas30, que no compromisso com a superação do status de 

subdesenvolvido, não hesitaram em usar a natureza e seus recursos enquanto 

moeda de troca para o desenvolvimento do país, Dean (id.). A planificação das 

paisagens naturais, decorrente da urbanização generalizada, assim como o 

ordenamento de seus recursos locais, de forma a atender as necessidades 

desses espaços, produziram significativas demandas por asfalto, cimento, aço, 

hidroenergia, redes de esgoto e canalização dos rios31. Alheia às 

particularidades geográficas e geomorfológicas da região em que se assentou, 

a cidade tomou para si o modelo da artificialização padronizada como parâmetro 

de segurança, qualidade de vida e desenvolvimento, frente aos perigos da 

natureza, Valencio (2004).   

Outro agravante presente na modernização do Brasil, esse de ordem 

social, reside no fato da urbanização, apesar de generalizada, não ter sido capaz 

de incorporar a sua população de forma homogênea. A grande concorrência 

dentro de um mercado de trabalho especializado demandava habilidades que os 

habitantes das regiões rurais não possuíam, conforme apresenta Malaquias: 

 

Trabalhadores e trabalhadoras rurais, ao chegarem nas grandes 
cidades, são compelidos para empregos de menor renda e 
consequentemente vão habitar as áreas disponíveis dos centros 
urbanos que são aquelas, que estão fora do mercado, são as áreas 
mais afastadas, onde o Estado se ausentou. (Malaquias 2014, p.338)  

 

                                                           
 
30 Em um grau significativo, a floresta foi barganhada pelo desenvolvimento econômico. Para 
certos tecnocratas as reservas sob proteção estadual e federal, eram áreas de fácil exploração 
de baixo custo. Os políticos por sua vez estavam ansiosos para facilitar esse tipo de exploração, 
de que se beneficiam na forma de fundo de campanha e de votos. (DEAN, 2011) 
   
31 Grande parte das novas cidades brasileiras cresceram sobre as florestas, transformando as 
árvores nativas em combustível dos fornos das olarias, das industrias e das residências que 
ainda não contavam com o gás. A maioria das áreas com potencial hidráulico se converteram 
em barragens para a produção de energia elétrica às custas da fauna e da flora locais. Como 
exemplo, as Sete Quedas do Iguaçu, que antes da construção da usina de Itaipu eram uma das 
sete maravilhas naturais, e parque nacional de longa data; contudo, foram sacrificadas em nome 
do progresso. (DEAN, 2011)   
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Todas as cidades brasileiras em menor ou maior parcela sofrem com 

problemas de habitação, transporte, água, esgoto e lazer, decorrente de um 

modelo de urbanização seletivo, Santos (Id.). As aglomerações periféricas aos 

centros urbanos concentram os mais altos índices de ocupação informal, 

seguido de carências de infraestrutura e serviços básicos. Tais carências 

costumam ser atribuídas ao processo urbanização acelerado dotado de 

características excludentes.  

A ausência de políticas públicas adequadas de habitação, saneamento, 

educação e saúde, são características atribuídas à desigualdade social que 

qualificou o padrão de desenvolvimento adotado no país. Muitas vezes, o próprio 

Estado brasileiro foi o agente produtor da diferenciação social através de 

iniciativas de investimento em espaços urbanos cujos resultados foram a 

valorização diferencial da terra e a segregação social decorrente da especulação 

imobiliária, Kowarick (2009). Essas assimetrias são reforçadas por uma 

sociedade que constrói seus processos de coesão social e interlocução política, 

tendo como princípio o distanciamento de “elementos indesejados” – que nesse 

caso, ocorre através do esforço, por parte do poder público, em repelir os 

extratos empobrecidos das regiões centrais das cidades, ao invés de  

compreender essa população enquanto sujeitos desfavorecidos no processo de 

produção de riqueza e atuar na redução dos efeitos perversos desse processo, 

Valencio (2009). Em algumas cidades, quase a metade do espaço construído 

está na esfera do irregular e do informal, envolvendo questões desde a 

insegurança das habitações, muitas vezes construídas pelo próprio morador fora 

dos padrões técnicos de segurança, formas de ocupação de áreas vulneráveis, 

que não raro são invasões de áreas públicas, sobretudo ao longo de rios, 

córregos e encostas, (Governo Federal e Ministério do Planejamento, 2002). 

As assimetrias presentes no processo territorialização dos sujeitos, nas 

áreas urbanas no Brasil, costumam ser naturalizadas, assim como as mazelas 

sociais daqueles que se encontram em áreas de invasão ou nas áreas de risco 

esquecidas pelo Estado, Valencio (Id.). Esse processo, segundo a mesma 

autora, tende a ser contestado através da manifestação de eventos que 

explicitem a ausência do Estado e as mazelas sociais – nos termos da falha dos 

administradores públicos, cuja responsabilidade é a manutenção dos cidadãos 

em um contexto de bem-estar e segurança. Esses eventos, por sua vez, não 
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evidenciam, apenas, a fragilidade social de algumas populações, como trazem 

à tona, consequentemente, a vulnerabilidade da relação do Estado com a 

sociedade, Valencio (Id.). 

 

2.2 Elementos para a compreensão da emergência da sociedade de risco. 

 

Beck (1995; 2010) e Giddens (1991;1995; 2009) são os autores mais 

expressivos na produção de reflexões acerca da emergência da sociedade de 

risco enquanto uma das consequências (indesejadas) da modernidade 

(simples). Nesse sentido, esse texto tem como objetivo apresentar e discutir, de 

forma sucinta, alguns conceitos desenvolvidos e trabalhados por esses autores, 

considerados essenciais para a compreensão daquilo que se entende por 

sociedade de risco e suas implicações para a existência humana. 

A sociedade de risco, para Beck (2011) e Giddens (1991), é produto de 

um processo de modernização simples, cujos costumes e formas de organização 

emergiram na Europa ocidental, a partir do século XVII, e posteriormente se 

tornaram globais. Nessa etapa a modernização é marcada pela desincorporação 

de todas as formas tradicionais de ordem social, reincorporando as formas da 

sociedade industrial e da sociedade capitalista32, ou nos termos de Giddens 

(1995), um processo de modernização da tradição. Bauman (1999), de forma 

mais concisa e precisa, apresenta a natureza dinâmica da modernidade: 

 

A história da modernidade é uma história de tensão entre a existência 
social e sua cultura. A existência moderna força sua cultura à oposição 
de si mesma. Essa desarmonia é precisamente a harmonia de que a 
modernidade precisa. A história da modernidade deriva de seu 
dinamismo excepcional e sem precedentes da velocidade com que 
descarta sucessivas versões de harmonia, primeiro desacreditando-as 
como nada mais que pálidos e imperfeitos reflexos dos seus foci 
imaginarii. Pela mesma razão, pode ser vista como a história do 
progresso, como a história natural da humanidade. (Bauman, 1999, p. 
17)   

                                                           
 
32 Nesse texto os conceitos de sociedade Industrial e sociedade capitalista, a primeira será 
utilizado com finalidade fazer menção ao conjunto de instituições sociais articuladas em torno da 
organização do trabalho, da vida e dos setores produtivos, com objetivo de produzir mercadorias 
sob o signo do constante aperfeiçoamento dos modos de produção, e o segunda enquanto um 
conjunto de instituições sociais voltadas para organização dos recursos econômicos com a 
finalidade de produção de riquezas, desenvolvimento econômico. Esses modelos de sociedades 
são complementares e responsáveis pela globalização da modernidade.  
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O sucesso da sociedade industrial e da consolidação da sociedade 

capitalista em âmbito global resultaram da confiança33 dos sujeitos nos sistemas 

sociais complexos e abstratos, que na concepção de (Giddens, 1991) derivam 

de três forças distintas e dinâmicas presentes no processo de modernização. A 

separação do tempo e do espaço – enquanto condição primordial para a 

instauração das lógicas da modernidade em escala global, por sua vez 

possibilitou o desenvolvimento de mecanismos de desencaixe, responsáveis 

pela organização das atividades sociais independente de distância e descoladas 

do tempo. Por último a apropriação reflexiva do saber, ou seja, uma lógica de 

produção de conhecimento acerca da vida social que é integrada aos processos 

de reprodução do sistema social. Essas forças dinâmicas e autônomas são as 

premissas e os alicerces da modernidade. 

A manutenção dos processos dinâmicos e autônomos da sociedade 

industrial produziu de forma cumulativas ameaças inerentes às inovações 

tecnológicas, perceptíveis em certa medida por alguns peritos, mas 

desconsiderados pelas instituições sociais modernas. Os riscos são 

considerados residuais na modernidade simples. Na sociedade do risco residual, 

as ameaças são passíveis de controle e/ou amenização pelas instituições da 

sociedade industrial. Para Beck (2011), os processos autônomos presentes na 

modernização simples não levam em consideração seus efeitos prováveis, 

mesmo quando estes possam configurar uma ameaça em potencial para a 

sociedade.  

Conforme apresenta Beck (1995), fazendo menção a Karl Marx, o 

sucesso do dinamismo inerente às sociedades modernas será, também, a razão 

de sua obsolescência. O potencial criativo resultante das dinâmicas autônomas 

poderão ser também a fonte da “destruição” da modernidade simples. O acúmulo 

das ameaças produzidas pela sociedade industrial ao longo da modernidade 

simples torna-se fonte de questionamento desse modelo corroendo, como 

                                                           
 
33 Todos os processos dinâmicos da modernidade demandam uma condição anterior, a 
confiança. A confiança é condição fundamental para o funcionamento das instituições modernas, 
assim como os sistemas abstratos, cujo funcionamento depende da credibilidade a eles 
atribuídas pelos sujeitos, mesmo em situações que não há um ponto de acesso (relações face a 
face), (Giddens,1991). 
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consequência, um de seus principais alicerces, a confiança dos indivíduos nos 

sistemas sociais complexos e em seus peritos, Giddens (1991).  

As incertezas permeiam de forma gradual a vida cotidiana ao ponto de 

começar a minar as relações sócio-políticas nas quais se fundam o poder e o 

saber formal se ampara, Beck (2011). A desconfiança da sociedade em relação 

às inovações produzidas pelo corpo perito nos sistemas sociais complexos abala 

a legitimidade das iniciativas do corpo perito acerca de medidas de neutralização 

ou minimização das ameaças decorrentes de suas ações. Dentro desse 

diagnostico a ideologia do progresso, enquanto agente produtor de melhoria da 

existência social e de segurança das coletividades, disseminada ao longo da 

modernização, perde seu sentido na sociedade de risco, Giddens (1991). 

