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 RESUMO 

 

De acordo com o relatório Economic Losses, Poverty & Disasters da United Nations 
Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) e do Centre for Research on the 
Epidemiology of Disasters (CRED), no período entre 1998 e 2017, 1,3 milhões de 
pessoas morreram devido a desastres geofísicos e relacionados ao clima. Além disso, 
4,4 bilhões de pessoas ficaram feridas, deslocadas, sem teto ou demandaram algum 
tipo de assistência de emergência (UNISDR, 2018, p. 03). O relatório ressalta também 
que 91% de todos os desastres foram causados por inundações, tempestades e 
outros tipos de eventos climáticos extremos. Nesse contexto, ao analisar o histórico 
desde a conceitualização do risco até a Gestão para a Redução de Risco e Desastres, 
se observa que a informação e o conhecimento que antes ficavam restritos aos 
técnicos, pesquisadores e tomadores de decisões, transmitidos ao grande público de 
maneira unidirecional, atualmente se prolifera de maneira mais abrangente e rápida. 
Assim, a Comunicação de Risco assume um papel central e articulador na gestão de 
riscos e desastres. Ela deve ser entendida e construída estrategicamente conforme a 
fase do desastre (prevenção, mitigação, ação e pós desastre) por meio de linguagem 
acessível ao ator social que irá receber a mensagem. Diante do exposto, esta 
pesquisa tem como objetivo identificar as estratégias de Comunicação de Risco que 
podem ser adotadas na fase pré-desastre relacionadas às inundações no perímetro 
urbano central de Morretes/PR. Por meio de um estudo de caso sobre a percepção 
do risco da população urbana central do município de Morretes/PR, a presente 
pesquisa apresenta a proposta de um plano de comunicação para implementação 
pelas autoridades competentes, com foco na prevenção e mitigação dos riscos de 
inundação urbana. O público-alvo foi selecionado com base nos resultados da 
pesquisa desenvolvida em campo, com a população que reside nas áreas de atenção 
para inundações urbanas do município. Os resultados apontam desafios e 
oportunidades na comunicação para o processo de gestão dos riscos e desastres, a 
partir da compreensão cultural em que os inqueridos estão inseridos. Assim, como 
produto técnico foi elaborada uma cartilha intitulada Mulheres de Morretes na 
Redução de Risco de Desastres – RRD, que poderá ser utilizada pela Defesa Civil do 
município. A cartilha demonstra a importância da participação da população local 
desde o início do processo da gestão do risco e fomenta a participação cidadã. Os 
resultados do estudo aplicado dizem respeito a toda a sociedade ao considerar a 
ampliação do entendimento de risco e a criação de ações educativas, com destaque 
para a dimensão do gênero na RRD. Assim, se buscou contribuir para a redução das 
vulnerabilidades locais, por meio das estratégias da comunicação, contribuindo para 
a formação de uma população mais preparada para a resposta ao desastre e engajada 
na construção da resiliência socioambiental. A pesquisa auxiliará o município no 
cumprimento da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) e está 
associada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Igualdade de Gênero (ODS 
5), Redução das Desigualdades (ODS 10), Cidades e Comunidades Sustentáveis 
(ODS 11), Combate às Mudanças Climáticas (ODS 13), Paz, Justiça e Instituições 
Fortes (ODS 16) e Parcerias em Prol das Metas (ODS 17). 
 
 
Palavras-chave: Inundações Urbanas. Meninas e Mulheres. Redução de Riscos e 
Desastres. Morretes/PR. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 – Cidades e 
Comunidades Sustentáveis.  



ABSTRACT 

 

According to the Economic Losses, Poverty & Disasters report by the United Nations 
Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) and the Centre for Research on the 
Epidemiology of Disasters (CRED) between 1998 and 2017, 1.3 million people died 
due to geophysical and climate-related disasters. In addition, 4.4 billion people were 
injured, displaced, homeless or demanded some kind of emergency assistance 
(UNISDR, 2018, p. 03). The report also points out that 91% of all disasters were caused 
by floods, storms and other types of extreme weather events. In this context, when 
analyzing the history from the conceptualization of risk to the Management for Risk 
and Disaster Reduction, it is observed that the information and knowledge that were 
previously restricted to technicians, researchers and decision makers, transmitted to 
the general public in a unidirectional way, currently proliferates more comprehensively 
and rapidly. Thus, Risk Communication plays a central and articulating role in risk and 
disaster management. It must be understood and strategically constructed according 
to the phase of the disaster (prevention, mitigation, action and post-disaster) through 
language accessible to the social actor who will receive the message. In view of the 
above, this research aims to identify risk communication strategies that can be adopted 
in the pre-disaster phase related to floods in the central urban perimeter of 
Morretes/PR. In the middle of a case study on the perception of risk in the central urban 
population of the municipality of Morretes/PR, this research presents the proposal of a 
communication plan for implementation by the competent authorities, focusing on the 
prevention and mitigation of the risks of urban flooding. The target audience was 
selected based on the results of the research developed in the field, with the population 
living in the areas of attention to urban floods of the municipality. The results point to 
challenges and opportunities in communication for the process of risk and disaster 
management, from the cultural understanding in which the respondents are inserted. 
Thus, as a technical product there is the construction of an e-book, entitled "Women 
of Morretes in Disaster Risk Reduction - DRR" that can be used by the Civil Defense 
of the municipality. The e-book demonstrates the importance of the participation of the 
local population since the beginning of the risk management process and promotes 
citizen participation. The results of the applied study concern the whole society when 
considering the expansion of risk understanding and the creation of educational 
actions, with emphasis on the gender dimension in the DRR. In addition, it was sought 
to contribute to the reduction of local vulnerabilities, through communication strategies, 
contributing to the formation of a population more prepared for disaster response and 
engaged in the construction of socio-environmental resilience. The research will assist 
the municipality in meeting the 2030 Agenda of the United Nations (UN) and is 
associated with the Sustainable Development Goals: Gender Equality (SDS 5), 
Reduction Inequalities (SDGs 10), Sustainable Cities and Communities (SDGs 11), 
Climate Action (SDGs 13), Peace, Justice and Strong Institutions (SDGs 16) and 
Partnerships for the Goals (SDGs 17). 
 
 
Keywords: Urban Floods. Girls and Women. Risk and Disaster Reduction. 
Morretes/PR. Sustainable Development Goal 11 - Sustainable Cities and 
Communities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o relatório Economic Losses, Poverty & Disasters da United 

Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR, 2018) e do Centre for Research 

on the Epidemiology of Disasters (CRED), no período entre 1998 e 2017, 1,3 milhões 

de pessoas morreram devido a desastres geofísicos e relacionados ao clima. Além 

disso, 4,4 bilhões de pessoas ficaram feridas, deslocadas, sem teto ou demandando 

algum tipo de assistência de emergência (UNISDR, 2018, p. 03, tradução nossa). O 

relatório ressalta também que 91% de todos os desastres foram causados por 

inundações, tempestades e outros tipos de eventos climáticos extremos. O documento 

aponta disparidades entre países de baixa e alta renda com o intuito de destacar as 

vulnerabilidades relativas de ricos e pobres, e demonstra que se os dados forem 

reportados corretamente, o “custo humano dos desastres aumenta implacavelmente 

conforme os níveis de renda nacional diminuem” (UNISDR, 2018, p.03, tradução 

nossa).  

Os dados fornecidos pelo relatório, utilizando-se do georreferenciamento, 

demonstram que pessoas expostas a riscos naturais em países pobres possuem 

aproximadamente sete vezes mais chances de morrer e, também, de sofrerem danos 

decorrentes de desastres. Desde 2000, estima-se que uma média de 130 pessoas por 

milhão morreram em áreas afetadas em países pobres contra apenas 18 pessoas por 

milhão de países ricos. Embora desastres afetem ricos e pobres, o levantamento 

mostrou que a vulnerabilidade ao risco e o grau de sofrimento são determinados pelo 

nível de desenvolvimento econômico, em vez de simples exposição ao risco (UNISDR, 

2018).  

O sociólogo alemão, Ulrich Beck, um dos teóricos sociais mais relevantes da 

nossa época, demonstra a importância da percepção de risco na perspectiva da 

população em situação de vulnerabilidade, como um novo ator para a construção de 

políticas públicas para a RRD, planejamento urbano resiliente e mitigação de 

desigualdades sociais (GUIVANT, 2016). 

A definição de sociedade de risco tem o foco nos riscos socioambientais 

originados a partir da intervenção humana na natureza como consequência do modelo 

de desenvolvimento hegemônico e no consumo. “O pacto pelo progresso realizado 

entre ciência e indústria teria sido a origem da sociedade de risco, que agora vem até 
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nós com um forte efeito bumerangue” (GUIVANT, 2016, p. 230). Para Guivant (2016), 

em sua análise da obra de Beck, o autor não definia riscos como catástrofes, mas sim 

a antecipação desta: o estado de alerta natural mediante às projeções de desastres, 

antecipados principalmente pela mídia. Vivemos o futuro no presente. 

Uma das mais significativas contribuições de Beck (2010) é a Teoria da 

Comunidade de Risco sob o cenário positivista das mudanças climáticas, incluindo os 

excluídos na perspectiva nacional, formando novas constelações de atores sociais, 

com potencialidades de ação coletiva. As consequências das mudanças climáticas 

trouxeram a urgência da mudança de comportamentos, de modos de consumo, 

produção e novos sistemas de governança menos hierárquicos e mais focados nos 

relacionamentos em rede (BECK, 2010). 

No Brasil, os desastres naturais têm ocorrido com maior frequência, sendo que, 

de acordo com os registros do Atlas Brasileiro de Desastres – volume Brasil (CEPED, 

2013), os eventos com maior recorrência são inundações, enxurradas, deslizamento 

de encostas (movimento de massa), vendavais, estiagem e secas. De acordo com o 

documento, a magnitude desses eventos estaria diretamente associada à complexa 

relação entre três fatores intervenientes: ocupação desordenada do solo 

(suscetibilidade), vulnerabilidade da população e as mudanças climáticas. 

Considerando-se o exposto, vale destacar que o ano de 2011 foi um marco 

para a Gestão de Risco no Brasil, em virtude dos deslizamentos e enxurradas 

ocorridos principalmente na região serrana do Rio de Janeiro, com 900 mortos, além 

de 350 pessoas desaparecidas. Na esfera do Governo Federal, foi o ponto de partida 

para a reestruturação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. 

No Paraná, o ano de 2011 também foi um marco no que se refere a desastres, 

colocando o termo “Gestão de Riscos” como prioridade da gestão pública estadual 

decorrente do desastre lembrado como “Águas de Março”, caracterizado por “uma 

chuva intensa no litoral do Estado, em março de 2011, que gerou um impacto de 

perdas econômicas estimadas em mais de R$ 200 milhões e desalojou 14 mil 

pessoas” (PINHEIRO; PEDROSO, 2016, p.42).  

De acordo com dados fornecidos pela Defesa Civil do Estado do Paraná, foram 

registradas ocorrências relacionadas a inundações generalizadas, erosão acelerada, 

assoreamento de drenagens e movimentos gravitacionais de massa, resultando em 

mais de 2500 registros. Quatro dos sete municípios que compõem a região litorânea 
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do Paraná foram severamente afetados: Morretes, Antonina, Paranaguá e 

Guaraqueçaba. De acordo com a Defesa Civil, os municípios somaram quatro óbitos, 

18 mil pessoas afetadas e mil desalojados.  

O cenário causado pelo “Águas de março” proporcionou uma janela de 

oportunidade para a atualização do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil do 

Paraná, datado de 1972, constituído como um dos mais antigos do país, de acordo 

com Pinheiro e Pedroso (2016). O projeto para o Fortalecimento da Gestão de Riscos 

de Desastres no Paraná e o advento da Lei Federal 12.608, de 11 de abril de 2012, 

foram impulsionadores para a atualização da legislação no Estado do Paraná e a 

concepção do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. O objetivo dessas ações 

foram para tornar a base institucional mais robusta a partir da estruturação do sistema 

de governança. O processo teve o envolvimento de “diversos atores sociais na função 

de protagonistas de uma Política Pública vigorosa” (PINHEIRO; PEDROSO, 2016, p. 

56), sob a coordenação do Estado para reduzir riscos, agilizar e melhor qualificar a 

capacidade de resposta e qualidade da informação.    

Após o “Águas de Março”, no Estado do Paraná foram desenvolvidas por 

órgãos estaduais e municipais e diversas instituições um conjunto de boas práticas 

para fortalecer a Gestão de Risco de Desastre. Pinheiro e Pedroso (2016) mencionam 

mais de 20 ações que envolvem desde o Sistema Informatizado da Defesa Civil 

(SISDC), Comunicação de Risco, monitoramento, sistemas de alertas até parcerias 

entre entes dos setores público e privado. 