A disseminação da consciência que as fontes de riquezas, fundamentais 

na sociedade industrial para a superação da miséria, estariam de algumas 

formas “contaminadas” por ameaças colaterais e inerentes a elas, parece ser 

algo novo, todavia Beck (2011) e Giddens (1991) apresentam como algo que 

passou despercebido pelos agentes modernizadores. Na concepção de Beck 

(2011), a emergência dos riscos na sociedade traz para a esfera pública 

questões referentes a delimitação do modelo de desenvolvimento autônomo, 

buscando novos padrões de responsabilidade, segurança, controle, limitação do 

dano e da distribuição das consequências dos riscos, levando em conta as 

ameaças em potencias: 

      

Na sociedade de risco, o reconhecimento da imprevisibilidade das 
ameaças provocadas pelo desenvolvimento técnico-industrial exige a 
autorreflexão em relação as bases da coesão social e o exame das 
convenções e dos fundamentos predominantes da “racionalidade”. No 
autoconhecimento da sociedade de risco, a sociedade torna-se 
reflexiva (no sentido mais estrito da palavra), o que significa dizer que 
ela se torna um tema e um problema para ela própria. (BECK, 1994, 
p.22) 

 

A sociedade de risco surge como resultado de sua própria negação, em 

consonância com o desenvolvimento da sociedade industrial e da sociedade de 

mercado, cuja lógica de produção de riquezas fez prevalecer seus interesses 

frente a toda e qualquer ameaça decorrente dessa da modernização (simples), 

ignorou os conflitos no processo de produção de riquezas e os riscos inerentes 

a esses processos, que no fim das contas fez prevalecer a sociedade de risco 
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como produto dessa modernização, Beck (1995). Para Beck (2011), a sociedade 

de risco é resultado das auto-ameaças produzidas pela sociedade industrial, 

através de processos decisórios que desconsideram os riscos intrínsecos às 

suas ações, legitimando e multiplicando os as ameaças existentes. Nessa 

sociedade, do risco residual, as ameaças produzidas pela sociedade industrial 

são compreendidas enquanto efeitos colaterais da modernização, cujas 

ameaças são controláveis. Os riscos só são compreendidos enquanto problema 

na medida em que as instituições da sociedade industrial perdem controle sobre 

as ameaças decorrente de suas práticas. A sociedade de risco, resulta, em 

última instância, da inviabilidade em se ignorar as ameaças produzidas na 

modernização simples, assim como seus efeitos em escala global. 

A modernização da sociedade produziu uma sociedade repleta de 

ambivalências, conforme apresenta Giddens (1991), a maioria dos autores que 

se debruçou sobre os possíveis resultados da modernização na virada do século 

XIX para o XX, apresentaram em seus escritos apenas os aspectos positivos 

intrínsecos à modernização. Durkheim e Marx, apesar de suas leituras da 

modernização das instituições enquanto um processo turbulento, apontam que 

as características das oportunidades produzidas ao longo desse processo 

superariam as características negativas da modernidade. Mesmo Weber cujo 

pessimismo em relação a modernização – tendo como horizonte a ampliação da 

burocratização da vida dos indivíduos enquanto elemento inerente da 

modernização das instituições sociais, não foi capaz de antecipar a extensão dos 

riscos da modernização, Giddens (1991). O desenvolvimento da sociedade 

industrial e da sociedade capitalista, a partir do século XIX, na condição de “porta 

vozes” da modernidade (simples), produziu instituições de natureza altamente 

competitiva e expansionista, implicando em inovações tecnológicas constantes 

e difusas, cujos impactos sócio ambientais, em escala local e global, tendem a 

ser desconsiderados ou negligenciados.         

Mesmo tendo o conhecimento da alta reprodutibilidade dos riscos, 

questões referentes à classificação, das ameaças presentes ou resultantes da 

ação humana sobre seu meio, são temas delicados para as intuições sociais 

modernas, primeiramente em função destas aceitarem, publicamente, seu 

fracasso diante de seu papel de produtoras de segurança e certeza, Bauman 



45 
 

(1999). Conforme aponta Beck (2011), na busca matemática pelo risco zero, 

para afugentar as críticas, instituições e peritos tornam suas previsões ainda 

mais frágeis diante da sociedade, após a ocorrência de alguma catástrofe 

estatisticamente improvável. Segundo, em função das dimensões culturais do 

problema, conforme apresentam Douglas e Wildavsky (2012), grupos sociais 

distintos tendem a se preocupar com riscos diferentes, atribuírem significados 

díspares para as mesmas situações e eventos. O que torna, na conclusão 

desses autores, as definições de risco tendenciosas principalmente quando a 

legitimação da definição acerca do que se entende ou não por ameaças é objeto 

da disputa de grupos competidores.  

Terceiro, a definição social do risco envolve, consequentemente, a 

definição de um perigo que, de acordo com Hannigan (2012) não é algo tão óbvio 

quanto parece. Conforme apresenta o mesmo autor a percepção pública do risco 

é um processo de construção coletiva:  

“Muito do discurso sobre a construção do risco toma lugar neste 
terreno. A situação é complicada mais adiante pela existência de 
múltiplas provas conflitantes: legal, cientifica, moral”. (Hannigan, 2009, 
p.167)  

 

Para Giddens (1991), o risco é uma construção cognitiva com 

repercussão nas práticas sociais, inerente ao tipo de desenvolvimento dessa 

sociedade e na concepção deste enquanto um “mal necessário”, “produto 

residual” do progresso, intrínseco à satisfação das necessidades materiais da 

sociedade industrial, presente inclusive, na lógica distributiva dos bens materiais 

e dos bens públicos. Os riscos em questão derivam das inovações tecnológicas 

produzidas, em última instância, para a satisfação das demandas da sociedade 

capitalista dentro de sua lógica de inovação e consumo. Nesse contexto, os 

resíduos indesejados da modernização, bem como as ameaças dos mesmos ao 

meio ambiente socialmente produzido, são convertidos, por meio de convenções 

entre técnicos e peritos, em índices toleráveis.  

Mesmo para os agentes tóxicos cabe uma margem tolerável, 

“inofensiva”, segundo o laudo científico. A sociedade industrial no contexto da 

sociedade do risco residual, se transforma na sociedade do envenenamento 

coletivo a longo prazo, Beck (2011). Os riscos são altamente reprodutíveis e o 
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controle sobre os mesmos pela ciência é ínfimo. Estes se reproduzem 

juntamente as decisões, das instituições sociais modernas, aos pontos de vista 

com que cada um pode e deve avaliar as decisões na sociedade pluralista. 

Entretanto, as reflexões sobre as ameaças desses processos tendem a ser, via 

de regra, restritas, incipientes e limitadas a questões pontuais, Beck (2011) e 

Valencio (2009).  

Conforme apresenta Beck (2011), a distribuição dos riscos, no contexto 

das sociedades capitalistas, ocorre sob a mesma lógica socialmente desigual 

dessas sociedades, em que os bens socialmente produzidos passam por um 

processo de distribuição desigual e legítimo aos olhos dessa mesma sociedade. 

O mesmo processo de modernização, que avança para todas as dimensões do 

globo, sob o pretexto de produção de segurança e melhoria das condições de 

vida, produz riscos, cada vez mais globais. Os riscos, a exemplo da economia 

global, se perpetuam, acentuando as desigualdades produzidas pelo modelo 

econômico da sociedade capitalista. As assimetrias existentes em vários povos 

e nações, no que diz respeito a adaptação, destes, aos processos da sociedade 

capitalista, em escala global, serão somadas a distribuição assimétrica dos 

impactos negativos produzidos pelos eventos extremos relacionados às 

mudanças climáticas. Nesse contexto as distinções, de ordem social e 

econômica, existentes quanto ao acesso às informações, às tecnologias 

adaptativas e à capacidade de deslocamento e inserção em territórios isentos de 

determinados riscos cria distinções significativas entre os que produzem os 

riscos e os que estão mais expostos (vulneráveis) aos mesmos, Valencio (2004). 

Como resposta teórica para a sociedade dos riscos autoproduzidos, 

Beck (1995; 2010) e Giddens (1991;1995) apresentam um processo de 

modernização radical34, produto da própria obsolescência da sociedade 

industrial, enquanto possibilidade para a produção de outra modernidade, uma 

                                                           
 
34 A radicalização da modernidade apresentada por Beck (1995), é o aprofundamento da 
modernidade em um processo de autoconfrontação - uma “destruição criativa” das instituições 
da sociedade industrial, em detrimento das “criações destrutivas” da modernidade simples. Essa 
é uma das premissas do autor para a construção de uma outra modernização, de caráter 
reflexivo.  
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modernidade reflexiva35. Entretanto, essa modernização não ocorreria de forma 

dinâmica e autônoma, a exemplo da modernização simples, mas decorreria das 

condições sociais produzidas pela mesma, que possibilitaria a radicalização da 

modernidade. Se as forças dinâmicas e autônomas presentes na modernidade 

simples estiveram inconscientes em relação aos riscos por ela produzidos, a 

modernidade reflexiva se caracterizaria por um processo de “tomada de 

consciência” da sociedade e das instituições modernas acerca das implicações 

das inovações tecnológicas para a existência humana, assim como para o meio 

ambiente que também foi transformado pelas tecnologias da modernização 

simples. A modernização reflexiva, seria, então, uma modernização ampla e 

modificadora das estruturas obsoletas da sociedade industrial, Beck (1995). 

2.3 Os modelos e definições acerca do conceito desastre. 

 

As pesquisas sobre os impactos causados pelo aquecimento global 

apontam para quadros cada vez menos prósperos no que diz respeito à  

manutenção da vida humana em termos mínimos de segurança, conforme 

apresentam os dados do Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima – ( 

IPCC,2014). Os relatórios em questão, acerca do tema das mudanças 

climáticas36, por sua vez, derivam e ao mesmo tempo produzem espaços sobre 

os impactos, a médio e longo prazo, das inovações tecnológicas em escala local 

e global.   

                                                           
35 O conceito de modernização reflexiva, surgiu pela primeira vez nos escritos de Giddens sobre 
As consequências da modernidade, 1990; posteriormente adotado por Beck enquanto elemento 
de resposta as implicações da modernidade simples em sua obra, Sociedade de risco: rumo a 
outra modernidade e amplamente discutido pelos autores Beck, Giddens e Lash na obra 
modernização reflexiva, em que os horizontes da modernização reflexiva enquanto 
desdobramento da modernização simples são apresentados e debatidos.  
 