No município de Morretes, cidade histórica do Paraná, em 2011, as chuvas 

fortes deixaram o município com um cenário extremo de inundação e isolado com 

suspensão do fornecimento de água, energia elétrica. Estado de calamidade pública 

foi decretado. De acordo com Pinheiro e Pedroso (2016), em decorrência do desastre, 

4.500 pessoas ficaram desabrigadas, com os bairros urbanos afetados e áreas com 

florestas devastadas devido às inundações dos rios Nhundiaquara e Marumbi.  

Desde então, no que concerne à Comunicação de Risco em Morretes, 

registrou-se ações desenvolvidas pelo 8º Grupamento de Bombeiros – Litoral e a 8ª 

Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil, em 2014 e 2015, envolvendo 

informações do Sistema de Monitoramento e Alerta para Inundações do Rio 

Nhundiaquara, compostas por sinalização visual (iluminação, implantação de réguas 

de nível ao longo da área urbana do rio Nhundiaquara), comunicação sonora (carro 
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de som), comunicação impressa (Guia de Orientação para a Comunidade e panfleto 

com Dicas de Segurança) e comunicação digital (página no Facebook da Defesa Civil 

de Morretes). Após esse período não foi relatado pela Defesa Civil qualquer outro tipo 

de ação para prevenção de desastres relacionados às enxurradas, alagamentos e 

inundações em Morretes.  

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

Frente ao que foi exposto, esta pesquisa tem a seguinte questão 

problematizadora: Como as estratégias de Comunicação de Risco podem ser eficazes 

na preparação e redução dos riscos e desastres relacionados às inundações urbanas? 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo: 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Identificar as estratégias de Comunicação de Risco que podem ser adotadas 

na fase pré-desastre relacionadas às inundações no perímetro urbano central de 

Morretes/PR. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

• Identificar as áreas suscetíveis às enxurradas e inundações na área urbana 

central de Morretes a partir da série histórica de eventos extremos;  

• Fazer um diagnóstico em relação à percepção dos riscos e desastres 

relacionados às inundações urbanas de Morretes/PR, considerando-se a 

população residente nas áreas de atenção para alagamentos/inundações 

urbanas na região central; 

• Identificar abordagens e estratégias de comunicação de risco que possam 

atender às necessidades da população residente na área urbana central do 

município de Morretes;  
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• Criar um produto técnico de acordo com as estratégias de Comunicação de 

Risco que podem ser adotadas na fase pré-desastre relacionadas às 

enxurradas e inundações no perímetro urbano de Morretes/PR. 

 

1.3 Justificativa  

 

O estudo justifica-se na urgência de se analisar a percepção do risco da 

população urbana de Morretes sob uma ótica interdisciplinar na área de ciências 

sociais aplicadas, área de formação da pesquisadora, entendendo que para geração 

de um conteúdo que motive transformações sociais há necessidade da compreensão 

cultural em que a comunidade está inserida. Assim, entende-se a Comunicação como 

facilitadora, por meio da mobilização social, de um processo de gestão participativa 

com “poder” de mobilizar atores locais, governantes e iniciativas privadas 

(CARTAGENA, 2012). A articulação teria o objetivo de gerar uma cultura de 

segurança, que capacite a comunidade para ações mais assertivas e eficazes na 

antecipação e mitigação de desastres relacionados às inundações urbanas em 

Morretes, contribuindo para a resiliência da comunidade local. 

A presente pesquisa justifica-se no histórico de vulnerabilidade do município de 

Morretes às inundações urbanas e está alinhada ao sétimo objetivo do Marco de 

Sendai para Redução do Risco de Desastre 2015-2030. O documento possui 7 

objetivos e 38 indicadores, alinhados ao Acordo de Paris sobre as alterações 

climáticas e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. O sétimo 

objetivo abrange aumentar a disponibilidade e o acesso a sistemas de alerta precoce 

e à disponibilização dessas informações para população até 2030. O objetivo é 

complementado por indicadores de Prioridades de Ação que possuem foco na 

disseminação e compreensão do risco de desastres no sentido de ampliar o 

conhecimento por meio de boas práticas, e educação sobre a redução do risco de 

desastres; promover a incorporação do conhecimento envolvendo as fases de 

prevenção, mitigação, preparação, resposta, recuperação e reabilitação na educação 

formal, bem como na educação cívica de todos os níveis e no ensino 

profissionalizante; promover estratégias nacionais para reforçar a educação e 

conscientização pública sobre a RRD por meio de campanhas e mobilização 

comunitária. 
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A promoção de estratégias para reforçar a educação e a mobilização pública 

sobre a redução do risco do desastre está intrinsicamente ligada à perspectiva de 

diversos atores, em que “a comunicação de risco, enquanto processo dinâmico de 

diálogo entre os diversos intervenientes (indivíduos, comunidades e instituições) deve 

ser capaz de mobilizar” (SOUSA, 2013, p. 2). 

A proposição de estratégias de comunicação, com base na percepção de risco 

da população urbana central de Morretes, apresenta uma visão pouco explorada e 

que poderá ser utilizada na formulação de políticas públicas, pois, a coleta de dados 

contemplou aspectos culturais e sociais da população.  

O presente estudo justifica-se como mais um instrumento para auxiliar o 

município de Morretes no cumprimento da Agenda 2030, em relação aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS): Igualdade de Gênero (ODS 5), Redução das 

Desigualdades (ODS 10), Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS 11), Combate 

às Mudanças Climáticas (ODS 13), Paz, Justiça e Instituições Fortes (ODS 16) e 

Parcerias em Prol das Metas (ODS 17). 

O estudo poderá beneficiar a academia com produção de conhecimento em um 

tema carente na comunidade científica, abrir um canal de produção vinculado a 

Redesastre (rede de instituições de ensino superior cooperadas ao Centro 

Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres do Paraná - CEPED) e, 

principalmente, trazer benefícios para a sociedade pressupondo a ampliação do 

entendimento de risco. Assim, por meio de um planejamento estratégico de 

Comunicação de Risco, pretende-se auxiliar na redução das vulnerabilidades locais 

para tornar a região mais preparada para a resposta ao desastre e para a construção 

da resiliência de maneira sustentável.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para transmitir uma mensagem sobre os riscos de inundação urbana, há a 

necessidade do entendimento sobre o universo que ela irá atingir. Para isso, é 

necessária uma fundamentação teórica que verse sobre os conceitos abordados 

como o da Sociedade de Risco, com Ulrich Beck (2010), conceitos de risco e hazard, 

além da definição de termos como enxurradas, alagamentos e inundações. Para tanto, 

este capítulo versa sobre o entendimento dos processos que envolvem a gestão de 

riscos e desastres, o processo histórico de construção da governança de riscos no 

Brasil, com o objetivo principal de compreender a percepção dos riscos da 

comunidade estudada voltada à comunicação para a prevenção e redução de riscos 

e desastres relacionados às inundações urbanas. 

 

2.1 Sociedade de risco 

 

A comunicação enquanto instrumento para a prevenção e redução do risco e 

desastre evidencia a necessidade de se entender o “risco” e o “desastre” na 

concepção de que ambos só existem quando vinculados à fatores antropológicos, que 

se originam, se determinam e se findam no meio social, sendo construídos e 

percebidos como fenômenos sociológicos e multidisciplinares envolvendo aspectos 

da sociologia, psicologia, geopolítica e economia (RENN, 2005). 

A pesquisa foi  desenvolvida à luz de Ulrich Beck, sociólogo alemão, que versa 

sobre a “Sociedade de Risco”, em que em uma “modernidade tardia, a produção social 

de riqueza é acompanhada sistematicamente pela produção social dos riscos” (BECK, 

2010, p. 23), gerando uma relação cíclica de “Yin e Yang”, bem e mal, onde a 

prosperidade para a satisfação da sociedade da escassez produz em igual escala 

“problemas e conflitos” que ignoram definições de classes e são capazes de atingir 

ricos e pobres, alterando a estrutura social e gerando oportunidades a partir da gestão 

do risco e do “potencial político das catástrofes”, “a sociedade de risco é uma 

sociedade catastrófica. Nela, o estado de exceção ameaça converter-se em 

normalidade” (BECK, 2010, p.28). 

Para Beck (2010) a definição e manipulação do risco quanto à sua existência e 

urgência assumem uma postura de jogo de interesses quando “empresas, setores 

industriais, grupos econômicos, científicos e profissionais” entram na linha de frente 
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(BECK, 2010, p. 37). Assim, “o efeito social das definições de risco não depende, 

portanto, de sua solidez científica” (BECK, 2010, p. 38).  

O olhar sobre o risco é um olhar no futuro. É trabalhar com probabilidades 

baseadas em históricos de fatos ocorridos e “danos atualmente previsíveis”. Sob essa 

perspectiva, “riscos têm, portanto, fundamentalmente que ver com antecipação, com 

destruições que ainda não ocorreram, mas que são iminentes, e que, justamente 

nesse sentido, já são reais hoje” (BECK, 2010, p. 39).  

Na sociedade de risco pautam-se ações atuais como forma de não gerar crises 

no futuro. Vive-se em estado de alerta constante, sabendo-se que para suprir as 

necessidades de uma população que cresce exponencialmente, haverá a 

necessidade de uma produção exacerbada que continuará acarretando danos para o 

solo, para a água, para a biodiversidade e para o clima (BECK, 2010). Esse “efeito 

colateral latente”, ou seja, as circunstâncias que legitimam a realidade da ameaça, o 

risco, foi o conceito central do século XX. 

A Revolução Industrial (primeira fase a partir do século XVIII, e a segunda no 

período entre a segunda metade do século XIX até meados do século XX), foi uma 

era em que o lema era extrair recursos naturais para produção de bens de consumo 

com foco no lucro e no crescimento econômico. Em meados do século XX, com os 

resultados da exploração dos recursos em ritmo inconsequente, surge o conceito do 

risco relacionado “à ideia de crise”. Diante dessa realidade, os anos de 1960 e 1970 

foram palco da revolução ecológica. A partir da denúncia feita por Rachel Carson, no 

livro Primavera Silenciosa, o risco se tornou “fruto de concepções de ecologistas que 

denunciam o impacto das sociedades sobre a natureza, deploram um crescimento 

demográfico muito intenso e se inquietam com a industrialização e urbanização” 

(VEYRET, 2007, p. 16). 

A evolução do conceito de risco passa por mais duas outras fases: por volta de 

1980, apoderam-se do conceito os técnicos e a mídia e o “risco” passa a ser visto no 

aspecto de segurança ambiental, com foco no perigo das instalações industriais. 

Remete-se ao “período em que aparece a cindínica ou ciência do perigo, e no qual se 

desenvolve o aspecto técnico do risco” (VEYRET, 2007, p. 16). A terceira fase é 

determinada pela gestão do risco, são determinadas “redes sociais” construídas em 

prol de uma segurança coletiva. É nessa fase que diversos atores sociais se apropriam 
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do conceito do risco e criam uma rede complexa composta por diferentes percepções 

e interesses. 

Nesse contexto, o risco é a “percepção de um perigo possível, mais ou menos 

previsível por um grupo social ou por um indivíduo que tenha sido exposto a ele” 

(VEYRET, 2007, p. 12).  

 

2.1 Conceito de Risco e Hazard 

 

Embora alguns autores definam riscos e hazard com o mesmo conceito, no 

presente estudo utiliza-se definições distintas, sendo hazard traduzido como 

perigo/ameaça. Assim como para Beck (2010), para Marandola Junior e Hogan (2004) 

o “Risco (risk) é utilizado pelos geógrafos como uma situação, que está no futuro e 

que traz a incerteza e a insegurança” (2004, p. 5). Para “perigo” não existe uma 

tradução única, o que acarreta uma “certa confusão nas traduções, utilização e 

entendimento destes conceitos” (MARANDOLA JUNIOR; HOGAN, 2004, p. 05).  

Neste trabalho, adota-se o conceito de risco definido por Marandola Junior e 

Hogan (2004), como o momento anterior ao perigo. O risco se torna um fator 

probabilístico, enquanto o perigo é algo que acarreta “um evento danoso”, o desastre 

seria a concretização desse perigo. 

 

[...] o risco é a probabilidade de realização de um perigo, enquanto o desastre 
é o resultado de um perigo derivado de um risco, com determinada 
magnitude. Já o perigo/ameaça é tanto o fenômeno potencial (quando da 
existência do risco quanto o fenômeno em si). (MARANOLA JR. e HOGAN, 
2004, p. 6). 

 

Dessa forma, estar em uma situação de risco é estar vulnerável ao perigo.  “O 

Risco de desastre é o potencial de ocorrência de ameaça de desastre em um cenário 

socioeconômico e ambiental vulnerável” (BRASIL, 2017, p. 24). Para aprofundar a 

discussão caracterizar-se-á perigo versus perigos naturais.  

Para a presente pesquisa utilizar-se o termo ameaça/perigo sendo equivalente 

ao termo perigos/ameaças naturais, pois considera-se que a ameaça só ocorre 

quando eventos extremos “ocorrem em áreas ocupadas pelo homem, gerando danos, 

perdas e colocando em perigo estas populações” (MARANDOLA JUNIOR; HOGAN, 

2004, p. 3). Assim, uma ameaça não é “natural em si, mas trata-se de um evento que 

ocorre na interface sociedade-natureza”. 
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A ameaça, por sua vez, refere-se a “um evento físico, potencialmente 
prejudicial, fenômeno e/ou atividade humana que pode causar a morte e/ou 
lesões, danos materiais, interrupção de atividade social e econômica ou 
degradação do meio ambiente. (UFRGS e CEPED/RS, 2015, apud DEFESA 
CIVIL DO PARANÁ, 2017, p. 22). 

 

De acordo com Farias e Mendonça, perigo natural é aquele que ocorre em 

“determinados períodos e localidade conhecida, com potencial de causar sérios danos 

à população que vive nas áreas afetadas” (2019, p.77). Os autores concordam com o 

conceito defendido nesta pesquisa quanto à definição do risco estar associada à 

probabilidade de um perigo “que pode ter origem natural ou, em outros casos 

antrópica”. A delimitação da pesquisa será sobre desastres de origem hidrológica 

(inundações urbanas), sendo os de origem antrópica desconsiderados.  

 

2.2 Enxurradas, alagamentos e inundações  

 

Na pesquisa, a classificação dos eventos obedece a Classificação e 

Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE – Anexo A) utilizada pela Defesa Civil 

do Paraná no SISDC. Neste levantamento se define evento como toda ocorrência em 

um determinado período “em que se manifestam um ou vários fenômenos ou 

processos de periculosidade, dos quais resultam danos para a população, ambiente 

ou para a economia” (SOUSA, 2013, p. 73).  

 

Quadro 1 - Definições de termos dos eventos hidrológicos 

Termos Castro (1998; 2009) 

Superintendência de 
Desenvolvimento de Recursos 

Hídricos e Saneamento Ambiental 
(2002) 

Alagamento 

 

Água acumulada no leito das ruas e no 
perímetro urbano por 
fortes precipitações pluviométricas, em 
cidades com sistemas 
de drenagens deficientes. 

 

Enxurrada ou 
Inundação 
Brusca 

 

As enxurradas são provocadas por 
chuvas intensas e 
concentradas, em regiões de relevo 
acidentado, 
caracterizando-se por produzirem 
súbitas e violentas 
elevações dos caudais, os quais 
escoam-se de forma rápida e 
intensa. Nessas condições, ocorre um 
desequilíbrio entre o 
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Termos Castro (1998; 2009) 

Superintendência de 
Desenvolvimento de Recursos 

Hídricos e Saneamento Ambiental 
(2002) 

continente (leito do rio) e o conteúdo 
(volume caudal), 
provocando transbordamento. A 
inclinação do terreno, ao 
favorecer o escoamento, contribui para 
intensificar a torrente e 
causar danos. Esse fenômeno costuma 
surpreender por sua 
violência e menor previsibilidade, 
exigindo um sistema de 
monitoramento complexo.  

Enchente 

Elevação do nível de água de um rio, 
acima de sua vazão 
normal. Não há transbordamento de 
água da calha normal de 
rios, mares, lagos e açudes de água da 
calha normal de rios, 
mares, lagos e açudes. 

 

Enchente, 
cheia ou 
Inundação 
Gradual 

 Nas enchentes, as águas elevam-se 
de forma paulatina e 
previsível; mantêm-se em situação de 
cheia durante algum 
tempo e, a seguir, escoam-se 
gradualmente. Normalmente, as 
inundações graduais são cíclicas e 
nitidamente sazonais. 
Exemplo típico de periodicidade ocorre 
nas inundações anuais 
da bacia do rio Amazonas. As 
inundações graduais são 
intensificadas por variáveis 
climatológicas de médio e longo 
prazos e pouco influenciáveis por 
variações diárias do tempo. 
Relacionam-se muito mais com 
períodos demorados de 
chuvas contínuas do que com chuvas 
intensas e 
concentradas. O fenômeno caracteriza-
se por sua 
abrangência e grande extensão. 

Todo rio dispõe de um leito principal 
cuja forma e dimensões são 
determinadas pela natureza em função 
das características físicas do terreno e 
das vazões que transporta. O leito 
principal é tecnicamente chamado de 
leito menor. Porém, considerando a 
ocorrência de um alto volume de 
precipitação, quando o rio recebe uma 
vazão superior à capacidade de 
escoamento no seu leito menor, as 
águas extrapolam os limites físicos 
desse leito passando a escoar também 
pela várzea do rio, chamada de leito 
maior. A esse processo natural de 
alagamento do leito maior 
se dá o nome de enchente ou cheia. 

Inundação 

 

Transbordamento de água da calha 
normal de rios, mares, lagos e açudes, 
ou acumulação de água por drenagem 
deficiente, em áreas não habitualmente 
submersas. Em função da magnitude, 
as inundações são classificadas como: 
excepcionais, de grande magnitude, 
normais ou regulares e de pequena 
magnitude. Em função do padrão 
evolutivo, são classificadas como: 
enchentes ou inundações graduais, 
enxurradas ou inundações bruscas, 
alagamentos e inundações litorâneas. 
Na maioria das vezes, o incremento 
dos caudais de superfície é provocado 

Com a ocupação das várzeas naturais 
pelo homem e com o aumento das 
vazões de cheia, decorrentes de 
intervenções nas bacias hidrográficas, 
surgem as inundações.  
As inundações são, portanto, as 
enchentes naturais em condições 
adversas ao homem. O leito menor é 
criado pelo próprio curso d´água ao 
longo de milhares de anos e representa 
a região do rio no qual o mesmo se 
encontra com maior frequência. O limite 
do leito menor geralmente possui um 
tempo de retorno entre 1,5 e 2 anos. 
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Termos Castro (1998; 2009) 

Superintendência de 
Desenvolvimento de Recursos 

Hídricos e Saneamento Ambiental 
(2002) 

por precipitações pluviométricas 
intensas e concentradas, pela 
intensificação do regime de chuvas 
sazonais, por saturação do lençol 
freático ou por degelo. 

Tucci (2003) 

Inundações 
urbanas 

Ocorre quando as águas dos rios, córregos e galeras pluviais saem do leito de 
escoamento devido à falta de capacidade de transporte de um destes sistemas e 
ocupa áreas onde a população utiliza para moradia, transporte (vias públicas), 
lazer e recreação, comércio, indústria etc. 

Inundações 
Ribeirinhas 

Ocorre Quando O Rio Ocupa O Seu Leito Maior Durante O Período De Vazões 
Altas. O Termo Inundação Ribeirinha É Adotado Para Caracterizar O Processo De 
Inundação Nas Áreas Ocupadas Pela População Urbana 

Fonte: Adaptado de FARIAS, 2019; CASTRO, 1998. 

 

Conforme definições dos termos dos eventos hidrológicos apresentados no 

Quadro 1, para evitar confusões terminológicas, neste trabalho utiliza-se o termo 

inundações urbanas como sinônimo de inundações, enchentes e alagamentos.   

 

2.3 Gestão do Risco de Desastre 

 

Gestão de risco é o processo de identificação e avaliação da probabilidade de 

ocorrência de um dano, levando em consideração a gravidade de suas 

consequências. A gestão de riscos está diretamente ligada à governança pública e 

pode então ser entendida como “o processo de assumir que o risco existe e planejar 

ações para evitar, reduzir, transferir, compartilhar e até mesmo aceitar seus impactos” 

(LOPES et al., 2016 p. 05). 

 A governança de riscos nas ações de políticas públicas para reduzir riscos de 

desastres deveriam ser eficazes e relevantes. “A governança fornece, por meio de 

redes de colaboração entre diversas entidades, uma forma de lidar com essas novas 

questões sociais” (DAMACENA, 2015, p.304). 

 As ações para redução dos riscos e perda de grande quantidade populacional 

vulnerável deve ser planejada por uma “governança preventiva”, denominada por 

Grande (2011) e por Medd e Simon (2005), como governance of preparedness, sendo 

a gestão do risco e desastre um elemento indispensável ao desenvolvimento 

econômico e social dos países.   
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 A gestão de riscos e desastres está intimamente ligada à governança 

ambiental, em uma escala policêntrica e multiescalar. Desastres de grande magnitude 

acarretam consequências transfronteiriças e envolvem atores de diferentes setores 

podendo afetar economias de vários países. Os desafios são moldados por fatores 

como globalização, desigualdade social e tendências sociodemográficas. Pode-se 

fundamentar a governança de desastres nos pensadores da teoria de governança em 

rede, “redes políticas referem-se a conjuntos de vínculos institucionais formais e 

informais entre atores governamentais e outros estruturados em torno de interesses 

comuns na formulação de políticas públicas e implementação”, (RHODES, 2007, 

pg.1.244).  

 A dependência entre os atores ocorre pois “os grupos precisam do dinheiro e 

autoridade legislativa que só o governo pode oferecer” (RHODES, 2007, p. 1244), em 

um sistema regulado pela confiança entre instituições governamentais, entidades do 

setor público e instituições privadas. Sem confiança a governança em redes será 

falha. 

 No caso da governança de desastres, as ações de prevenção, mitigação, 

resposta e pós-desastres consistem em “atividades de colaboração que reúnem várias 

organizações para resolver problemas que vão além do âmbito de qualquer 

organização única” (TIERNEY, 2012, p. 344, tradução nossa). 

 Para que esse sistema funcione são necessários alguns fatores: 

• Articulação: os atores devem estar em interação constante; 

• Criar consensos: alinhar as diversas percepções para um objetivo comum; 

• Definição estratégica: com o objetivo comum traçado e articulações 

fortalecidas as ações são reguladas pela confiança; 

• Autonomia: o estado deixa de ser o produtor das ações e passa a dirigi-la. 
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Figura 1 - Perspectiva dos processos de governança de risco segundo o modelo do             
International Risk Governance Council 

 

Fonte: Adaptado de RENN (2005), por SOUSA (2010). 
 

 

A Figura 1 demonstra a Comunicação como articuladora e integradora dos 

processos de governança de risco, desde a pré-avaliação que consiste no 

enquadramento do problema, análise de avisos prévios, triagem de rotas de avaliação 

e gestão; determinação de convenções científicas; da apreciação com avaliações do 

risco e da percepção do risco, preocupação social e impactos socioeconômicos; até a 

etapa e julgamento, tolerabilidade e aceitabilidade (versa sobre a aplicabilidade de 

normas e valores sociais para o juízo da tolerabilidade e aceitabilidade; a ponderação 

da necessidade de medidas de redução do risco e a caracterização do risco) e a 

própria gestão do risco com implementação de ações e tomada de decisão. 

Os mecanismos de governança em redes podem ser resumidos em: definições 

dos papeis, funções dos atores e controle na execução dos objetivos.  Ambos 

pautados   nas   interações   contínuas   e   relações   de confiança.  

Em um estudo de caso realizado por Thaler e Levin-Keitel (2016) em três 

cidades da Inglaterra (Bridgwater, Cockermouth e Morpeth), sobre o gerenciamento 

de risco de inundação, demonstrou que um elevado nível de autorresponsabilidade 

local no processo de planejamento e tomada de decisão está diretamente relacionado 

com a capacidade local (capacidade de atuar) como recursos (conhecimento, 
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financeiro, tempo), interesse, capital social e cultural. Quando as localidades são 

capazes de garantir seus interesses e necessidades a nível nacional, deixa-se a 

antiga política com tomada de decisão “top-down” para uma nova política com 

processo de governança, com tomada de decisão de “baixo para cima” e de maneira 

transversal entre o  atores.  

Wehn et al. (2015) analisaram o potencial de participação da comunidade 

através de observatórios de cidadãos habilitados sob uma análise comparativa do 

Reino Unido, dos Países Baixos e da Itália, e concluíram que a governança da gestão 

de Risco e Desastre consiste em não apenas focar na prevenção de enchentes e 

inundações, mas na preparação, criando uma aliança entre tomadores de decisão e 

cidadãos. Porém, o compromisso de participação cidadã está diretamente relacionado 

com o grau de impacto e percepção do risco sobre o risco de inundação. 