36 Assim como os relatórios apresentados pelo IPCC, tomaremos como base o paradigma, 

acerca daquilo que se entende por “Mudança climática”, principalmente naquilo que concerne 
aos seus agentes, humanos e não humanos. Changement climatique – Variation de l’état du 
climat, qu’on peut déceler (par exemple au moyen de tests statistiques) par des modifications de 
la moyenne et/ou de la variabilité de ses propriétés et qui persiste pendant une longue période, 
généralement pendant des décennies ou plus. Les changements climatiques peuvent être dus à 
des processus internes naturels ou à des forçages externes, notamment les modulations des 
cycles solaires, les éruptions volcaniques ou des changements anthropiques persistants dans la 

composition de l’atmosphère ou dans l’utilisation des terres. (Groupe d’Experts 

Intergouvernenemtal sur l’Évolution du Climat – IPCC-GIEC GT II 2014, p. 5)   
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Os impactos das mudanças climáticas, em território nacional, somam-se 

a vulnerabilidades estruturais históricas. As chuvas concentradas se desdobram 

em enchentes, inundações, produzem deslizamentos de terra; estiagens 

prolongadas; que resulta na desertificação do solo; prejuízo; aos agricultores, 

decorrente da perda das plantações e animais, bem como para os moradores 

das regiões afetadas, cujas fontes de água bem – essencial para manutenção e 

reprodução da vida – se tornam escassas, com qualidade duvidosa e por vezes 

objeto de interesse de grupos locais, que tiram proveito da situação calamitosa 

para obtenção de benefícios, políticos ou econômicos. Conforme apresenta 

Valencio (2009), esses são os eventos mais preocupantes e recorrentes, dentro 

da miríade de resultados negativos que assolam e tendem a se agravar sobre 

as populações brasileiras:  

Vulnerabilidades estruturais a que estão sujeitas parcelas significativas 
da sociedade brasileira – que já se encontra hoje com acesso limitado 
ao mercado para provimento de sua sobrevivência, incluindo aí o 
mercado de alimentos, de água potável, de atendimento médico e de 
habitação digna – tenderão a deletéria sinergia com aquelas que as 
mudanças climáticas farão emergir. (Valencio, 2009, p.19) 

 

Desastres são, par excellence, fenômenos multicausais em suas 

origens, mesmo aqueles que aparentemente aparentam derivar de causa única. 

Como exemplo os desastres de origem natural, quanto observados de forma 

mais cuidadosa, é possível se chegar à conclusão que o evento em questão não 

derivou exclusivamente de uma única variável, aparentemente natural. Nesse 

sentido, Norma Valencio, professora de Sociologia da Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCar), é uma das pioneiras no Brasil, no campo da produção de 

conhecimento sociológico voltado à compreensão dos desastres, assim como na 

compreensão do papel dos agentes e das instituições envolvidas nesses 

eventos/ fenômenos. Valencio (2009), apresenta o desastre enquanto um 

fenômeno de múltiplas faces, tanto em suas origens quanto naquilo que tende a 

evidenciar.  

O fenômeno em questão exige, cada vez mais, que as explicações 

cientificas não se restrinjam ao campo de entendimento estrito das ciências ditas 

exatas (hard sciencies). As “sílabas desconexas”, produzidas por uma infinidade 

de conhecimentos científicos extremamente especializados que procuram dentro 

do seu próprio know-how, explicação para um fenômeno cuja complexidade não 
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permite restrição a um único campo do conhecimento, ou mesmo a um conjunto 

de saberes fragmentados. Nesse modo a sociologia dos desastres produzida por 

Valencio se conjuga em um conjunto de esforços voltados para construção de 

analises que contribuam para as instituições públicas e demais campos da 

ciência, tal como para as próprias ciências sociais. 

Todavia, antes de se debruçar, propriamente, sobre as distintas 

definições de desastre e seus respectivos modelos analíticos cabe, uma breve, 

apresentação acerca dos distintos usos atribuídos ao termo em épocas distintas, 

Quarantelli (1998). O estudo de forma sistemática, nas ciências sociais, teve 

início no começo dos anos 50 do século XX37. Quarantelli (1998) aponta, que os 

trabalhos dessa época limitavam suas discussões às implicações dos eventos 

catastróficos sobre a sociedade. A ênfase nos aspectos sociais – no desastre 

enquanto produto das relações sociais – foi uma mudança de eixo gradual que 

ocorreu ao longo do desenvolvimento das pesquisas acerca do tema, 

principalmente por autores canadenses e estadunidenses. 

O crescimento do número de pesquisadores, de áreas distintas e 

instituições, que tomaram o desastre enquanto objeto de estudo resultou, 

consequentemente, em uma gama de definições dispares e dissonantes acerca 

do objeto estudado. O dissenso acerca de uma base conceitual, mínima, sobre 

o termo38, De acordo com Quarantelli (1998), a ausência de reflexões teóricas 

acerca do tema, face a uma considerável quantidade de trabalhos empíricos, 

que na concepção do autor não produzia um horizonte profícuo para o avanço 

do debate cientifico acerca do tema. Marchezini (2009), apresenta que 

Quarantelli buscava deslocar a ênfase existente nos estudos de caso para o 

campo teórico, com o objetivo de produzir aprimoramentos teóricos acerca 

                                                           
 
37 Os estudos sobre os desastres são relativamente recentes na agenda científica. Na cidade de 

Halifax (Canadá), após o choque entre dois navios, uma explosão de um suprimento de munição 
ocasionou mais de dez mil mortos e feridos, além de vinte e cinco mil desabrigados. A partir de 
então, um canadense chamado Samuel Henry Prince realizou o primeiro estudo nessa temática 
em 1917 (Marchezini 2009, p. 48). 

 
38 Many in the assume there are physical happenings out there, independent of the human action 
in any sense (e.g. most, although not all, geographers assume that to have a disaster there must 
be the physical presence of hazard, i.e. an earthquake, flood, cyclone, etc.). If workers in the area 
not agree on weather a “disaster” is a fundamentally a social construction or a physical happening, 
clearly the field has intellectual problems. (Quarantelli 1998, p.3).     



50 
 

daquilo que se entende por desastre, sem restringir o campo a uma única 

definição sobre o tema, conforme apresenta: 

 

 

 “Longe de defender uma visão hegemônica sobre o termo, seria 
necessário, segundo o autor, um consenso mínimo, posto que o 
conceito é um referente central para a área de estudo”. (Marchezini, 
1998, p. 48). 

 
O debate acerca das intepretações dos desastres de origem natural, 

apesar de recente nas ciências sociais, possui um arcabouço teórico amplo e 

distinto, no que concerne a compreensão desse evento em suas múltiplas faces, 

para os agentes bem como para ações derivada dos mesmos, antes e ao longo 

da manifestação desses acontecimentos, Butzke e Mattedi (2001). Dentre as 

diversas contribuições teóricas, assim como tradições sociológicas envolvidas 

na interpretação desses problemas ambientais, Gilbert (1998) reúne e organiza 

essas compreensões em três grupos que derivam dos paradigmas: o desastre 

como um agente externo ameaçador; o desastre como expressão social da 

vulnerabilidade; e, por fim, o desastre como um estado de incertezas geradas 

pelas próprias instituições, Marchezini (2009). 

O primeiro paradigma, apresentado por Gilbert (1998), surgiu nos 

Estados Unidos, no final da Segunda Guerra Mundial, bem como teve uma série 

de trabalhos empíricos realizados no contexto da Guerra fria. Produto dessas 

circunstâncias, o desastre era conceitualmente tido enquanto produto da 

consumação de uma ameaça externa. A prosperidade desse modelo analítico 

se deu em função da disposição, por parte das instituições governamentais, em 

financiar pesquisas voltadas para o estudo da população frente à consumação 

das ameaças externas – agentes químicos, armas de destruição em massa, 

ataques aéreos, etc. Para Marchezini (2009), a tradução desse modelo bélico 

acerca do conceito de desastre replicado em outras situações, não 

problematizavam a ação antropogênica39: 

 

                                                           
39 The scientific approach to disaster is therefore a reflection of the nature of the market in the 
which disaster research became an institutional demand. Bombs fitted easily with the notion of 
an external agent, while people harmed by floods, hurricanes, or earthquakes bore an 
extraordinary resemble of victims to air raids. This particularity true in the United States where 
natural disasters, as compared to technological and industrial catastrophes, took place frequently. 
(Gilbert, 1998, p. 13).     
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Os desastres são assim concebidos como decorrentes de causas 
externas à comunidade, isto é, os desastres da natureza que causam 
danos: “são as chuvas que destroem casas”, “são as chuvas que 
matam, que deixam desabrigados”(Marchezini 2009, p. 49).  

 
A longevidade desse conceito (desastre), se deu em função de sua 

simplicidade conceitual, bem como na clareza presente nas ameaças que 

poderiam resultar em um panorama “catastrófico”. 

De acordo com Gilbert (1998), a principal contribuição desse paradigma 

para o avanço dos estudos na área, ocorreu oriunda de suas próprias limitações 

conceituais, quando Quarantelli, autor mais relevante no que concerne a crítica, 

tal como na resposta para a limitação teórica apresentada por esse paradigma, 

apresenta um arcabouço teórico analítico, introduzindo ao conceito de desastre 

a concepção da vivência de uma crise. O modelo analítico desenvolvido por 

Quarantelli foi o primeiro, nesse contexto, à apresentar o ser humano enquanto 

agente produtor dos desastres, papel conferido exclusivamente aos “agentes 

destrutivos externos”, no primeiro paradigma. Essa análise, segundo Marchezini 

(2009), desloca o entendimento acerca dos agentes destrutivos, que de causa 

passam a ser compreendidos enquanto prenúncio de uma crise socialmente 

produzida.  

Fruto das insuficiências explicativas do primeiro paradigma – o desastre 

como expressão social da vulnerabilidade; segundo paradigma, surge como fruto 

das críticas de alguns pesquisadores na limitação existente em analisar os riscos 

e ameaças enquanto agentes, estritamente externos, Gilbert (1998). Esse novo 

paradigma, segundo Gilbert (1998), teve alguns obstáculos no que diz respeito 

à produção de consenso acerca de alguns conceitos, tidos pelo autor enquanto 

centrais na análise dos desastres, à dificuldade ou simples dissenso, acerca da 

noção de agente, riscos bem como vulnerabilidade, conforme apresenta 

Marchezini (2009), e a própria noção do desastre enquanto produto de um 

agente externo destruidor, apesar de criticada, foi uma tarefa laboriosa.   

A produção teórica e conceitual desse novo paradigma, conforme 

apresentam Gilbert (1998) e Marchezini (2009), ocorreu por meio de cientistas 

sociais europeus, cuja radicalidade da proposta analítica, rompia não apenas 

com o pressuposto do desastre como sendo a consumação de um risco externo, 

adotada no primeiro paradigma, como naquilo que concerne a noção de 

normalidade, anterior ao “evento catastrófico” que deveria ser reestabelecida. Os 
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maiores precursores nesse debate foram Beck, que ampliou exponencialmente 

o debate acerca da sociedade de risco, bem como os atores e seus respectivos 

papeis na produção/reprodução dos riscos. E Giddens cujas significativas 

colaborações no que diz respeito ao tema, produziram a noção que não se 

restringiu apenas a compreensão dos desastres enquanto produto das relações 

sociais num determinado modelo de modernidade – dentro da ideia dos riscos 

enquanto produtos das próprias dinâmicas socialmente perigosas, como os 

contextualizou em uma dimensão histórica. As colaborações de Beck e Giddens 

foram fundamentais para a compreensão dos riscos enquanto resultados da 

própria estrutura social, em detrimento da noção, existente no paradigma 

anterior, desses eventos derivarem de acontecimentos excepcionais. 

Nesse paradigma o escopo sociológico voltado para a pesquisa dos 

desastres, deslocou o foco de sua análise para a própria organização social. A 

vulnerabilidade, em suas causas, passou a ser um conceito explicado enquanto 

problema estrutural da sociedade, devendo ser devidamente contextualizado 

para que haja, por fim, uma concepção do problema na amplitude de sua 

complexidade, Marchezini (2008).            