 

2.4 A construção da Governança dos Riscos e Desastres e a Defesa Civil 

 

A governança dos riscos e desastres hidrológicos está diretamente ligada à 

maneira como as políticas públicas de gerenciamento de riscos e desastres são 

aplicadas e construídas. Entre as décadas de 1970 a 1990, devido à uma série de 

grandes catástrofes mundiais, a problemática dos riscos e desastres passou a ser 

amplamente debatida ontologicamente entre pesquisadores das Ciências Exatas, por 

exemplo, que observaram os desastres como sendo apenas fenômenos naturais, e 

entre os pesquisadores das Ciências Humanas e Sociais que ampliaram a discussão 

para o risco de desastres enquanto uma construção social. Assim, começaram os 

primeiros movimentos para a construção de diretrizes internacionais sobre o tema.  

Com o auxílio de uma linha do tempo, conforme Quadro 2, é possível 

demonstrar o desenvolvimento de uma governança global de risco e desastre, a partir 

de iniciativas da ONU, que chamou a atenção da comunidade internacional para o 

tema. 

 

Quadro 2 - Linha do Tempo Iniciativas da ONU para a Governança do Risco e de Desastre  

 

ANO MARCO 

1971 Fundação da United Nations Disaster Relief Office (UNDR) – 
Agência da ONU 

1989 Realização da Assembleia que decretou a década de 1990 como 
a Década Internacional para a Redução de Desastres Naturais 
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1994 1.ª World Conference on Natural Disaster Reduction (Yokohama) 
– Elaboração da "Estratégia e Plano de Ação de Yokohama para 
um Mundo mais Seguro (Guidelines for Natural Disaster 
Prevention, Preparedness and Mitigation) 

1999 Criação da Estratégia Internacional para a Redução Redução de 
Desastres (United Nations International Strategy for Disaster 
Reduction, UNISDR) – iniciativa das Nações Unidas sucessora do 
secretariado da Década Internacional para a Redução de 
Desastres Naturais 

2004 Criação da Secretaria Permanente da ONU para Redução do 
Risco de Desastre – UN Office for Disaster Risk Reduction 
(UNDRR), responsável por executar a UNISDR 

2005 2.ª World Conference on Natural Disaster Reduction (Hyogo) – 
Elaboração do Protocolo de Hyogo 

2015 3.ª World Conference on Natural Disaster Reduction (Sendai) – 
Protocolo de Sendai 2015-2030 

Fonte: SIMIANO, 2019. 

 

Com o amadurecimento do debate sobre desastres e a redação dos 

documentos oficiais da ONU (Estratégia e Plano de Ação de Yokohama; Protocolo de 

Hyogo e Protocolo de Sendai) nota- se que o “foco das Nações Unidas passou da 

redução dos desastres para a redução do risco e desastres” (SIMIANO, 2019, p. 51).  

O Quadro 3 demonstra que o termo “governança do risco” é instituído a partir 

do Marco de Ação de Sendai (2015) em suas prioridades de ação. Nesse momento 

se menciona o gerenciamento do risco, enquanto em 2005, no Marco de Ação de 

Hyogo, a comunidade internacional ainda estava na fase de conhecer os próprios 

riscos. É somente a partir de 2015 que é citado sobre a prevenção de novos riscos, 

delineando uma governança em rede integrada e inclusiva para a redução da 

exposição a perigos e a vulnerabilidade a desastres. 

 
Quadro 3 - Evolução da Estratégia Internacional para a Redução de Riscos e de Desastres conduzida 
      pela Organização das Nações Unidas 

 

Referência 
Estratégia e Plano de 
Ação de Yokohama* 

1994 

Marco de Ação de Hyogo  
2005 

Marco de Ação de 
Sendai 

Prioridades 
de Ação 

1. Responsabilidade 
soberana de cada país em 
proteger seus cidadãos de 
desastres naturais; 
2. Atenção prioritária aos 
países em 
desenvolvimento, em 
particular aos países 
menos desenvolvidos, 
sem litoral e aos pequenos 
Estados insulares em 
desenvolvimento; 

1. Construção da 
capacidade institucional: 
Garantir que a redução de 
riscos de desastres seja 
uma prioridade nacional e 
local com forte base 
institucional para sua 
implantação; 
2. Conhecer os próprios 
riscos: Identificar, avaliar e 
monitorar os riscos de 
desastres e melhorar os 
alertas e alarmes; 

1. Compreensão do risco 
de desastres; 
2. Fortalecimento da 
governança do risco de 
desastres para gerenciar 
o risco de desastres; 
3. Investimento na 
redução do risco de 
desastres para a 
resiliência; 
4. Melhoria na preparação 
para desastres a fim de 
providenciar uma resposta 
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Referência 
Estratégia e Plano de 
Ação de Yokohama* 

1994 

Marco de Ação de Hyogo  
2005 

Marco de Ação de 
Sendai 

3. Desenvolver e 
fortalecer as capacidades 
e capacidades nacionais 
e, quando apropriado, a 
legislação nacional para 
prevenção de desastres 
naturais e outros 
desastres, mitigação e 
preparação, incluindo a 
mobilização de 
organizações não-
governamentais e a 
participação de 
comunidades locais; 
4. Promover o 
fortalecimento da 
cooperação sub-regional, 
regional e internacional 
em atividades de 
prevenção, redução e 
mitigação de desastres 
naturais e outros, com 
particular ênfase em: 
Capacitação e 
fortalecimento humano e 
institucional; 
Compartilhamento de 
tecnologia, coleta, 
disseminação e utilização 
de em formação; 
Mobilização de recursos. 

3. Construir conhecimento e 
sensibilização: Utilizar 
conhecimento, inovação e 
educação para construir 
uma cultura de segurança e 
resiliência em todos os 
níveis; 
4. Reduzir riscos: Reduzir 
os fatores subjacentes ao 
risco por meio do 
planejamento do uso e 
ocupação do solo, e de 
medidas ambientais, sociais 
e econômicas; 
5. Estar preparado e pronto 
para agir: Fortalecer a 
preparação para desastres 
para uma resposta efetiva 
em todos os níveis. 

eficaz e de reconstruir 
Melhor em recuperação, 
reabilitação e 
reconstrução. 

Objetivo 
Geral 

Reduzir o número de 
desastres por meio da 
priorização de ação 
prevencionistas, do 
fortalecimento de 
cooperações em todos os 
níveis e do aprimoramento 
de legislações nacionais, 
com atenção especial aos 
países mais vulneráveis. 

Aumentar a resiliência das 
nações e das comunidades 
frente aos desastres ao 
alcançar, para o ano de 
2015, uma redução 
considerável das perdas 
que ocasionaram os 
desastres, tanto em termos 
de vidas humanos quanto 
aos bens sociais, 
econômicos e ambientais 
das comunidades e dos 
países. 

Prevenir novos riscos de 
desastres e reduzir os 
riscos de desastres 
existentes, através da 
implementação medidas 
econômicas, estruturais, 
jurídicas, sociais, de 
saúde, culturais, 
educacionais, ambientais, 
tecnológicas, políticas e 
institucionais integradas e 
inclusivas que previnam e 
reduzam a exposição a 
perigos e a 
vulnerabilidade a 
desastres, aumentar a 
preparação para resposta 
e recuperação, e, assim, 
aumentar a resiliência. 

*A “Estratégia e Plano de Ação de Yokohama” não fora originalmente estruturado em prioridades de 
ação e objetivo geral. Sendo assim, com base na interpretação, buscou-se adaptar informações para 
composição do presente quadro. 
Fonte: SIMIANO, 2019. 
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A ampliação do debate da gestão do desastre para a gestão do risco e desastre 

também ocorreu no Brasil.  A construção da Defesa Civil foi baseada na visão que os 

desastres seriam “eventos extremos da natureza, imprevisíveis e inevitáveis, dos 

quais a sociedade estaria à mercê” (ALMEIDA, 2015, p.8). Esse entendimento 

permaneceu até o final da década de 1970. Desta forma, as estratégias de 

gerenciamento de riscos e desastres, desenvolvidas pela Defesa Civil, foram voltadas 

quase que exclusivamente para as “atividades de respostas e reconstrução das áreas 

afetadas por desastres” (ALMEIDA, 2015, p.8). O Quadro 4 apresenta os marcos da 

criação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, com uma linha do tempo que 

compreende desde a criação da primeira Defesa Civil Estadual do Brasil, em 1966, 

até dezembro de 2020.  

 

Quadro 4 -Linha do tempo para a criação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil 
 

ANO MARCO 

1966 Criação da primeira Defesa Civil Estadual do Brasil, no Estado da Guanabara 

1967 Criação do Ministério do Interior 

1969 
Criação do Fundo Especial para Calamidades Públicas (FUNCAP) 
Criação do Grupo Especial para Assuntos de Calamidades Públicas (GEACAP) – 
embrião da Secretaria Nacional de Defesa Civil) 

1988 
 

Com o Fim da Ditadura e a promulgação da Constituição de 1988, o Estado 
assume pela primeira vez como prerrogativa da União o planejamento e promoção 
da defesa permanente contra as calamidades públicas, destacando as secas e as 
inundações. 

1995 Elaboração da Política Nacional da Defesa Civil (PNDC), criada em virtude da DIRDN 

2003 Criação do Ministério da Integração Nacional, responsável pela Defesa Civil até hoje 

2005 

Instituição das Coordenadorias Estaduais de Defesa Civil (CEDECS) e os Núcleos 
Comunitários de Defesa Civil (NUDECs), Decreto n.º 5.376, que previa criação de 
sistemas de alerta, instrumentos para coleta de informações e atendimento à 
população.  
Criação do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD) 

O Marco Regulatório do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) e a Política 
Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) compreendem leis, instruções normativas e 

decretos que dispõem sobre a SINPDEC e a PNPDEC 

2010 

Decreto n.º 7.257 convertida na Lei n.º 12.340, que versa sobre as transferências de 
recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
para a execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres e de 
resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo 
Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil; e dá outras 
providências 

2012 

Lei n.º 12.608 e Instrução Normativa n.º 01. 
A Lei n.º 12.608 dispõe sobre o SINPDEC e sobre o Conselho Nacional de Proteção 
e Defesa Civil (CONPDEC), além de autorizar a criação do Sistema Nacional de 
Informações e Monitoramento de Desastres 
Criação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastras Naturais 
(CEMADEN) 

2014 

Lei 12.983 que altera a Lei 12.340 para dispor sobre as transferências de recursos 
da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a 
execução de ações de prevenção em áreas de risco e de resposta e recuperação 
em áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades 
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Públicas, Proteção e Defesa Civil, e as Leis nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e 
12.409, de 25 de maio de 2011, e revoga dispositivos da Lei nº 12.340, de 1º de 
dezembro de 2010. 

2020 

Decreto 10.593, assinado em 24 de dezembro de 2020, REGULAMENTO O 
SINPDEC e considera os dispostos nas leis 12.608/2012 e 12.340/2010.  
Institui à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) a coordenação e o 
apoio técnico ao SINPDEC e a articulação com órgãos e entidades federais para a 
execução das ações de gerenciamento de riscos e de desastres no âmbito do 
sistema nacional. 
Além do Sinpdec, o Decreto trata também do Conselho, do Plano Nacional de 
Proteção e Defesa Civil, que deverá ser elaborado em um prazo de 30 meses a partir 
da assinatura do decreto, sob responsabilidade da Sedec; e do Sistema Nacional de 
Informações e Monitoramento de Desastres. 
 

Fonte: Adaptado de ALMEIDA, 2015 e BRASIL, 2020. 

 

Na cronologia apresentada na Quadro 4, a evolução na maneira como a 

PNPDEC foi estrutura ocorreu principalmente por dois desastres:  

• Em 2008, no mês de novembro, no Estado de Santa Catarina, foi marcado 

por um alto índice pluviométrico o que ocasionou enchentes que resultaram 

no decreto de 63 municípios em situação de emergência e 14 em estado de 

calamidade pública, com aproximadamente 1,5 milhão catarinenses 

atingidos, 80 mil desabrigados ou desalojados e 135 mortos (MATTEDI, 

2017, p. 191); 

• Em 2011, na região serrana do Estado do Rio de Janeiro, um dos maiores 

desastres climáticos do Brasil, classificado pela ONU, em 2011, como o “8º 

maior deslizamento ocorrido no mundo nos últimos 100 anos” (BUSCH; 

AMORIM, 2011, p. 01).  

No Quadro 4, destaque para a criação da Lei 12.608, de 10 de abril de 2012, 

que versa sobre a criação do SINPDEC. Essa Lei “direcionou os esforços de 

gerenciamento de risco de desastres para o âmbito preventivo” (ALMEIDA, 2015, p.8) 

e demonstra uma integração multisetorial da Gestão de Riscos e Desastres, pois 

possui aspectos que permeiam às demais políticas públicas, conforme apresentado 

no Quadro 5.  

 

Quadro 5 - Integração da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil às demais Políticas Públicas 
       Nacionais 

Políticas Principais Legislações Alteradas 

Ordenamento  

Territorial 
Lei n° 6.766 de 1979 – Parcelamento do Solo Urbano; 
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Políticas Principais Legislações Alteradas 

Política Urbana 
Constituição Federal, artigos 182 e 183 – Política Urbana; 

Lei nº 10.257 de 2001 – Estatuto da Cidade 

Desenvolvimento  

Regional 

Decreto nº 9.810 de 2019 – Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional 

Política Nacional de  

Saúde 

Lei nº 8.080 de 1990 – Código de Saúde; 

Portaria nº 1.271 de 2014 – Notificação compulsória de doenças, agravos 

e eventos de saúde pública;  

Portaria nº 30 de 2005 – Centro de Informações Estratégicas em 

Vigilância em Saúde. 

Política Ambiental 

Lei nº 6.938 de 1981 e Lei Complementar nº 140 de 2012 – Política 

Nacional de Meio Ambiente 

Lei nº 12.651 de 2012 – Proteção da vegetação nativa; 

Lei nº 9.605 de 1998 – Sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

Política Nacional de  

Mudanças do Clima 

Lei nº 12.187 de 2009 e Decreto nº 7.390/2010 – Política Nacional de 

Mudanças do Clima. 

Política Nacional de  

Recursos Hídricos 

Lei nº 9.433 de 1997 – Política Nacional de Recursos Hídricos e Sistema  

Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos; 

Lei nº 9.984 de 2000 e Lei nº 9.433 e cria Agência Nacional de Águas 

(ANA); Lei nº 12.873 de 2013 – Programa Nacional de Apoio à Captação 

de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à Água.  

Geologia 
Lei nº 8.970 de 1994 – Transforma a Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais (CPRM) em empresa pública. 

Política Nacional de  

Saneamento Básico 
Lei nº 11.445 de 2007 – Política Nacional de Saneamento Básico. 

Política Nacional e  

Resíduos Sólidos 
Lei nº 12.305 de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

Política Nacional de  

Educação 

Lei nº 9.394 de 1996 e Lei nº 12.796 de 2013 – Diretrizes e Bases da  

Educação Brasileira;  

Lei n° 9.795, de 1999 – Política Nacional de Educação Ambiental. 

Ciência e Tecnologia 
Decreto Federal nº 7.513, de 2011 – Centro de Monitoramento e Alertas 

de Desastres Naturais (CEMADEN). 

Política Nacional de  

Segurança de 

Barragens 

Lei nº 12.334 de 2010 – Política Nacional de Segurança de Barragens; 

Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos nº 143 de 2012 – 

critérios gerais de classificação de barragens; 

Resoluções ANA nº 91 de 2012 e nº 742 de 2011 – critérios para o Plano 

de Segurança da Barragem e inspeções de segurança.  

Política de Habitação 

de  

Interesse Social 

Constituição Federal, artigo 6 – a moradia é um direito social; 

Lei nº 11.124 de 2005 – Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social, Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e Conselho 

Gestor; Lei nº 11.977 de 2009 – Programa “Minha Casa Minha Vida”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm
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Políticas Principais Legislações Alteradas 

Política Nacional de  

Assistência Social 

Constituição Federal, artigo 203 – Política Nacional de Assistência Social; 

Lei nº 8.742 de 1993 e Lei nº 12.435 de 2011 – Lei Orgânica de 

Assistência Social; 

Resolução nº 109, de 2009 – Conselho Nacional de Assistência Social.  

Defesa Civil 

Lei nº 12.983 de 2014 e Lei nº 12.340 de 2010 – Sistema Nacional de 

Defesa Civil; 

Lei nº 8.239 de 1991 – Serviço Alternativo ao Serviço Militar Obrigatório. 

Fonte: FERENTZ; GARCIAS, 2020. 

 

A integração multissetorial da PNPDEC, demonstrada no Quadro 5, se faz 

necessária “para o combate de impactos negativos que eventos extremos deixam em 

todas as áreas setoriais que regem a sociedade (FERENTZ; GARCIAS, 2020, p. 250). 

Porém, na prática, essa articulação institucional para a integração resulta em um 

esforço maior dos gestores e o engajamento para tal esbarra nos interesses políticos 

e na perenidade dos cargos conforme ocorrem os pleitos eleitorais como será 

observado no Capítulo 3.7, quando se abordará a Gestão de Risco e Desastre em 

Morretes. 

A garantia da implementação da PNPDEC cabe ao SINPDEC. Constituído por 

órgãos e entidades da administração pública nas esferas federal, estadual e 

municipal, e por entidades públicas e privadas que possuem atuação na área de 

proteção e defesa civil, conforme demonstrado na Figura 2. O SINPDEC é 

centralizado pela SEDEC, órgão do Ministério do Desenvolvimento Regional (BRASIL, 

2020b). 
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Figura 2 - Organograma do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil 

 

Fonte: BRASIL, 2020b. 
 

 

A organização do SINPDEC parte de um “conceito matricial com dinâmica 

vertical e horizontal em todo o território nacional”. (BRASIL, 2020c). A sua atual 

formação, conforme Quadro 6, constituída pelo Decreto 10.593/20, demonstra uma 

composição que começa a se articular como uma governança em rede, sendo 

composta por atores de entidades públicas e privadas de atuação significativa na área 
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de proteção e defesa civil, junto aos órgãos da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, sob a centralização da SEDEC (BRASIL, 2020c). 

 

Quadro 6 - Composição do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil 

Órgão consultivo Competência 

Conselho Nacional de Proteção e 
Defesa Civil (CONPDEC) 

• os critérios para a elaboração do Plano Nacional de 
Proteção e Defesa Civil e as medidas necessárias ao 
cumprimento de suas metas; 

• monitorar a implementação do Plano Nacional de 
Proteção e Defesa Civil; 

• a criação de programas relacionados à matéria de 
proteção e defesa civil; 

• a elaboração e a alteração de atos normativos 
relacionados à matéria de proteção e defesa civil; 

• os procedimentos destinados ao atendimento de 
crianças, adolescentes, gestantes, pessoas idosas e 
pessoas com deficiência em situação de desastre, 
observada a legislação aplicável; e 

• as diretrizes complementares à implementação da 
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

Órgão Central 
União representada pela SEDEC 

 
Coordena o planejamento, articulação e execução dos 
programas, projetos e ações de proteção e defesa civil 
 

Órgãos Estaduais e do Distrito 
Federal e suas respectivas 
regionais 

 
Responsáveis pela articulação, coordenação e execução do 
SINPDEC em nível estadual 
 

Órgãos Municipais de proteção e 
defesa civil e suas respectivas 
regionais 

 
Responsáveis pela articulação, coordenação e execução do 
SINPDEC em nível municipal 
 

Entidades Privadas com atuação 
relevante na área de proteção e 
defesa civil 

 
São aquelas que exercem atividade econômica organizada 
para a produção ou a comercialização de bens ou de 
prestação de serviços com atuação relevante na área de 
proteção e defesa civil 
 

Organizações da sociedade civil 

 
Constituem-se por organizações comunitárias de caráter 
voluntário e por entidades sem fins lucrativos com atuação 
relevante na área de proteção e defesa civil 
 

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2020c. 
 

É por meio desta articulação entre os vários órgãos consultivos que ocorre a 

coordenação e a execução das diretrizes e normativas no que tange à Gestão de 

Riscos definidas na PNPDEC que atribui a União, aos Estados e aos Municípios suas 
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responsabilidades e obrigatoriedade na criação de medidas para a redução dos riscos 

e desastres.  

 

Figura 3 - Gestão de Riscos e Desastre no Brasil 

 

Fonte: FERENTZ; GARCIAS, 2020. 

 

Como demonstrado na Figura 3, a Gestão de Riscos e Desastres no Brasil 

possui cinco etapas divididas em duas categorias: Gestão de Riscos e Gestão de 

Desastres. Sendo as etapas de prevenção, mitigação e preparação relacionadas à 

gestão do risco; resposta e recuperação à gestão de desastre. A pesquisa se detém 

nas etapas de Gestão de Riscos utilizando a comunicação como elemento para a 

prevenção, mitigação e preparação ao desastre. 

A construção de uma governança em relação à gestão de riscos no Brasil é 

recente e está intimamente ligada à criação de agências que gestionam sistemas de 

monitoramento, coleta de dados e alertas. A sua estruturação ocorreu de maneira 

responsiva aos grandes desastres e com a criação de várias agências de 

monitoramento nas esferas federal, estadual e municipal, com diferentes códigos e 

sistemas de alertas. 

 
A estruturação das agências de monitoramento e sua distribuição 
espaciais têm ocorrido em diferentes temporalidades e com distintas 
características conforme a região do país e o objetivo a que se destina. 
O elemento indutor desse processo é sempre a ocorrência de um 
desastre com danos humanos e prejuízos capazes de mobilizar a 
opinião pública por uma resposta à crise. (MARCHEZINI et al., 2017, 
p. 300). 

 

Para os autores o “monitoramento de fenômenos e/ou ameaças naturais não é 

sinônimo de monitoramento de risco” (MARCHEZINI et al., 2017, p. 294). Destacam 
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que o monitoramento de risco deve considerar as dimensões relacionadas às 

ameaças, vulnerabilidade, impactos associados, capacidade de proteção e mitigação 

de riscos em larga escala por ações de prevenção e proteção social (R = A x (V-C-

M)). Nesse caso, considera-se ameaças como secas, incêndios, inundações, 

deslizamentos, entre outros eventos extremos.  

  As agências de monitoramento, conforme Quadro 7, realizam a “geração, 

distribuição e integração de dados de diferentes fontes relacionados a eventos 

meteorológicos e ocorrência de processos hidrológicos” (MARCHEZINI et al., 2017, p. 

295). Esses dados são fornecidos para apoio à defesa civil e sistemas de previsão de 

tempo e encontram-se em diferentes Ministérios.  

 

Quadro 7 – Agências Federais de Monitoramento e Alerta; Ministérios em que estão alocados e 
  competências 

Agências Ministério Competência 

Cemaden 
Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais - 
INPE 

Ministério da Ciência 
Tecnologia, Inovação 
e Comunicações 

O Cemanden é o único órgão federal que se 
ocupa de monitorar riscos de desastres 
associados a deslizamentos, além de as 
enxurradas. 
Reúne dados e informações proveniente de 
diferentes instituições, como o INPE (que 
fornece os dados relacionados ao clima), e 
gera conhecimento sobre os riscos de 
desastres.  
Os alertas elaborados pelo Cemaden são 
repassados de forma imediata ao Cenad que 
encaminha e aciona os órgãos de defesa civil 
nos estados e municípios. 
Os alertas do Cemaden são voltados à escala 
municipal, mesmo que o processo de 
inundação possa ocorrer em toda a bacia 
hidrográfica. Sobre inundações graduais a 
responsabilidade é dividida conforme o 
Protocolo ANA (CEMADEN, 2020). 

Centro Gestor e 
Operacional do Sistema 
de Proteção da 
Amazônia - Censipam 

Ministério da Defesa 

Faz a gestão e operacionaliza as ações do 
Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM). 
Atua nas áreas de: Meteorologia; 
Climatologia e Hidrologia; Sensoriamento 
Remoto; Monitoramento Ambiental e 
Territorial, Inteligência e Sistemas de 
Informação, Bancos de Dados e Rede de 
Comunicação. De modo integrado, em suas 
diversas áreas, gera produtos e serviços de 
interesse estratégico para as instituições 
governamentais. (CENSIPAM, 2018)  

Centro Nacional de 
Gerenciamento de Risco 
e Resposta a Desastres - 
Cenad 

Ministério da 
Integração Nacional 

Criado em 2005 pelo Decreto n.º 5.376, 
possui o intuito de gerenciar, com agilidade, 
ações estratégicas de preparação e resposta 
a desastres em território nacional e, 
eventualmente, no âmbito internacional. 
(BRASIL, 2020a) 
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Agência Nacional das 
Águas – ANA 
Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais 
Renováveis – Ibama 

Ministério do Meio 
Ambiente 

São competências planejar e promover ações 
destinadas a prevenir e minimizar os efeitos 
de secas e inundações, no âmbito do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, e em articulação com o órgão 
central do SINDEC, apoia a implantação e 
realiza o monitoramento de Sistemas de 
Alerta Hidrológicos no País 

Instituto Nacional de 
Meteorologia – Inmet 

Ministério da 
Agricultura 

Suas atividades são concentradas no 
monitoramento, estabelecendo uma rede de 
observações de superfície de abrangência 
nacional e uma rede de observações de 
altitude em parceria com a Força Aérea 
Brasileira. Constitui-se como uma das 
principais ferramentas de observações 
meteorológicas e climáticas do País.  