A complexidade presente em se classificar e compreender os riscos, 

bem como suas origens levou a produção de uma análise sui generis, no que 

compreende o estudo dos desastres. O terceiro paradigma apresentado por 

Gilbert (1998), restringe a compreensão dos desastres a um problema de 

racionalidade institucional, em que o desastre e compreendido a partir de um 

estado de incerteza produzido pelas próprias instituições. Nessa concepção o 

desastre não seria definido em função de seus impactos na rotina das 

populações afetadas, mas caracterizados através das soluções técnicas viáveis 

para a superação do mesmo: o mecanismo conhecido como solução-problema. 

Nesse sentido, a compreensão dos desastres enquanto evento, como um agente 

externo ameaçador, como algo conjuntural, seria mais simples em detrimento da 

concepção dos desastres enquanto produto de um processo social complexo e 

dinâmico, Marchezini (2009). De acordo com essa lógica, os desastres não eram 

classificados em função do seu efeito destrutivo, mas tendo como base apenas 

as soluções para os mesmos.   

As críticas de alguns pesquisadores, acerca desse modelo analítico, 

derivaram das restrições presentes no que concerne ao desastre enquanto um 
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problema pontual. O mesmo modelo foi adotado pelas agências ambientais 

estado unidenses, ao longo década de 80 do século XX, como pressuposto 

teórico na formulação de políticas públicas de combate aos desastres em seu 

território. Para além das limitações desse modelo analítico estão as deficiências 

de seus diagnósticos, que visando exclusivamente a solução do problema, 

tendiam a preservar os agentes produtores dos desastres, através de soluções 

pontuais para problemas estruturais.  

Para concluir, tomaremos como base o conceito de desastre, 

desenvolvido por Quarantelli (1998), que combina os acontecimentos físicos 

devidamente contextualizado e compreendidos em seus contextos de culturais, 

lançado mão da visão culturalista acerca do tema, produzida por Douglas e 

Wildavsky (2012), em que os riscos, mesmo os de origem natural, não devem 

ser tipificados ou reduzidos ao título de “agentes externos ameaçadores”. As 

ameaças, bem como os riscos, são socialmente produzidas e apesar distribuídas 

de forma contraditória nas sociedades, bem como entre as nações. Todavia, 

deve-se lembrar que essas contradições seguem o modelo vigente dessa 

sociedade onde a distribuição de bens também ocorre de forma assimétrica e 

contraditória, Beck (2010) e Marx (2011).  

Não obstante, cabe lembrar aquilo que apresenta Valencio ao longo de 

suas reflexões sobre o tema, que a vulnerabilidade, apesar de ser um conceito 

pertinente para o estudo dos desastres, é conceito utilizado como “indicador” da 

carência de alguns grupos afetados, e não deve ser considerado, por aqueles 

que estão na “outra ponta” desse indicador, enquanto sinônimo de segurança. 

Conforme Beck (2010), Giddens (1991) e Valencio (2009), as incertezas 

derivadas dos riscos não se restringem apenas à sua origem e seus resultados, 

às suas dimensões; portanto, os impactos dos desastres podem estar muito além 

da capacidade adaptativa dos grupos, mesmo aqueles que dispõem de recursos 

e tecnologias, não estão isentos dos efeitos negativos de um desastre em escala 

global, derivados de um quadro climático socialmente produzido.  Da mesma 

forma, compreendemos que as explicações para esses eventos se encontram 

no seio da própria sociedade, que produz os desastres, não na natureza, cuja 

hostilização, decorrente de eventos extremos, também é fruto de relações 
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historicamente construídas, onde o meio ambiente foi subjugado pelas 

inovações tecnológicas da modernidade, Valencio (2009).  

 

2.4 Os aspectos políticos institucionais dos desastres no Brasil. 

 

No Brasil a produção social dos desastres, posta à luz da análise 

sociológica, deve ser acompanhada de algumas ressalvas, principalmente 

naquilo que diz respeito aos autores e suas respectivas tradições sociológicas, 

mobilizadas para a explicação dos fenômenos que, via de regra, ocorrem no 

território nacional. Valencio (2004) chama a atenção para o fato que os riscos 

analisados por Beck (2010) e Giddens (1991), valorizam a dimensão tecnológica 

das ameaças derivadas da modernização do território. Nesse sentido, a análise 

dos desastres no Brasil, a partir dos autores citados acima, deve ser 

acompanhada de um esforço de tradução conceitual dos mesmos a realidade 

brasileira, em que os riscos derivam das ameaças da natureza, bem como de 

um tipo de vulnerabilidade institucional, evidenciada pela consumação das 

ameaças de origem natural, através dos desastres, Valencio (2004). 

Conforme apresenta Valencio (2009), o desastre de origem natural é um 

tema complexo na medida que envolve, diversos estratos da população, agentes 

públicos e instituições do governo – onde cada ator presente possui uma 

narrativa distinta acerca do fenômeno, na medida em que este tende a ser 

experienciado de forma distinta por cada um, em função de suas respectivas 

“capacidades adaptativas”, que no caso em questão é traduzido atráves 

vulnerabilidade de cada grupo para com o desastre. Nesse sentido abordagens 

técnicas, derivadas do cálculo matemático e reflexões a-históricas, 

predominantes no meio da defesa civil, escondem e naturalizam os efeitos 

perversos, consequentes da assimetria presente no processo de territorialização 

que naturalizou as mazelas sociais das parcelas desfavorecidas da população. 

A ausência de densidade interpretativa no entendimento da complexidade da 

estrutura e das dinâmicas sociais, presente em laudos da defesa civil, como de 

outras instituições responsáveis por esse tipo de avalição, é reflexo da carência 

de reflexões sociológicas acerca do tema. Essas reflexões, por sua vez, são 
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produzidas por profissionais de outras áreas que não apresentam nenhum 

desconforto na produção e reprodução de interpretações de senso comum. Há 

outra questão importante, no que diz respeito a análise dos desastres, frisada 

por Valencio:  

Ambiguamente, a relativa alienação frente o desafio do real não ocorre 
por ignorância acerca da essência dos fatos históricos, mas porque há 
um cálculo político envolvido na decisão de não enfrentamento da 
discussão de fundo a fazer, que é a discussão acerca da perpetuidade 
da injustiça social. Na qual historicamente persistimos, mas que se 
tornou, por assim dizer, um assunto démodé, um tabu até nas rodas 
de conversa das Ciências Sociais. (Valencio 2009, p.20).  

 

Os riscos derivados das adversidades naturais são classificados por 

Giddens (1991), enquanto típicos das sociedades pré-modernas, pois as 

mesmas não teriam superado/ controlado as ameaças provenientes da natureza. 

Via de regra, os desastres no Brasil não derivam da incapacidade das 

instituições e seus peritos – naquilo que concerne a superação e controle das 

adversidades naturais –, mas dos processos de baixa reflexividade presentes 

nas diversas instâncias decisórias que, não apenas produzem ou reproduzem os 

riscos, como intensificam as ameaças revelados pelos fenômenos naturais do 

lugar, Valencio (2004). A baixa reflexividade, nesse caso não deriva da forma 

tardia com que esses temas passaram a ser tratados pelas instituições 

governamentais, mas na forma com que eles foram apropriados e abordados, 

via de regra, pelas mesmas instituições, cujas ações produzem e legitimam os 

riscos. 

Outra particularidade, no que diz respeito a análise dos desastres na 

realidade brasileira, é a atenção que deve ser dada aos agentes (da defesa civil) 

e as instituições responsáveis pela formulação de medidas de mitigação e 

proteção das populações contra riscos e ameaças, através de políticas públicas 

voltadas para a redução do gradiente de citadinos em áreas de risco e em 

situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, dentre todas as definições possíveis 

acerca daquilo que se entende por desastre, das quais algumas foram 

apresentadas e discutidas no capítulo 2.3, as medidas e abordagens 

mitigatórias, bem como as ações tomadas diante de um cenário calamitoso, 

devem ser postas enquanto parâmetro analítico à própria compreensão 

normativa acerca do fenômeno em questão, visto que as ações voltadas para o 
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controle e superação dos desastres se dão através dos dispositivos  legais e 

institucionais desenvolvidos pelo Estado.  

Conforme apresenta a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(PNPDEC), instituída através do decreto Lei nº 12.608, que entrou em vigor em 

10 de abril de 2012, a defesa civil tem por finalidade:  

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. 
(Oliveira et. Al, 2012, p. 20) 

 

A PNPDEC de 2012, altera o desenho institucional da defesa civil, assim 

como alguns procedimentos burocráticos da mesma, que serão apresentados ao 

longo desse texto. A disposição do SINPDEC é constituída por órgão e entidades 

da administração pública federal, dos Estados e dos Municípios, bem como por 

entidades públicas e privadas voltadas para a proteção da população.  

Se faz presente na esfera federal através Conselho Nacional de 

Proteção e Defesa Civil – CONPDEC, órgão integrante do colegiado do 

Ministério da Integração Nacional. Tem por finalidades: Auxiliar na formulação, 

implementação e execução do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil; 

Propor normas para implementação e execução da PNPDEC; Expedir 

procedimentos para implementação, execução e monitoramento da PNPDEC, 

observado o disposto nesta Lei e em seu regulamento; Propor procedimentos 

para atendimento a crianças, adolescentes, gestantes, idosos e pessoas com 

deficiência em situação de desastre, observada a legislação aplicável; e 

Acompanhar o cumprimento das disposições legais e regulamentares de 

proteção e defesa civil. Em âmbito regional, as Coordenadorias Regionais de 

Proteção e Defesa Civil – CORPDEC, responsáveis pela articulação e 

coordenação técnica do CONPDEC, mais cinco macro regiões do país; na 

esferas estaduais a defesa civil contam com Coordenadorias/ Secretarias e 

Subsecretarias responsáveis pela coordenação do CONPDEC em nível 

estadual,  bem como  a fiscalização do cumprimento dos parâmetros 

estabelecidos pela SINPDEC, no mesmo âmbito e no âmbito municipal as 

Coordenadorias de Defesa Civil – COMDEC’s, responsáveis pela execução, 

desenvolvimento políticas de  prevenção contra desastres, bem como apoio das 

populações atingidas no contexto da emergência dos desastres. Para além 
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desses órgãos, poderão participar do SINPDEC as organizações comunitárias 

de caráter voluntário ou outras entidades com atuação significativa nas ações 

locais de proteção e defesa civil.  

Essa organização, conforme o texto da Lei n. 12.608/12, visa a atuação 

articulada entre União, Estados e Municípios na redução e apoio das populações 

atingidas pelos desastres. A Lei n. 12.608/12 extinguiu o formulário Notificação 

Preliminar de Desastre (NOPRED)40 ao revogar o artigo 17, da Lei n. 12.340/10. 

Como anteriormente já havia sido revogado o formulário de Avaliação de Danos 

(AVADAN)41, a Secretaria Nacional de Defesa Civil elaborou um novo formulário 

para substituí-los: a Declaração Municipal de Atuação Emergencial – DMATE42, 

que se tornam base de dados para o Sistema Integrado de Informações sobre 

Desastres- S2ID43.  