Companhia de Pesquisa 
de Recursos Minerais - 
CPRM  

Ministério das Minas e 
Energia 

Em 2017, a CPRM gerenciava dez sistemas 
de alertas hidrológicos, usando como escala 
espacial a unidade da bacia hidrográfica.  

Fonte: Adaptado de MARCHEZINI et al., 2017. 

 

Em dezembro de 2013, a Portaria conjunta n.º 148/2013, reforçou a 

importância do intercâmbio de dados técnico-científicos entre as instituições 

apresentadas no Quadro 7 e estabeleceu o Protocolo ANA – um protocolo de ação 

integrada para casos de inundação gradual entre as instituições federais: Cemaden, 

representado pela Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e 

Desenvolvimento (Seped/MCTI), Cenad, representado pela Secretaria Nacional de 

Defesa Civil (Sedec/MI) e a CPRM (MARCHEZINI, 2017). O objetivo do protocolo “é 

organizar a geração de dados e informações, monitoramento, previsão e 

gerenciamento de riscos em nível nacional” (MARCHEZINI et al., 2017, p. 295).  

Alguns Estados e Municípios, também realizam ações de monitoramento 

assim como as agências Federais. De acordo com o mapeamento realizado por 

Marchezini (et al., 2017), a estrutura de governança das agências de monitoramento 

possuía 71 arranjos que realizavam monitoramento. Desses 19 são exclusivamente 

do nível federal, 26 resultado de parcerias entre instituições federais e estaduais, 12 

estaduais, 2 regionais e 12 municipais.  

As atividades de monitoramento lidam com probabilidades, pois não estão 

apenas relacionadas à previsão climática e meteorológica. Elas tratam sobre o risco 

de ocorrência de deslizamentos, enxurradas e inundações. A probabilidade de 

ocorrência acarreta níveis de incerteza que podem prejudicar a tomada de decisão 

quanto ao risco de desastre, pois cabe ao gestor avaliar as dimensões ligadas à 

vulnerabilidade e impacto.  
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 A governança de riscos e desastres no Brasil, além de fornecer uma gama 

de dados para subsidiar os sistemas de alertas, possui o objetivo de transformar o 

“conhecimento gerado em ações intersetoriais – envolvendo setores de planejamento 

urbano, meio ambiente, educação – que reduzam os riscos de desastres” 

(MARCHEZINI et al., 2017, p. 307). Para tanto, ressalta-se a necessidade de focar na 

criação de estratégias e políticas públicas que coloquem o cidadão no papel de 

protagonista, pois a partir do conhecimento construído junto com a comunidade é que 

se poderá desenvolver a percepção pública dos riscos e desastres. Assim, a 

capacidade de atuação do cidadão como catalisador de mudanças por meio de ações 

com o objetivo de prevenir e mitigar desastres será potencializada (MARCHEZINI et 

al., 2017). 

 

2.5 Percepção de Riscos 

 

 A percepção de risco é estudada para entender a relação entre o homem 

(indivíduo) e as ameaças a que está exposto. De acordo com Renn (2008), a 

percepção de risco envolve quatro bases de manifestações individuais e influência 

coletiva. As bases compreendem as esferas demonstradas no Quadro 8. 

 
 

Quadro 8 - Bases de manifestações individuais e influência coletiva da percepção de risco 

Sociopolítica 
 
Envolve confiança, cobertura da mídia, status econômico, 
organização etc. 

Valores cognitivos e afetivos 
Inclui experiências vividas, com os estigmas que ficaram e 
que vão potencializar as respostas emocionais 

Processamento de informações 
Inclui estratégias racionais de senso comum que as 
pessoas aplicam durante a formação do juízo sobre o risco 

Cultural Engloba todas as outras esferas (mais representativa) 

Fonte: Adaptado de RENN, 2008. 

 

As bases de manifestações individuais e influência coletiva descritas por Renn 

(2008), conforme Quadro 8, ressaltam os aspectos que levam os cidadãos a tomarem 

decisões ou como reagem aos desastres. Essas bases envolvem tanto a confiança 

nas organizações ou órgãos oficiais, cobertura da mídia, status econômico, grau de 

escolaridade (base sociopolítica), assim como considera a influência por experiências 
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vividas (base de valores cognitivos e afetivos) e estratégias formadas a partir do senso 

comum que são aplicadas em relação ao risco (base de processamento de 

informações). Além disso, Renn (2008) menciona que os aspectos culturais de uma 

comunidade podem ter uma influência muito representativa sobre a percepção de 

risco.  

Para determinar o risco, leva-se em conta a exposição ao risco, a 

vulnerabilidade e o perigo envolvido, sendo que de acordo com Kuhnen (2009), a 

vulnerabilidade é uma condição que está intimamente ligada à predisposição do 

indivíduo ao risco, um existindo em função do outro.  

De acordo com o levantamento realizado por Marchezini e Londe (2018), existe 

uma gama de conceitos para vulnerabilidade e “não somente as definições variam, 

assim como os indicadores, os métodos quantitativos e qualitativos, as abordagens e 

formas de utilização dos diferentes atores” (MARCHEZINI; LONDE, 2018, p. 529). 

Para a pesquisa utilizou-se a abordagem da vulnerabilidade de grupos sociais, que 

discorre sobre as causas da vulnerabilidade social, considerando que diversos grupos 

sociais experimentam diferentes dificuldades, graus de perda, sucesso e fracasso no 

processo de recuperação. Essa abordagem compreende novas tipificações, conforme 

Quadro 9, para analisar a maneira como as diferentes dimensões se inter-relacionam 

e compõem a vulnerabilidade global (WILCHES-CHAUZ,1993 apud MARCHEZINI; 

LONDE, 2017). 

 

Quadro 9 - Dimensões da Vulnerabilidade 

Dimensões da 
vulnerabilidade 

Definição 

Natural Intrínseca aos próprios limites ambientais da vida. 

Física 
Localização em zonas suscetíveis a ameaças e/ou deficiência das estruturas 
físicas para absorver os impactos. 

Econômica 
Dependência econômica, ausência de investimento, falta de diversificação da 
base econômica, desigualdade social, pobreza. 

Social 
Baixo grau de organização e coesão interna para prevenir, mitigar e responder 
a situações de desastre. 

Política 
Alto grau de centralização na tomada de decisão e na organização 
governamental. 

Tecnológica Técnicas inadequadas de construção de edifícios e de infraestrutura. 

Ideológica 
Relacionada às representações sobre o mundo e sobre o meio-ambiente, 
sendo que passividade e fatalismo são identificados como exemplos. 

Cultural 
Expressa na forma como indivíduos se veem, como os meios de comunicação 
veiculam imagens estereotipadas sobre o meio ambiente e os desastres. 

Educacional 
Ausência de programas de educação no tema; grau de preparação da 
população para enfrentar situações de desastre. 

Ecológica 
Relacionada à perspectiva adotada pelos modelos de desenvolvimento em 
relação ao meio ambiente. 
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Institucional 
Refletida na obsolescência e rigidez das instituições; na prevalência de 
decisões políticas sobre critérios técnico-científicos; no predomínio de critérios 
personalistas na tomada de decisão etc. 

Fonte: MARCHEZINI; LONDE, 2018, com base em WILCHES-CHAUX (1993) e LAVELL (1993). 

  

A vulnerabilidade influencia a percepção de risco e a capacidade de resposta, 

de acordo com Renn (2018), como uma manifestação de influência coletiva com base 

sociopolítica que traz aspectos culturais da própria comunidade em situação de risco. 

Para referenciar a percepção de risco, utiliza-se como base o estudo proposto 

por Giulio et al. (2015). Os autores destacam três principais correntes como 

perspectivas teóricas: a psicológica, a cultural e a social. Citam a antropóloga Mary 

Douglas, referência internacional no assunto, em plena década de 1960, que 

introduziu sobre as contribuições da cultura e mostrou que a organização sociocultural 

de um grupo social influência direta e indiretamente as percepções sobre riscos. 

Frente ao exposto, a presente pesquisa utiliza a perspectiva defendida por 

Renn (2008) em que os estudos sociológicos e culturais sobre percepção de risco 

consideram a dinâmica social, visões de mundo, relações institucionais e os valores 

culturais e compreende que esses aspectos influenciam as capacidades de respostas 

individuais e podem ser determinantes nas abordagens de comunicação de risco que 

serão utilizadas no plano de comunicação sugerido.  

 

2.6 Comunicação de Risco 

 

No âmbito desse trabalho, define-se a comunicação de risco como uma 

atividade que prepara os atores para eventos extremos de forma preventiva e lhes 

ajuda a reduzir os impactos adversos nos sistemas sociais. Defende-se a 

comunicação de risco como um processo dinâmico, tendo fases unilaterais e 

bidirecionais dependendo do público-alvo e da fase do desastre que ela está sendo 

aplicada. Faz-se necessário distingui-la da comunicação de emergência, que “tende 

a se concentrar nas atividades de comunicação durante e no respaldo imediato de 

eventos extremos” (HÖPPNER; BUCHECKER, 2010, tradução nossa). 

De acordo com Sousa (2013), a evolução da comunicação de risco passou por 

três fases, como demonstra o Quadro 10.  
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Quadro 10 - Linha do tempo comunicação de risco 

 

Fonte: Adaptado de SOUSA, 2013. 

 

A primeira fase ocorreu entre o período de 1975 e 1984, caracterizada por ser 

unidirecional, passada dos técnicos e pesquisadores para o público leigo ignorando 

seu entendimento. A segunda, na década de 1990, continua caracterizada por ser 

unidirecional, porém com a ação do relações públicas que possuía o objetivo de 

influenciar as pessoas para a aceitação e mudança de atitude quanto ao 

comportamento diante do risco (SOUSA, 2013). A comunicação bidirecional ocorre a 

partir de 1996, em que há o estabelecimento de um diálogo com a comunidade em 

que os cidadãos passam a ser vistos como parte privilegiada na discussão das formas 

de entendimento e de ação coletiva (SOUSA, 2013). 

Esta pesquisa entende a comunicação como multidisciplinar e multidimensional 

sendo vínculo para as “principais fases do ciclo de risco: prevenção/preparação, 

alerta, resposta de emergência e recuperação/reorganização” (HÖPPNER; 

BUCHECKER, 2010). 

De acordo com Sousa (2013), o estado da arte da comunicação de risco 

estabelece quatro funções principais: informar, capacitar e gerar mudanças 

comportamentais, gerar confiança nas instituições responsáveis pela avaliação e 

gestão do risco, proporcionar participação nas resoluções e decisões do conflito.  

Os fluxos de comunicação, de acordo com Ludwig e Mattedi (2018), possuem 

três características cognitivas, apresentadas no Quadro 11.  

 

1975 a 1984

• Comunicação  
unidirecional, 
técnica, sem 
levar em conta 
o 
entendimento 
do público leigo

1985 a 1994

• Comunicação 
unidirecional e 
técnica. Surge a 
figura do 
relações 
públicas como 
fator de 
convencimento 
do público leigo

a partir de 1995

• Comunicação 
bidirecional em 
que reconhece-
se a 
importância do 
diálogo com a 
comunidade e 
sua 
importância no 
entendimento 
e ação coletiva
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Quadro 11 - Características cognitivas dos fluxos de comunicação de risco 

Muldimensional 
Produção e difusão das informações de cunho econômico, 
social, político, cultural e ambiental 

Multissignificativo 
O entendimento e o conhecimento absorvido na conversão 
da informação diferem de acordo com o ator envolvido no 
processo 

Multidirecional 
O fluxo de comunicação assume diferentes direções 
conforme os atores, níveis, etapa do desastre, 
organizações e setores envolvidos 

Fonte: Adaptado de LUDWIG; MATTEDI, 2018. 

 

Mediante sua complexidade devido à percepção de seus variados atores e 

diferentes propósitos perante a natureza multifacetada e ambígua dos riscos faz-se 

necessário um modelo de comunicação estrategicamente elaborado que leve em 

consideração as especificidades de seus principais pilares: atores, propósitos, modos, 

ferramentas e mensagens. 

 

2.6.1 Atores para a efetivação da comunicação de risco 

 

A evolução da comunicação de risco demonstra o desenvolvimento de uma 

rede de atores que atuam no processo da governança do risco, uma rede complexa e 

multifacetada que pode desempenhar múltiplos papeis conforme a etapa da gestão 

do risco. Para esta pesquisa utiliza-se a terminologia para classificação dos atores de 

acordo com Höppner e Buchecker (2010): especialistas e tomadores de decisão, 

partes interessadas (organizações e grupos não governamentais, indústria, 

sindicatos) e público em risco. Outra distinção é quanto aos seus papéis: fonte ou 

mensageiro, transmissores e receptores ou audiências. Além disso, de acordo com 

Höppner e Buchecker (2010), a literatura da gestão de risco define ainda quatro 

características que auxiliam na definição dos atores: poder, que envolve influência na 

gestão; legitimidade, que se refere ao interesse e preocupações das partes 

interessadas; urgência, traduzida como a criticidade das preocupações e solicitações; 

e proximidade, caracterizada como a qualidade ou o fato de estar perto espacialmente 

da área afetada.  

As características dos atores possuem influência direta em sua capacidade de 

resposta. O poder, interesse, preocupação das partes interessadas e o fato de 
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estarem perto espacialmente da área afetada somados ao conhecimento preventivo 

podem diminuir os obstáculos que impedem uma comunidade de agir de forma 

antecipada para mitigar os prejuízos (MARCHEZINI; LONDE, 2018). Outros 

elementos também são determinantes para fazer frente às ameaças como “condições 

econômicas, sociais, culturais e institucionais.” (MARCHEZINI et al., 2017, p. 292).  

Embora o foco deste trabalho seja a comunicação na fase preventiva, há a 

necessidade de se entender como um sistema de alerta é estruturado para que os 

atores afetados sejam devidamente preparados para a resposta conforme o sistema 

de alerta vigente na comunidade estudada.  

Para Marchezini et al., 2017, um sistema de alerta é descrito como um conjunto 

de capacidades necessárias para gerar e divulgar informações possibilitando aos 

atores vulneráveis aos desastres a oportunidade de se preparar para agir de forma 

adequada e com tempo suficiente para a mitigação de perdas e danos. O sistema de 

alerta é estruturado em função de quatro eixos fundamentais: “conhecimento dos 

riscos, monitoramento e alerta, comunicação e capacidade de resposta.” (BASHER, 

2006, apud MARCHEZINI et al., 2017, p. 291). 

No que tange ao monitoramento e sistema de alerta, no Brasil, “os desastres 

têm revelado que os sistemas de alerta ainda têm longo percurso até se tornarem 

úteis” (MARCHEZINI et al., 2017, p. 293). Ressalta-se a diferença entre o que é 

considerado aviso, alerta e alarme. Marchezini et al., 2017 esclarece que avisos 

meteorológicos são confundidos com alertas de risco e desastre, ao passo os informes 

das condições meteorológicas estão relacionados ao monitoramento de fenômenos 

e/ou ameaças naturais, enquanto os alertas de riscos levam em consideração as 

dimensões de vulnerabilidade e os impactos associados. Já os alarmes “são a 

confirmação de que o risco de desastre está se concretizando, o que exige, por 

conseguinte, a evacuação imediata de uma área que pode vir a sofrer danos” 

(MARCHEZINI et al., 2017, p. 303).  

No Brasil ainda não há uma clara distinção entre os dois conceitos iniciais, 

sendo disparados alertas, avisos e boletins com base em previsões e monitoramento 

tanto de fenômenos físico-ambientais quanto de riscos e desastres, deixando exposto 

a vulnerabilidade institucional da governança de riscos e desastres no País. Nesse 

contexto, Marchezini e Londe (2018), versam sobre as abordagens de alertas, 
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baseados em duas configurações: alertas de primeira linha (first mile) e fim de linha 

(last mile).  

O tradicional sistema de alerta, utilizado em Morretes, é verticalizado – last mile. 

Isso quer dizer que ele se configura a partir de alertas disparados a partir de dados e 

informações de peritos e equipamentos técnicos, como únicos detentores das 

informações, e chegam nos atores vulneráveis aos riscos na etapa final do sistema. 

As pessoas são apenas receptoras da mensagem. O sistema first mile, compreende 

que os afetados deveriam ser os componentes centrais no desenvolvimento e na 

operacionalização de um sistema de alerta. Para isso, é necessário o empoderamento 

da comunidade para participarem de todas as fases, desde o planejamento até a 

execução do alerta. Marchezini e Londe (2018) consideram que, para que um sistema 

de alerta centrado nas pessoas tenha efetividade deve-se considerar o 

“reconhecimento de diferentes percepções e representações em relação ao risco, 

assim como da valorização dos conhecimentos tradicionais e locais, além do 

científico.” (MARCHEZINI; LONDE, 2018, p. 242). 

Parker e Handmer (1998) desenharam fluxos de comunicação entre atores 

em uma situação de alerta de inundação sob as duas estruturas de sistema abordadas 

por Marchesini e Londe (2018), last mile e first mile. As Figuras 4 e 5 demonstram a 

comunicação entre atores com alerta de inundação sob a perspectiva dos órgãos 

oficiais com o domínio do gerenciamento e fora do domínio de gerenciamento. 

Na Figura 4, a partir de dados fornecidos por ferramentas tecnológicas como 

pluviômetros, medidores de marés e rios, os órgãos oficiais são acionados e a 

população afetada possui papel passivo para o enfrentamento do desastre, o que a 

deixa muito próxima ao limite de danos.  
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Figura 4 - Comunicação entre atores com alerta de inundação sob a perspectiva 
dos órgãos oficiais de comunicação de risco com o domínio do gerenciamento (last mile) 

 

Fonte: PARKER; HANDMER, 1998 

 
O organograma apresentado na Figura 4 é muito semelhante ao fluxo da gestão 

do risco e desastre utilizados atualmente no Brasil conforme apresentado no 

subcapítulo sobre a construção da governança dos riscos e desastre e Defesa Civil. 

Na Figura 5, o organograma demonstra como a população que vive em área 

de risco, na falta da proximidade e/ou gerenciamento por órgão oficiais, pode se 

organizar e ter um papel proativo na prevenção e contenção dos danos do desastre. 

Nessa representação, vários pontos do protocolo de ação são propícios para o 

recebimento do auxílio oficial dos órgãos competentes. A abordagem do sistema de 

comunicação e alerta esquematizada na Figura 5 pode ser utilizada nas fases de 

prevenção e preparação da comunidade, de modo a preparar a população por meio 

de um processo participativo de gestão que busque pôr em prática ações efetivas e 

eficazes para a redução dos riscos de inundação.  
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Figura 5 - Comunicação entre atores com alerta de inundação a partir da perspectiva da população 
da planície alagada, fora do domínio de gerenciamento (first mile) 

 

Fonte: PARKER E HANDMER, 1998. 
 

 

O organograma apresentado na Figura 5 demonstra um plano de ação a partir 

de um processo de capacitação e empoderamento da comunidade para a tomada de 

decisão. Com a análise dos dois modelos, conclui-se que há a necessidade de se 

considerar todos os atores envolvidos na gestão dos riscos e desastres, 

principalmente, aqueles que são diretamente afetados, além da urgência de 

contemplá-los na criação de sistemas de alertas centrados nas pessoas. Para isso, 

deve-se conhecer os propósitos e funções da comunicação de risco em todas as 

etapas da gestão de riscos, as metodologias e ferramentas, os tipos de mensagem 

para o compartilhamento das informações e a melhor abordagem para cada fase da 

gestão do risco.   
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2.6.2 Propósito e funções da Comunicação de Risco 

 

A comunicação permeia todas as etapas da gestão do risco. Seu propósito é 

sensibilizar; incentivar o comportamento preventivo; informar; alertar e desencadear 

ações; gerenciar a ansiedade; alinhar decisões; construir confiança e cooperação em 

rede e possibilitar o diálogo dos diversos atores.  

Na gestão do risco, a comunicação pode ser inserida como prática social “em 

um contexto político e cultural mais amplo, como um processo em que se constroem 

relações de responsabilidade” (HÖPPNER; BUCHECKER, 2010, p.14, tradução 

nossa). Além disso, ela tem a função de manter a “memória viva” sobre eventos 

passados como forma de permanente alerta. A comunicação é essencial para auxiliar 

no desenvolvimento das capacidades sociais necessárias para que todos os atores 

estejam sensíveis ao risco, preparados para identificar sinais de emergência, aptos 

para dispararem alertas e se mobilizarem para ação tanto em nível individual, em 

grupo, comunidade e organizações (HÖPPNER; BUCHECKER, 2010). 

 

2.6.3 Ferramentas e Mensagem para informação e comunicação 

 

As ferramentas para informação e comunicação devem ser utilizadas conforme 

a etapa da gestão de risco nos canais mais adequados. Elas podem envolver 

tecnologia ou não, como por exemplo encontros presenciais, assim como materiais 

impressos, que podem ser utilizados com sucesso na fase pré-desastre. Na fase de 

ação e resposta as redes sociais podem ter mais impacto para disseminar a 

informação. No Quadro 12, Ludwig e Mattedi (2018) sugerem como as principais 

tecnologias de informação e comunicação devem ser operacionalizadas nas 

diferentes fases da gestão de riscos e desastres.  



37 
 

 
 

Quadro 12 – Operacionalização das principais Tecnologias de Informação e Comunicação nas fases 
         da Gestão de Riscos e Desastres 

Fases da 
Comunicação 

Rádio e 
Televisão 

SIG e 
Sensoriamento 

Remoto 

Aplicativos 
Móveis 

Telefonia 
Móvel 
(SMS) 

Redes 
Sociais 

Rádio 
Amador 

Sistemas 
de Alerta 

Pré-
desastre 

xxx Xxx      

Ação/Respo
sta 

xxx Xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Pós-
desastre 

xxx Xxx xxx xxx xxx xxx  

Fonte: LUDWIG; MATTEDI, 2018. 

 

Para um melhor esclarecimento sobre as tecnologias de informação e 

comunicação utilizadas, Ludwig e Mattedi (2018) realizaram um levantamento 

bibliográfico que aborda suas definições e objetivos: 

a) Redes Sociais (Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, Youtube): criadas 

no ambiente da Internet, que permitem a interação e compartilhamento de 

informações por pessoas com interesses em comum. Pode ser percebido em dois 

momentos: i) ação/resposta (trans-desastre, como definição utilizada pelos autores): 

usadas para divulgar informações e receber feedback através das mensagens 

recebidas, enviadas e compartilhadas; ii) pós-desastre: uso das mídias para receber 

pedidos de assistência, monitorar as atividades dos usuários, e usar informações 

carregadas para criar estimativas de danos. 

b) Sistema de Informação Geográfica (SIG): compreendido como um 

software assistido por computador para a aquisição, armazenamento, análise e 

visualização de dados geográficos. O uso destas tecnologias permite um mapeamento 

abrangente dos riscos de desastres, para melhor suporte a tomada de decisões e 

melhorar a coordenação entre as agências, é utilizado em todas as fases da gestão; 

c) Sensoriamento Remoto: refere-se ao processo de obtenção de informações 

provenientes de sensores montados em satélites ou aeronaves, permite o 

mapeamento dos riscos de desastres, amplamente utilizado em todas as fases da 

gestão.  

d) Sistemas de Alerta: são procedimentos (realizados por vários instrumentos) 

através dos quais se recolhe e analisa informações sobre ameaças previsíveis, a fim 

de alertar a população vulnerável antes de um evento potencialmente destrutivo. 