 A alteração no texto de lei realizado pela União, bem como a 

reformulação do desenho institucional, arquitetado pela mesma, visando a 

transparência da instituição e da ação de seus agentes, ganho de eficiência no 

                                                           
 

40 O NOPRED, conforme apresenta Valencio (2009), era um documento que tinha pouco 
uso, no que diz respeito a comunicação de um evento em circunstância de pré-impacto, ou seja, 
de forma acionar preventivamente a defesa civil, visto que o procedimento adotado pela maioria 
das autoridades era transmitir diretamente ao Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC, atual 
SINPDEC, em seus diversos níveis as informações tidas como as mais relevantes sobre o tema, 
tais como: o dia e a hora do acontecimento, a localização do desastre e a área afetada, a causa 
do desastre, a estimativa dos danos humanos e materiais e os serviços essenciais afetados. 
 

41 O AVADAN é um documento detalhado, balizado pelo NOPRED, cujos dados acerca 

dos desastres devem ser apresentados de forma mais detalhada bem como os impactos e dos 
prejuízos causados pelos desastres, bem como era utilizado como documento de comprovação 
dos Estados de Emergência – EE e Estado de Calamidade Pública – ECP, quando os mesmos 
eram acionados pelo município. Os problemas acerca desse documento, não derivavam dele, 
em si, mas das dificuldades dos agentes, principalmente pelos agentes cujos cargos ocupados 
não resultavam de sua capacitação, mas de favores e apadrinhamentos políticos. Nesse sentido 
o documento em questão perdia sua validade, ou era insuficiente naquilo que diz respeito a sua 
função, fornecer as autoridades, de forma detalhada, uma narrativa acerca do desastre e seus 
desdobramentos, Valencio, (2009). 

 
42   0 DMATE é um formulário que detalha profundamente a capacidade municipal de resposta e 

as ações empregadas no âmbito local, considerando as características regionais. Esse 
formulário dispõe de cinco itens, sendo que os quatro primeiros devem ser preenchidos por você, 
usuário do sistema, e o quinto item é preenchido automaticamente. (BRASIL 2015, p.69). 

 
43 O S2ID, e um sistema de informações on-line desenvolvido por pesquisadores do CEPED-
UFSC, com a finalidade de qualificar os dados e as informações sobre desastres, de maneira a 
fornecer subsídios à gestão de riscos e desastres no Brasil. A partir do S2ID, todos os registros 
de ocorrências de desastres que demandem reconhecimento federal são realizados por meio 
digital, proporcionando celeridade às solicitações e construindo um banco de dados consistente 
e dinâmico sobre os desastres no país, BRASIL (2015).  
  

https://s2id.mi.gov.br/
https://s2id.mi.gov.br/
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que diz respeito aos procedimentos, principalmente – no que diz respeito ao 

intervalo de tempo entre a deflagração de um desastre e as ações dos agentes 

da defesa civil, para a atenuação da afetação dos impactos pelas populações 

atingidas. Todavia, as intenções não se traduzem em práticas, conforme 

apresenta Valencio (2009). Órgãos executivos do SINPDEC costumam ser 

subjugados aos interesses político-partidários, que priorizam os próprios 

interesses em detrimento de ações que amenizem o sofrimento das populações 

em situação de vulnerabilidade. As iniciativas para o controle dos desastres em 

âmbito regional não existem, na prática44.  

Outro evento que corrobora para dificultar a atuação dos agentes da 

defesa civil, apontado por Valencio (2009), principalmente em âmbito municipal, 

são os processos eleitorais, que afetam a cada dois anos o trabalho realizado 

por esses agentes. Nesse sentido a perca do pleito político, costuma se traduzir 

na troca da equipe das Coordenadorias Municipais da defesa civil, o que resulta 

na descontinuidade do trabalho de mitigação dos desastres. 

No meio desse conflito de interesses, se situam as parcelas mais pobres 

da população, em situação de vulnerabilidade, habitando em áreas degradas, 

muitas vezes esquecidas ou ignoradas pelas autoridades municipais. Essas 

populações, na circunstância de um desastre, não tem a possibilidade de superar 

essa condição “periférica” junto ao Estado, que reitera sua distância institucional, 

relegando sua indiferença a essas camadas da população. Mesmo os agentes 

na busca pela manutenção da autoridade face ao objeto em questão, adotam 

                                                           
 
44 A exemplo do rompimento da barragem do Fundão no município de Mariana- MG, ocorrido em 
cinco de novembro de 2015, que apesar da relativa eficiência naquilo que concerne a mobilização 
de agentes para retirada da população das regiões afetadas, não conseguiu produzir uma 
resposta adequada quanto a contenção da evolução dos danos causados pelos dejetos de ferro 
lançados no Rio Doce, que avançavam pelos municípios cortados pelo rio, causavam danos 
irreparáveis ao meio ambiente bem como para as populações próximas ao rio, impedidas de 
fazer uso da água contaminada pelos dejetos de ferro. As autoridades se debatiam na busca por 
uma solução, enquanto os dejetos, seguindo a calha do Rio Doce se dirigiam para o litoral 
capixaba. Dentre todos os desfechos e soluções possíveis o caso da barragem do Fundão teve 
que para infelicidade dos afetados, teve um desdobramento estritamente político. Sacramentada 
em 2 de Março de 2016, no Palácio do planalto em Brasília, pela presidenta Dilma Roussef, que 
mesmo diante dos diante dos estragos causados pelo rompimento da barragem sacramentou 
um acordo de 4,4 Bilhões nos três primeiros anos, quantia significativamente inferior ao que foi 
apontado, mesmo em laudos técnicos produzidos por agencias do governo. Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, 2015.  
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como estratégia de autopreservação o distanciamento de qualquer tipo de 

parecer distinto daqueles por elas produzido, principalmente quanto este 

confronta o laudo técnico apresentado pela instituição, Valencio (2009). Nesse 

sentido, a pobreza deve ser compreendida enquanto a outra face de uma 

cidadania negada, conforma apresenta Valencio:      

 

A pobreza, por sua vez, não é um estado do sujeito, mas o é da 
natureza de relações sociais num contexto local, regional, nacional, 
global. O pobre que morre no desastre não é apenas um indivíduo, mas 
um ser em situação. Sua morte nessas circunstâncias sempre 
indicador naufrágio das estratégias de afirmação de sua cidadania, um 
indicador, enfim, de (mal) desenvolvimento. (Valencio 2009, p. 25).  

 

Isolado às questões políticas, presentes muitas vezes nos bastidores da 

defesa civil. A ausência de uma reflexão profunda, por parte dos agentes desta 

instituição, acerca das implicações no reestabelecimento da normalidade em um 

cenário onde a áreas carentes e áreas de risco se confundem e são ao mesmo 

tempo produtos de um mesmo processo de territorialização assimétrico. A 

oportunidade da ação reflexiva, por parte destes agentes, reconhecendo as 

falhas nos procedimentos, bem como suas ausências no decorrer do evento é 

deixada de lado em prol de ações exibicionistas no que diz respeito a solução 

desses problemas. 

Com base no debate desenvolvido ao longo desse capitulo e lançando 

mão do aparato conceitual apresentado ao longo desse texto, realizaremos uma 

breve análise dos impactos das cheias do Rio Iguaçu em União da Vitória, dos 

estudos realizados para controle/ redução dos impactos das mesmas, bem como 

a percepção de uma parcela da população acerca do evento em questão. 
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3. O caso da área urbana do município de União da Vitória – PR: 

caracterização da área de estudo e procedimentos de investigação.    

 

O espaço urbano de União da Vitória se constituiu a partir do Rio Iguaçu, 

no bairro Navegantes e se desenvolvendo ao redor desse bairro, em função das 

atividades portuárias realizadas na região, até a primeira metade do século XX. 

Conforme já foi apresentado no capitulo 1.1 do desse texto, o desenvolvimento 

urbano de União da Vitória ocorreu em um contexto de cheias de pequena 

relevância, a exemplo dos municípios que surgiram próximos a bacias 

hidrográficas vizinhas, como a do rio Itajaí-açu, Tucci (2000). Nenhum dos 

autores pesquisados para a compreensão do processo histórico de produção do 

município aponta para a elaboração de um projeto de ordenamento urbano que 

levasse em consideração os riscos das cheias, assim como qualquer outro risco 

que derivado de origem natural ou resultasse da ocupação da região. 

 A exemplo da maioria das cidades brasileiras, a produção da malha 

urbana do município se desenvolveu de forma alheia ao meio físico que foi 

instalada. Apesar da extensão territorial, de 713, 5 km², do município, aspectos 

geomorfológicos, restringem significativa parte dessa área no que concerne à 

construção/ ampliação dos espaços urbanos da cidade. A região da “ferradura”, 

em função do seu relevo plano, bem como da proximidade da maioria das 

atividades econômicas, historicamente desenvolvidas no município, foi objeto 

das primeiras habitações, tal como, atualmente, é a região que concentra a maior 

densidade de habitantes em União da Vitória.  

Do ponto de vista histórico, o processo ocupação, mais significativo, 

ocorreu paralela a instalação da navegação à vapor na região, capitaneada por 

Cel. Amazonas. O sujeito em questão, não tinha apenas o direito de navegação 

comercial exclusivo aos vapores, obtida através do decreto imperial nº 7,248 de 

1879, como, também, significativa parcela das terras férteis do município sob 

sua tutela. No contexto da organização dos primeiros ordenamentos na região 

esses espaços foram utilizados, à revelia dos interesses de Cel. Amazonas – 

que já no final do século XIX se torna a autoridade política máxima no município 

recém instituído, como resultado do processo político, por ele encabeçado, de 

autonomia de Porto União da Vitória do município de Palmas em 1890, Silva 
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(2006). Mesmo diante do fato que os historiadores pesquisados, não 

contemplaram, em suas narrativas históricas, os processos de urbanização de 

União da Vitória, mas a luz das informações por eles apresentadas, é possível 

concluir que os primeiros movimentos de urbanização, formais bem como 

espontâneos – mesmo que por exclusão –, derivaram da visão e dos interesses 

do Cel. Amazonas, cuja proeminência econômica e política, nos primeiros anos 

do município deixaram marcas nos espaços urbanos, para além da praça central 

da cidade que leva o nome da figura em questão, naquilo que concerne aos fixos 

e fluxos, nas áreas que resultaram desses processos de urbanização.  

Para além desses espaços estabelecidos através de urbanização formal, 

esse texto visa refletir sobre a outra face desse processo, ou seja, a negligência 

historicamente estabelecida, para com algumas camadas desfavorecidas da 

população, que ante aos interesses particulares, no que diz respeito ao uso do 

solo, encontraram como opção a organização de suas vidas nas áreas, de risco, 

próximas ao rio em decorrência das restrições, estabelecidas pela especulação 

imobiliária, quanto a ocupação de determinadas áreas do município.  

As enchentes do Rio Iguaçu45 e os estragos decorrente destes eventos 

expõem as fragilidades presentes urbanização de União da Vitória, bem como 

evidenciam os efeitos perversos da urbanização desigual mediada pelo mercado 

imobiliário, que classifica, à revelia de sua vontade, os valores das áreas no 

espaço urbano, restringe a poucos aspectos que deveriam ser universais no que 

confere o direito de acesso à terra e moradia e, no caso em questão, fazem da 

segurança, em termos ambientais, apenas mais uma justificativa para aumentar 

o valor dos imóveis. Nesse contexto segurança e risco tornam-se faces de um 

mesmo processo subordinado aos interesses econômicos. 

Para fins de estudo trabalharemos com o conceito de desastre, derivado 

das enchentes produzidos pelas cheias do Rio Iguaçu em União da Vitória, 

                                                           
 
45 As narrativas históricas de Silva (2006) e Lazier (1985) apontam que, apesar da ocupação das 
áreas de risco em União da Vitória terem ocorrido no contexto de uma série histórica sem 
grandes cheias, mas mesmas ocorreram, perdas e prejuízos as populações mais próximas as 
áreas de inundação do rio, todavia em razão do número e do extrato social dos afetados essa 
questão jamais chegou a ser apontado enquanto uma preocupação, até a enchente de 1983, 
cujas dimensões de afetação, bem como do status de alguns afetados, transformou as cheias 
do Rio Iguaçu de evento corriqueiro em problema social. 
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enquanto uma sinergia entre aspectos geomorfológicos e hídricos (caráter físico) 

e a organização do município nesse espaço, bem como as relações de produção 

e, outros agentes na produção transformação do ambiente que resulta na cidade 

em questão (caráter social), que no contexto de chuvas concentradas, na 

cabeceira da bacia, é “acionado”. Risco e ameaça (de um desastre), serão 

tratados enquanto termos de relativa semelhança; o primeiro será compreendido 

enquanto a probabilidade do acontecimento de algum evento adverso, nesse 

caso desastre, bem como enquanto um índice, aferido a partir da evolução da 

vulnerabilidade e da predição do impacto e o segundo, também pensado em 

termos probabilísticos de um acontecimento adverso, somado ao potencial 

destrutivo desse evento. Para concluir o conceito de vulnerabilidade, será 

trabalhado de forma mais ampla, significará tanto a fragilidade de determinado 

grupo ao risco, no que concerne a sua suscetibilidade a determinado dano bem 

como a capacidade de resposta e enfrentamento face ao risco consumado 

(desastre). 

A análise do caso de União da Vitória, nesse capitulo, será balizada por 

três elementos: o levantamento técnico das áreas de risco realizado pelo 

COMDEC de União da Vitória em 2015, as ocorrências de eventos desastrosos 

no município de 1940 a 2015, registradas nos arquivos virtuais do S2ID e 

percepções da população acerca dos riscos e dos impactos das enchentes, 

presente nas pesquisas realizadas por Paulo S. M. Rocha. A partir desses 

elementos serão realizadas as análises acerca dos estudos para redução dos 

impactos causados pelas enchentes na cidade, principalmente naquilo que 

concerne a efetividade de suas medidas para com as parcelas mais vulneráveis 

da população. 

 

3.1 Levantamento das áreas de risco.    

 

A evolução dos assentamentos urbanos de União da Vitória, em espaços 

geograficamente restritos onde as áreas próprias para construção de habitações 

foram, e ainda são um recurso naturalmente limitado e objeto da especulação 

imobiliária. Soma-se a esse fator a ausência da delimitação das áreas seguras 
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para habitação, por parte do poder público. As áreas relativamente mais altas e 

distantes do Rio Iguaçu, adquiriram o status de espaços seguros para produção 

e reprodução da vida no município, entretanto a subordinação dessas áreas aos 

interesses do mercado fundiário que transformaram esses vazios geográficos 

em objetos de alto valor especulativo. 

A ausência de políticas públicas consistentes, ao longo do século XX, no 

que diz respeito ao planejamento urbano que somado aos interesses locais e o 

descaso das autoridades para com as populações desfavorecidas no processo 

de produção dos espaços sob o signo do capitalismo, transformou as áreas 

próximas ao Rio Iguaçu, em oportunidade, para as camadas mais pobres da 

população – a margem desse processo especulativo, de morar ao lado do centro 

da cidade, sem ter que arcar com os altos valores de mercado imobiliário. Estes, 

por sua vez, assumem os riscos derivados das cheias do rio, como consequência 

do estabelecimento de sua habitação próximo as áreas de inundação do rio. 

Nesse sentido a apresentação das áreas de risco, bem como as 

narrativas das populações que escolheram essas áreas para o estabelecimento 

de suas vidas, torna-se de suma importância para a compreensão da dimensão 

e os efeitos desses eventos, bem como para as populações afetadas. A 

categorização das áreas de risco, assim como das populações em mesma 

situação no município levaram em consideração o plano de Contingencia de 

Proteção e Defesa Civil (PLANCON), produzido em 2015 pela COMDEC de 

União da Vitória, bem como os arquivos do S2ID, tomando como base situações 

de desastre anteriores com a finalidade de ponderar sobre os dados 

apresentados pela defesa civil. 

Conforme dados do PLANCON de União da Vitória, onze dos vinte e dois 

bairros do município se encontram total ou parcialmente em áreas de risco de 

enchente. Em situação mais delicada se encontram os bairros Cidade Jardim e 

São Bernardo, que abrigam mais de 50%46 de toda a população em situação de 

risco47. Com base nos dados presentes nos laudos produzidos pelos agentes do 

                                                           
 
46 Os Bairros que se encontram, parcial ou completamente, localizados em áreas suscetíveis a 
enchentes: Cidade Jardim, Cristo Rei, Monte Castelo, Navegantes, Ponte Nova, Rocio, Sagrada 
Família, São Basílio Magno, São Bernardo, São Joaquim.   
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COMDEC do município, foi possível constatar que essas estimativas foram 

realizadas tendo como panorama as cheias entre 5,5m e 6,0m – que conforme 

o histograma das máximas atingidas pelas enchentes em União da Vitória 

(Rocha, 2013, p. 79) – são as que possuem maior recorrência, bem como são 

as que, estatisticamente, tendem a incidir sobre o município em um menor 

intervalo de tempo. Esse panorama, entretanto, se agrava de forma significativa 

na medida em que a cheia do Rio Iguaçu ultrapassa essa marca (6,0m)48. 

Figura 5 - Mapa de suscetibilidade a inundações das áreas urbanas de União da Vitória. 

 

Fonte: Ministério de Minas e Energia –MME, 2015. 

                                                           
47 De acordo com os dados presentes no PLANCON, 4868 pessoas se encontram em áreas de 
risco em um universo de 56.265 habitantes em União da Vitória. Plano de contingência do 
município de União da Vitória – PR, 2005, p 11-33. 
    
48 De acordo com os dados apresentados pelo Formulário de Informações do Desastre (FIDE), 
acerca dos danos decorrentes da cheia do Rio Iguaçu, em junho de 2014, foram registrados 520 
desabrigados, 12.152 desalojados e uma vítima fatal. O mesmo documento aponta para um total 
de 52.740 pessoas afetadas, o equivalente ao total da população do município. PLANCON – 
União da Vitória, 2015, p. 12-34.  
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3.2 Análise dos estudos de mitigação dos desastres decorrentes das 

enchentes em União da Vitória-PR.   

 

As enchentes no município de União da Vitória, em função das 

constantes cheias do Rio Iguaçu, nos últimos quarenta anos, resultaram, 

conforme apresenta Rocha (2013), em uma série de estudos e laudos voltados 

para a compreensão dos fatores geotécnicos que produzem as cheias do Rio 

Iguaçu, principalmente no trecho que compreende o município de União da 

Vitória com finalidade de desenvolver medidas de caráter estrutural e não 

estrutural49 que se traduzissem na redução dos impactos provocados pelas 

cheias no município e no aumento das “áreas seguras”. Lançando mão do 

modelo de apresentação utilizado por Rocha (2013), foram selecionados onze 

trabalhos, considerados os mais relevantes no que diz respeito ao tema, bem 

como acerca das proposições para mitigação/solução das enchentes no 

município. Os trabalhos serão apresentados respeitando a cronologia em que 

foram desenvolvidos. 

Os primeiros estudos voltados para a redução dos impactos das cheias 

do Rio Iguaçu iniciaram na década de 70, do século XX. No contexto da 

concessão federal para a construção da usina hidroelétrica de Foz do Areia em 

1973, pela COPEL. O trabalho realizado pelo grupo Milder Kaiser Engenharia, 

em 1975, apresentou as primeiras preocupações acerca da influência das cotas 

de operação da usina e sua interferência nas vazões do rio, apesar da 

apreensão, por parte dos idealizadores desse trabalho, esse estudo não levou 

em consideração as cheias históricas de 1905 e 1911, cujas vazões médias 

estimadas foram respectivamente 4030 m³s-1 e 3090 m³s-1. Os estudos tomaram 

como base a vazão de 1500 m³s-1, vazão média do rio Iguaçu na época em que 

o estudo foi realizado. Com base na série histórica dos níveis do Rio Iguaçu50, 

                                                           
 
49  
 
50  Os estudos realizados pelo grupo Milder Kaiser Engenharia, tomaram como base o histórico 
das marcas registradas pelos postos pluviométricos instalados ao longo do Rio Iguaçu, 
entretanto estes postos foram construídos, em sua absoluta maioria após o segundo quarto do 
século XX, reduzindo significativamente a abrangência dos dados a serem levados em 
consideração, a exemplo, no caso do município de União da Vitória, das cheias históricas de 
1905 e 1911, cujas supostas vazões foram de duas a duas vezes e meia acima da média adotada 
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os peritos realizaram levantamentos estatísticos, chegando à conclusão que as 

atividades da usina, não produziriam grandes impactos na rotina dos moradores 

a jusante do rio, Rocha (2013). De acordo com o mesmo autor o grupo Milder 

Kaiser concluiu que as atividades na usina de Foz do Areia influenciariam os 

níveis do Rio Iguaçu, mesmo durante as cheias, em no máximo trinta centímetros 

mais alto em relação a sua marca natural, em um intervalo de tempo de dez mil 

anos. 

O segundo estudo, selecionado, foi uma ação suplementar ao estudo de 

impacto sócio ambiental para a construção da barragem de Foz do Areia, 

realizado pela mesma empresa em 1976. Esse trabalho reavaliou os efeitos do 

remanso causado pelas atividades da usina no contexto de uma enchente 

extraordinária, que passou de trinta centímetros, conforme foi apresentado no 

estudo anterior, para setenta e nove centímetros. Entretanto os mesmos estudos 

apontam que atingir essa marca só seria possível mediante a combinação 

simultânea de três fatores: a casa de força fora de operação, as comportas da 

barragem completamente abertas com o vertedouro no máximo de sua 

capacidade e a cota do reservatório estar na cota de 744 m no auge da cheia. A 

confluência dessas três hipóteses simultaneamente foi dada como improvável 

pelos peritos da empresa responsável, que nenhum procedimento chegou a ser 

desenvolvido para esse tipo de cenário, Milder Kaiser (1976) e Rocha (2013). 

O terceiro estudo selecionado, foi realizado em 1980, pela COPEL. Esse 

estudo teve como finalidade constatar as influências dos reservatórios de Foz do 

Areia sobre os níveis do Rio Iguaçu, principalmente em situações que o nível de 

abertura das comportas pudesse ser fonte de ameaça aos municípios a jusante 

da barragem. Esses estudos concluíram que a vazão real da calha do rio era 

inferior a constatada pelos relatórios do grupo Milder Kaiser. Com base nessa 

informação a empresa estatal optou por rebaixar a cota de operação e 

desconsiderar a construção dos diques de proteção. Conforme apresenta Rocha 

(2013), o Rebaixamento de 744 m para 742, foi realizado mesmo diante do 

conhecimento, por parte do corpo técnico que essa medida não evitaria as 

                                                           
pelo grupo na formulação do laudo técnico acerca dos impactos das atividades da Usina de Foz 
do Areia sobre as cidades à jusante do Rio Iguaçu.  
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enchentes em União da Vitória. Rocha (2013) ressalta que as medidas de 

rebaixamento foram mantidas pela COPEL mesmo após a enchente de 1983. 

O quarto estudo, selecionado, desdobrou da dimensão dos estragos 

causados pela enchente de 1983 em União da Vitória e cidades próximas, o 

governo federal abriu, no mesmo ano, uma licitação para elaboração de um 

projeto de proteção contra as cheias em União da Vitória - PR e Porto União – 

SC. A empresa vencedora dessa licitação, Magna Engenharia, entregou um 

conjunto de propostas no ano seguinte.  

O quinto trabalho, selecionado, foi a revisão dos estudos da influência 

do reservatório de Foz do Areia sobre os níveis das enchentes em União da 

Vitória. Conforme apresenta Rocha (2013), esse estudo foi realizado com três 

finalidades – estabelecer a lei de controle das vazões máximas de Foz do Areia; 

analisar a frequência máxima de chuvas anuais, das cidades localizadas a 

montante de União da Vitória e calcular o tempo de retorno para chuvas 

semelhantes à ocorrida em 1983. 

O sexto trabalho, selecionado, realizado em 1987 foi o plano diretor de 

relocação das populações atingidas pelas cheias na Bacia do Médio Iguaçu em 

União da Vitória. Esse trabalho foi realizado pela empresa Espaço – 

Planejamento e Arquitetura S/C, foi contratada pelo governo federal com a 

finalidade de relocar as populações atingidas pelas cheias na bacia do Rio do 

Médio Iguaçu. Esse planejamento ocorreu em parceria com Fundação de 

Assistência aos Municípios do Estado do Paraná (FAMEPAR). O produto desse 

trabalho foi a recomendação para relocar os moradores que se encontravam 

abaixo da cota de 744,5 m, o equivalente a cinco metros na calha do rio, e a 

urbanização das áreas de risco, para evitar invasões nesses locais.  

O sétimo trabalho, selecionado, foi o controle de enchentes em áreas de 

risco da Bacia do Rio Iguaçu, realizado entre os anos de 1994 e 1995. Produto 

de um projeto de cooperação entre o Governo do estado do Paraná e a JICA, 

essa parceria tinha como finalidade desenvolver estratégias, a longo prazo, de 

controle das enchentes nas áreas de risco no Paraná, Rocha (2013). Esses 

estudos tomaram como ponto de partida a influência do reservatório de Foz do 

Areia, nas enchentes em União da Vitória. Esse relatório, em detrimento dos 
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anteriores apontou três fatores geotécnicos, que são responsáveis pela 

produção e intensificação das enchentes. A baixa declividade do fundo do canal, 

a existência de uma série de obstáculos naturais e artificiais nas seções do rio 

ao longo de União da Vitória e as vazões elevadas de Foz do Areia em relação 

a capacidade da calha do Rio Iguaçu. Conforme apresenta Rocha (2013), os 

estudos apontavam para um projeto de remoção de todas as construções que 

estivessem abaixo da cota de 750m, na prática essa medida protegeria a 

população de União da Vitória de situações em que o rio estivesse até oito 

metros acima da sua calha normal. Apesar da proposta solucionar os problemas 

decorrentes de cheias pequenas e médias, cujo tempo de retorno é menor, a 

medida se mostrou economicamente inviável em função da concentração de 

moradores nessas áreas. A segunda medida apontada pela equipe japonesa, foi 

a retirada de uma das principais sessões de controle do Rio Iguaçu, na região 

através da retirada das corredeiras a jusante de União da Vitória, com o intuito 

de melhorar o escoamento do rio, entretanto essa medida também teve que ser 

descartada, em função dos elevados custos da obra. Os resultados, possíveis, 

que desdobraram desses estudos foram um conjunto de sete panoramas de 

ação mesclando medidas estruturais e não estruturais51, que predominância dos 

cenários apresenta: o zoneamento da cidade com recenseamento, a escavação 

da calha principal do Iguaçu no trecho entre União da Vitória e Porto Vitória e a 

implantação de um sistema de diques. 

O oitavo trabalho, selecionado, foi realizado, em 1995, pela SEC-

CORPRERI. A ONG com autorização da COPEL, contratou uma equipe de 

consultoria independente para avaliar a retificação de uma sessão do Rio Iguaçu, 

denominada “curva da ressaca”, na concepção da população essa iniciativa 

resolveria todos os problemas do município em relação as enchentes. Esse 

trabalho foi realizado de forma independente à COPEL, visto que os estudos 

anteriores, em função das enchentes de 1983 e 1992, não produziam 

convencimento entre os moradores do município tampouco sobre o poder 

público municipal. Esse trabalho partiu da análise dos relatórios produzidos 

sobre as dinâmicas do rio Iguaçu, até a data em questão. Conforme apresenta 

                                                           
 
51 Explicar o que são essas medidas estruturais e as não estruturais  
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Rocha (2013), se destacou, em relação aos demais, por apresentar uma 

preocupação para com as dúvidas da população acerca do tema. Nesse sentido 

os estudos realizados procuraram constatar em que medida o conjunto de 

obstruções, naturais e artificiais52, impactavam no escoamento do rio, assim 

como compreender o papel de cada barreira, individualmente, nesse processo. 

Apresentar o zoneamento das áreas de inundação do município e analisar a 

efetividade das propostas de intervenção no Rio Iguaçu. 

Como resultado esses estudos apresentaram que a retificação da Curva 

da Ressaca, não produziria os resultados imaginados pela população, nas 

situações de pico de enchente, reduziria apenas em oito centímetros os níveis 

da enchente. Já no que diz respeito ao zoneamento das áreas de Inundação os 

resultados foram mais significativos, conforme apresenta Rocha (2013), esse 

zoneamento foi dividido em três áreas, de acordo com o tempo de retorno das 

enchentes (de pequeno, médio e grande porte). 

Para o zoneamento, a sessão do rio do rio é dividida em 3 partes 
principais a) zona de passagem (essa parte da sessão funciona 
hidraulicamente e permite o escoamento da enchente); b) Zona com 
restrições (essa é a área restante com da superfície inundável que 
deve ser regulamentada) e c) Zona de baixo risco (pequena 
probabilidade de inundar, mas necessita de regulamentação para 
convivência da população com as enchentes). (Rocha 2013, p. 95) 

      

Após realizada as análises dos estudos anteriores, foi realizado um 

conjunto de sugestões, para a mitigação dos desastres decorrentes da cheia do 

Rio Iguaçu em União da Vitória, a exemplo da elaboração de um mapa detalhado 

com as áreas de inundação, de acordo com as cotas do rio; organização de um 

sistema de previsão e alerta contra enchentes; organização da defesa civil no 

âmbito municipal; desenvolvimento de um seguro contra enchentes e a 

existência de políticas de urbanização, especificas voltadas para o zoneamento 

das áreas de risco e os aspectos das enchentes no municio que deveriam ser 

contempladas no plano diretor do município, Rocha (2013). 

O nono trabalho, selecionado, se destaca por ter sido uma síntese das 

pesquisas, trabalhos e iniciativas realizadas desde os primeiros estudos para a 

                                                           
 
52 Tomaremos, nesse contexto, a barragem de Foz do Areia e as quatro pontes existentes nas 
proximidades de União da Vitória enquanto um elemento de obstrução artificial do Rio Iguaçu.  
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construção da usina de Foz do Areia. Esse esforço realizado por Dago Woehl, 

presidente da ONG SEC-CORPRERI, e teve como finalidade a difusão dos 

resultados obtidos nos estudos realizados para a redução dos estragos 

causados pelas cheias aos moradores do município. “Conhecendo e convivendo 

com as enchentes”, publicado em 1999, pela SEC-CORPRERI com apoio da 

Secretaria de Meio Ambiente - SEMA e do Instituto Ambiental do Paraná – IAP, 

foi um livro com uma proposta didática, quanto ao tema e explicativa no que diz 

respeito as propostas, principalmente as de caráter estrutural, de controle das 

cheias e redução do impacto das mesmas sobre a população. 

O décimo trabalho, selecionado, foi um workshop realizado para 

decisores” Estudo de caso de enchentes no Brasil: União da Vitória e Porto 

União”, realizado em 2002 na cidade de União da Vitória. Esse seminário, fazia 

parte de um programa desenvolvido e aplicado em diversos países na América 

do Sul, organizado pela South America Technical Committee (SANTAC), World 

Meteriological Organization (WMO) e Global Water Pathership (GWP). O 

congresso em questão tinha como objetivo apresentar as técnicas mais 

modernas, no que diz respeito ao combate às enchentes e contribuir nas ações 

de mitigação dos desastres, na cidade. De acordo com Rocha (2013), os 

principais assuntos tratados nesse congresso foram a importância da integração 

dos distintos órgãos e entidades, relacionados ao assunto, nas ações para 

redução dos estragos causados pelas cheias, bem como a reformulação do 

plano diretor, principalmente no que tange a formulação de leis municipais para 

inviabilizar novas construções nessas áreas (de risco). Entre as recomendações 

produzidas pelos estudiosos, ao longo do congresso, o aprimoramento do 

sistema de alerta de enchentes existente, o desenvolvimento de um plano de 

defesa civil, a institucionalização da defesa civil o município e políticas de 

incentivo a desocupação das áreas de risco. 

O décimo primeiro trabalho, selecionado, foi o projeto HG-203 – Analise 

Hidráulica de para Controle das Enchentes no Rio Iguaçu em União da Vitória, 

realizado em 2005 pela Centro de Hidráulica e Hidrologia Prof. Parigot de Souza 

- CEHPAR e Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – LACTEC, 

avaliaram o escoamento da calha do Rio Iguaçu, entre União da Vitória e porto 

Vitória com a finalidade de avaliar a efetividade das medidas estruturais 
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propostas nos trabalhos anteriores de forma a sanar dúvidas quanto aos seus 

resultados locais e ao longo da bacia. 

As medidas apresentas ao longo desses estudos foram organizadas em: 

estruturais e não estruturais, além de sua efetividade naquilo que concerne a 

redução/ solução dos desastres decorrentes das cheias do rio, a viabilidade 

financeira desses projetos também foi levada em consideração (Rocha, 2013, 

p.103). Dentre as medidas estruturais foram elencadas, enquanto possibilidades 

de intervenção: a construção de diques, dragagem do leito do rio entre União da 

Vitória e Porto Vitória, construção de um canal de desvio para o Rio Iguaçu e 

seus afluentes, escavação na calha principal entre União da Vitória e Porto 

Vitória, alargamento na calha principal entre União da Vitória e Porto Vitória, 

retirada das corredeiras de Porto Vitória, retirada da curva da ressaca, 

modificação do leito do rio, reservatório de montante para contenção das cheias, 

duplicação da calha do rio, retificação da curva da ressaca, abertura na fazenda 

Brasil, macro drenagem do Rio Iguaçu, extração de areia da calha principal do 

rio no trecho entre Ponte Nova e a Curva da Ressaca. Entre as medidas não 

estruturais: controle de operação hidráulica do nível do reservatório de Foz do 

Areia, rebaixamento da cota de operação da Usina de Foz do Areia, Controle da 

operação hidráulica do nível do reservatório, em situação de inundação, 

relocação dos ribeirinhos abaixo da cota de 744,5m, elaboração do plano diretor, 

uso do solo das áreas inundáveis com a construção de parques, instalações de 

seções transversais para o estudo do escoamento das águas entre União da 

Vitória e Porto Vitória, uso especial do solo abaixo da cota de 746,5, sistema de 

previsão e alerta contra inundações, revisão das regras operacionais de Foz do 

Areia, criação da defesa civil, construção de casas sobre pilotis, e muros de 

proteção ao redor das industrias ou residências, elaboração de mapas de 

inundação, zoneamento das áreas inundáveis, seguro contra enchentes, 

campanhas educativas, elevação do greide das rodovias de acesso, 

normatização dos usos do solo, mapeamento automático das áreas inundáveis 

através de geoprocessamento, reorganização do plano diretor, zoneamento, 

comitê da bacia hidrográfica, integração dos níveis previstos em União da Vitória 

com a rotina de operação do reservatório (de Foz do Areia), Aprimoramento dos 

sistema de previsão das cheias em tempo real. 
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No que se refere as medidas estruturais, aquelas que não foram 

descartadas, em função do seu alto valor de implementação, também não 

puderam ser implantadas por demandar estudos mais detalhados acerca dos 

efeitos colaterais de sua efetivação, ao longo da Bacia do médio e baixo Iguaçu 

e Estudo de Impacto Ambiental (EIA) /Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) – 

acerca dos impactos ambientais provocados por essas obras –, bem  como 

laudos técnicos mais detalhados acerca dos resultados, naquilo que compete a 

redução das cheias. As medidas não estruturais, por sua vez, em função de 

custos relativamente baixos naquilo que diz respeito à sua implementação, e 

pelo fato de não representarem, a princípio, nenhuma ameaça ao meio ambiente, 

foram postas em prática. Essas medidas obtiveram relativo êxito na redução dos 

impactos das enchentes no município. 

Dentre as medidas que tiveram a melhor resposta, o controle da 

atividade hidráulica em na barragem de Foz do Areia, a desapropriação, da 

população das áreas urbanas abaixo da cota de 744,5 e relocação das mesmas 

para áreas mais seguras, bem como a regulamentação do uso do solo – através 

da implementação de um plano diretor – e o zoneamento das áreas de enchente 

foram medidas implementadas com baixo custo, aos cofres públicos, que se 

traduziram na redução da população atingida por enchentes de pequeno e médio 

porte na região, que costumam ser as mais recorrentes. 

A enchente de 1992, resultou na priorização, por parte da gestão 

municipal, em desenvolver um ente burocrático na esfera municipal, responsável 

pelo desenvolvimento de políticas voltadas para a mitigação e “gestão” dos 

desastres (COMDEC), bem como a comunicação com o CORPDEC e o 

NUNPDEC – com a finalidade aumentar os subsídios para esses programas e, 

por fim, as campanhas educativas organizadas pela ONG SEC-COPRERI, com 

patrocínio do governo estado. Essas iniciativas foram realizadas com a finalidade 

de alertar, comunicar e explicar para a população os riscos presentes nas áreas 

de risco do município, bem como as ameaças derivadas do rio no contento de 

uma cheia. A cartilha que resultou desse esforço, foi a primeira medida 

desenvolvida para explicar e conscientizar os moradores do município. 

Do outro lado desses laudos pesquisas, está a população a quem se 

dirigem essas pesquisas, ao menos em tese. Nesse sentido buscamos 
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compreender em que medidas os estudos de redução, prevenção e gestão dos 

desastres saem do campo do debate acadêmico e dos gabinetes dos agentes 

públicos e chegam ao conhecimento da população do município. Para tal fim 

tomamos como base os dados levantados por Rocha (2013, p 131-144), acerca 

das percepções dos riscos e dos impactos causados pelas enchentes as 

coletividades. A pesquisa em questão foi com 167 moradores em um universo 

de mais de 8 mil habitantes, de seis bairros que se encontram total ou 

parcialmente abaixo da cota de 746,5m, nas áreas de risco. 

Com base nas pesquisas foi possível constatar 58% da população 

vivenciou ao menos dez enchentes e todos os entrevistados passaram pelo por 

menos uma enchente. Da mesma forma todos os entrevistados possuem algum 

tipo de estratégia pré-definida, no caso de uma cheia. Outro fato que chamou a 

tenção foi que 92% da população, entrevistada, possuía conhecimento de 

alguma iniciativa, por parte do poder público, para redução dos impactos da 

enchente no município, entretanto quando questionados acerca das principais 

causas das enchentes, os mesmos apontam a Barragem de Foz do Areia e os 

entulhos no rio como principal causa das cheias. Esse tipo de resposta leva a 

entender que apesar de haver políticas de prevenção estas não problematizam 

os agentes responsáveis pelo desastre. 
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Considerações finais.  

  

Os desastres relacionados às chuvas tendem a continuar ocorrendo nas 

cidades, como União da Vitória, tanto como persistindo nos tipos recorrentes de 

danos humanos, materiais e ambientais. Com uma tendência a afetar, com maior 

periodicidade as regiões periféricas, não obstante – conforme a dimensão do 

evento – as áreas centrais do município, afetando ricos e pobres de formas 

distintas. Isso decorre tanto da replicação de um modelo de produção e 

ocupação das áreas urbanas, subordinado aos interesses imobiliários, que em 

uma sociedade de assimetrias econômicas e sociais como a brasileira, produz 

como consequência a inserção precária das coletividades desfavorecidas nesse 

processo, em áreas à margem dos interesses imobiliários que nesse caso 

coincidem com as áreas de risco. Esta análise inicial seguiu com precaução 

metodológica de não sujeitar todas as demais ao aspecto econômico. 

Entendemos que o fenômeno em questão (desastre) é produzido subjacente a 

uma sociedade estruturada em classes sociais, mas a sua ocorrência revela 

processos sociopolíticos e culturais em interação com o ambiente físico e 

condições climáticas que nosso entendimento quando restritas a uma 

característica única se configura em uma abordagem insuficiente. 

Apesar do aumento dos danos provocados por eventos derivados da 

chuva – que estão cada vez mais recorrentes e intensos, não apenas em União 

da Vitória, mas em várias cidades brasileiras. Compreendemos que os desastres 

relacionados a esses eventos não estão apenas acontecendo, mas são 

produzidos por meio de processos decisórios individuais e coletivos, nas 

diversas instâncias do poder público, principalmente através das falhas dos 

agentes dessas instituições, derivadas de um reducionismo interpretativo acerca 

do tema em questão. Posto desta forma, com base nas pesquisas realizadas em 

União da Vitória e tomando como base estudos produzidos sobre o tema por 

Valencio (2004;2009;2010;2012;2013), o processo de produção de planos de 

intervenção, nas áreas de crise – afetadas pelos desastres – bem como 

preparação e mitigação contra tal ameaça, devem, antes de qualquer coisa ser 

pensados a partir e com a participação das coletividades afetadas ou em 

situação de risco. 
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Nesse sentido compartilhamos com Valencio (2009), a ideia que os 

desastres, no caso brasileiro, derivam em sua grande parte de processos de 

baixa reflexividade somados à graves assimetrias sociais presentes no processo 

de ocupação e produção dos espaços urbanos – que se agravam na medida em 

que essa lógica (de baixa reflexividade) é adotada ou simplesmente reproduzida 

pelas estruturas decisórias responsáveis, nesse caso, por pensar medidas para 

a redução da vulnerabilidade social, derivada de eventos extremos. Deste modo 

entendemos que as ações públicas voltadas para esquematização e produção 

de mapas que apresentem as áreas de risco e as populações em situação de 

vulnerabilidade tem a sua relevância, dentro de um contexto processual, ou seja, 

a produção desses mapas deve ser sucedida pelo questionamento dos 

processos que constituem, intensificam e transformam – áreas e populações em 

vulneráveis aos eventos derivados das chuvas e compreendidas além do recorte 

espaço temporal dos eventos danosos.  

Entretanto os resultados derivados dos esforços de compreensão e 

intervenção dessas áreas dependem da disposição do mercado imobiliário a 

subordinação aos interesses públicos, bem como de ações coordenadas por 

parte distintas estruturas em seus diversos níveis hierárquicos, para que, além 

de viável essas ações produzam os efeitos desejados. Posto desta forma as 

políticas públicas de mitigação dos desastres devem, antes de pensar em 

medidas de intervenção estruturais voltadas para o controle e canalização dos 

rios e afluentes, se debruçar sobre os aspectos estruturais da produção social 

da vulnerabilidade humana, que no caso brasileiro deveria se traduzir em 

medidas de controle da produção das áreas de risco. Nesse sentido o 

desenvolvimento de pontos de acesso entre os sujeitos envolvidos e os agentes 

responsáveis pela formulação das políticas públicas, pelo viés dialógico surge, 

para além de uma possibilidade de superação da baixa reflexividade que age 

tanto na produção dos desastres quanto em soluções obtusas para os mesmos, 

como em um processo que tende a recuperar a confiança dos leigos nos 

sistemas peritos. 

Para concluir, esse trabalho, gostaríamos de realizar uma breve reflexão 

acerca de qual a normalidade, em uma sociedade a brasileira em que a produção 

da vulnerabilidade aos eventos extremos deriva de processos socioeconômicos 
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estruturais, a ser reestabelecida pelo SINPDEC no cenário? Seria a mesma 

normalidade presente nas assimetrias que produziram os espaços urbanos no 

território nacional. Normalidade essa que produziu a ocorrência do desastre em 

seu aspecto mais trágico? Para muitos moradores, das áreas de risco, de União 

da Vitória o desastre é o “cenário normal”, a expectativa de ter suas casas 

inundadas ao menos uma vez ao ano – na estação das chuvas, torna mudanças 

para residências provisórias e perdas decorrente das cheias em processos 

relativamente rotineiros. Não caberia, por parte dos órgãos públicos, uma 

reflexão mais profunda acerca daquilo que é revelado na ocorrência dos 

desastres?      
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