38 
 

 
 

e) Aplicativos Móveis (Apps): pode-se definir os Apps como “aplicações de 

software projetadas para rodar em sistemas operacionais de telefonia móvel”, são 

muito utilizados no período trans e pós-desastre. Ao analisar 250 aplicativos de 

emergência disponíveis no banco de dados do GooglePlay, Gómez (2013) identifica 

cinco grupos de usuários: vítimas (59%), profissionais de equipes de resgate (14%), 

voluntários de resgate (14%), testemunhas (7%), e público em geral não afetados por 

emergências (6%). Dentre os aplicativos, vale destacar o aplicativo global Disaster 

Alert (desenvolvido pelo Pacific Disaster Center), o aplicativo japonês Yurekuru Call 

(amplamente utilizado nos alertas de terremotos), e os aplicativos brasileiros 

AlertaBLU e AlertaRIO (utilizados nas cidades de Blumenau e Rio de Janeiro 

respectivamente). 

f) Rádio e Televisão: amplamente utilizados em todas as fases da, com alta 

efetividade para lugares e pessoas com dificuldade de acesso à tecnologia. Apesar 

de ser mais eficiente no período pré e pós desastre, o rádio é eficiente também no 

trans-desastres, pois é capaz de manter a comunicação em áreas impactadas por 

desastres que não possuem energia elétrica, sendo recomendado em kits de 

emergência (Disaster Preparedness Tokyo, inserir ano). 

g) Rádio amador: possui a qualidade de funcionar quando todos os outros 

meios de comunicação entram em colapso devido aos impactos dos desastres, neste 

sentido são altamente eficazes no período de ação/trans-desastre e resposta  

h) Telefonia móvel e mensagens de texto (Serviço de Mensagem Simples - 

SMS): a telefonia móvel tem potencial na fase de ação e pós-desastre, pois além de 

um alerta precoce pode ser usada para organizar os esforços de recuperação, em 

coordenação com aqueles que precisam de auxílio, por outro lado, os SMS são 

importantes principalmente no período de ação, pois, fornecem uma elevada 

capacidade de mensagens sem congestionar a comunicação. 

Tão importante quanto os canais e tecnologias de informação e comunicação 

que serão utilizados em cada fase da gestão do risco, a construção da mensagem 

(estilo e conteúdo) adaptada ao público e a fase são primordiais. Quando o conteúdo 

é mal formulado pode ter um efeito desastroso na resposta do público. 

A mensagem na comunicação de risco deve ser construída com base na 

transparência, “isso implica que o conteúdo da comunicação não está apenas no que 

se sabe, mas também nas incertezas e no que é desconhecido” (HÖPPNER; 
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BUCHECKER, 2010, p. 18.). Descrever na mensagem a definição do que está 

ocorrendo ou que pode ocorrer, reconhecer incertezas, explicar a origem e o que pode 

ser feito para evitar ou mitigar impactos de um desastre gera confiabilidade aos 

comunicadores e credibilidade em suas mensagens. 

A linguagem utilizada também tem que ser adequada ao público. A linguagem 

técnica e científica, deve ser adaptada para o público receptor. Höppner e Buchecker 

(2010) destacam o fato que ainda não se entende como as palavras “catástrofe, 

desastre ou crise” utilizadas para descrever perigos naturais e seus impactos afetam 

a percepção das pessoas. Para esta pesquisa se utilizará a premissa que a 

comunicação de curto prazo, como alertas e avisos imediatos, somente são eficazes 

a partir de uma abordagem de comunicação prévia de longo prazo, que prepare os 

atores impactados para o entendimento das abordagens e os capacite para a tomada 

de decisão diante do evento extremo. 

 

2.6.4 Abordagem para comunicação de risco 

 

Diferentes abordagens para comunicação de risco refletem as diferentes ideias 

sobre quais são os seus propósitos. Na literatura encontram-se abordagens de 

variadas origens disciplinares. Höppner e Buchecker (2010) trazem as definições 

expressas no Quadro 13. 

 

Quadro 13 - Abordagens Comunicação de Risco 

ABORDAGEM DESCRIÇÃO ORIGEM 

Abordagem do 
processo de 
comunicação 
 

Estuda os componentes únicos do 
processo de comunicação de risco: 
remetente, mensagem, receptor e 
suas relações mútuas.  
 

São amplamente influenciados por 
estudos de comunicação clássica e 
partem de um entendimento de que 
cada componente do modelo deve ser 
levado em conta no desenvolvimento 
da comunicação (LUNDGREN; 
MCMAKIN, 2009). 

Abordagem do modelo 
mental 

Análise das características, 
necessidades e crenças existentes 
do público e como ele vê riscos e 
potenciais impactos está no cerne 
dessa abordagem inspirada na 
psicologia cognitiva. 

Desejo de entender melhor quais 
informações o público precisa para 
tomar decisões informadas. 

Abordagem cultural e 
étnica 

As implicações da cultura e da etnia 
para os esforços de comunicação de 
risco. 

Os comunicadores de risco precisam 
entender as características gerais das 
subculturas étnicas nas comunidades 
afetadas. Normas culturais, domínio da 
língua, estruturas domésticas e 
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ABORDAGEM DESCRIÇÃO ORIGEM 

obrigações de papel podem afetar se 
as pessoas recebem informações, seu 
tempo de resposta e como interpretam 
a situação (LINDELL; PERRY,2004) 

Abordagem de 
comunicação de crise 

O objetivo da comunicação é 
desencadear o comportamento 
adequado em casos de emergência. 

A organização gestora de riscos "sabe 
o que é melhor para o público" e 
essencialmente lhes dá apenas as 
informações necessárias para dominar 
rapidamente a situação de emergência 

Abordagem de perigo 
mais indignação 

Foca no manuseio das emoções 
como reações a situações de risco e 
ações de gestão. 

Nessa perspectiva, a comunicação tem 
a função de evitar a indignação ou 
ansiedade, abordando os sentimentos 
do público. 

Abordagem de contágio 
nas redes sociais 

Em vez de direcionar os indivíduos, 
os comunicadores de risco devem 
pensar e trabalhar através das redes 
sociais das comunidades. 

A suposição subjacente é que as 
pessoas dependem mais de 
conselhos, opiniões e comportamentos 
de pessoas que as cercam em suas 
vidas diárias. 

Abordagem de 
comunicação de 
convergência 

A comunicação como um "processo 
interativo de longo prazo no qual os 
valores (cultura, experiências e 
antecedentes) das organizações de 
comunicação de risco e do público 
afetam o processo de comunicação" 
(LUNDGREN;  MCMAKIN, 2009, p 
15). 

Reconhece a importância dos valores 
para o processo e os resultados da 
comunicação de risco, o que significa 
que a comunicação deve ser capaz de 
facilitar a gradual troca desses valores. 

Abordagem 
construcionista social 

Os proponentes ressaltam que, de 
fato, todos os atores contribuem 
tanto para conhecimentos quanto 
para subjetividades e, assim, afetam 
a avaliação, avaliação e posterior 
gestão dos riscos. 

Compreender que o conhecimento, os 
valores, as percepções etc. são 
moldados pelo contexto social e 
cultural em que estão incorporados e 
que podem levar a formas alternativas 
ou não racionais ou irracionais de 
perceber e reagir ao risco é, portanto, 
fundamental para a gestão e 
comunicação de risco. 

Abordagem de 
confiança social 

Baseia-se na ideia de que a 
confiança das pessoas nas 
instituições de gerenciamento de 
risco é um grande mediador de suas 
percepções ecomportamentos 
relacionados ao risco. 

A principal implicação para a 
comunicação de risco é que ela deve 
ter como objetivo construir confiança 
nos órgãos gestores de riscos. A 
comunicação aberta e honesta que 
segue o princípio da transparência é 
amplamente considerada fundamental 
na promoção da confiança.  

Amplificação social da 
abordagem de risco 

Introduzida por Kasperson et al. 
(1988) esta abordagem sustenta 
que, nas sociedades, os riscos são 
comunicados por diferentes fontes 
(por exemplo, funcionários públicos, 
atores não estatais e ONGs, a mídia 
de massa, membros do público) e 
transmitidos por uma série de 
entidades que deliberadamente ou 
acidentalmente amplificam ou 
atenuam os riscos e potenciais 
impactos de eventos de risco. 

Ajuda a entender que a comunicação 
dos atores sobre o risco é 
inerentemente seletiva. Eles 
disseminam e potencialmente ampliam 
as informações necessárias para 
apoiar suas opiniões enquanto 
atenuam ou omitem outras pessoas 
(HÖPNER et al. 2010). 

Fonte: Adaptada de HÖPPNER e BUCHECKER, 2010. 
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De acordo com Gutteling e Wiegman (1996 apud HÖPPNER; BUCHECKER, 

2010), a comunicação de risco, dependendo do estágio da gestão do risco, pode ser 

composta por diálogos unilaterais, bilaterais ou multilaterais. Embora a pesquisa tenha 

o foco na população residente na área urbana central de Morretes, destaca-se no 

Quadro 13, a abordagem cultural e étnica e suas implicações na comunicação de risco 

considerando a questão das populações transitórias. As práticas locais de 

comunicação de risco devem considerar que com o aumento da mobilidade humana, 

recém-chegados ou turistas podem não possuir a mesma gama de conhecimento dos 

residentes de longo prazo em comunidades propensas ao risco. Fazendo-se assim 

necessária uma comunicação direcionada a esse público. 

Assim, levando-se em consideração que vivemos em uma sociedade de risco, 

em que se produz os seus próprios riscos conforme o crescimento de sua demanda 

para geração de riqueza (BECK, 2010), sob o viés da gestão de risco e a construção 

da governança dos riscos e desastres no Brasil, conclui-se que a Comunicação de 

Risco está em evolução assim como o amadurecimento dos conceitos citados. A 

abordagem teórica é fundamental para o entendimento dos aspectos conceituais e 

históricos relacionados à construção do conceito e percepção dos atores quanto ao 

risco e para a elaboração de um planejamento de comunicação adequado.  
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3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Morretes é um município da região litorânea do estado do Paraná, localizado 

na microrregião de Paranaguá, sob as coordenadas geográficas 25º 28' 00’’ de 

Latitude Sul e 48º 49' 59" de longitude oeste, com 685 km2. Seus municípios limítrofes 

são: Antonina, Curitiba, Guaratuba e Paranaguá. Situa-se aproximadamente a 65 km 

de Curitiba (PR), a 45 km do Porto de Paranaguá (PR) e a 190 km de Blumenau (SC) 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, 2011). 

As correntes de ar do Oceano Atlântico são influenciadas pelos acidentes 

topográficos da região, o que gera um ambiente úmido e com alta pluviosidade. 

Segundo Passos (2012, p. 12), a cidade é propícia a enchentes, inundações e 

deslizamentos por não possuir programas de contenção de áreas de deslizamentos e 

remoção de moradias irregulares, além de não contar com um eficiente sistema de 

drenagem urbana e galerias pluviais. Conforme dados do Censo 2010 (IBGE, 2011), 

a cidade possui aproximadamente 16.366 habitantes. Com base em dados coletados 

em 2011, o município conta com 12 assentamentos com 816 domicílios, sendo dois 

em Área de Proteção Ambiental (APA), cinco à beira de rio, três à margem de lago, 

um em encosta e dois em lixão.  

 

3.1 Divisão sociopolítica e características socioeconômicas 

 

Com uma população estimada no ano de 2019 em 16.406 habitantes, com base 

no Censo 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2011), Morretes possui o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,686, o que 

a coloca abaixo da média brasileira de 0,760.  

De acordo com dados do IBGE (2019), 37% da população possui rendimento 

mensal de até meio salário-mínimo por pessoa, sendo o rendimento médio dos 

morretenses, em 2017, de 1,9 salários-mínimos. Do número total de habitantes, 

apenas 15,7% possuíam ocupação formal. 

 Morretes faz parte de uma das 14 regiões turísticas do Estado do Paraná, 

conhecida pelos seus caminhos históricos, turismo de aventura e o turismo 

gastronômico. Compõe o Litoral Paranaense junto a outros seis municípios: 

Guaratuba, Paranaguá, Antonina, Guaraqueçaba, Matinhos e Pontal do Sul.  
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Tabela 1 - Valor adicionado bruto a Preços Básicos de acordo com os ramos de atividades (2015) 

Ramos de Atividades Valor (R$ 1.000,00) 

Agropecuária 34.366 

Indústria 21.477 

Serviços 109.399 

Administração Pública 66.215 

Total 231.458 

Fonte: IBGE (2011), IPARDES, 2018. 

 

O setor de serviços, conforme Tabela 1, é a sua principal fonte para o Produto 

Interno Bruto (PIB), “representando quase metade (R$ 109 milhões) de todo o PIB (R$ 

231 milhões), seguido pela agropecuária e menos relevante a indústria” (NERING, 

2019, p. 40). Em relação ao PIB per capita, R$ 15.180 (IPARDES, 2018) Morretes se 

classifica como a 358ª posição entre 399 municípios do Paraná. (NERING, 2019). 

O crescimento do setor de serviços foi impulsionado pelo segmento do turismo. 

O Barreado, prato típico da região, associado a campanhas publicitárias, foi um dos 

impulsionadores do desenvolvimento local. Embora a oferta do prato típico tenha sido 

iniciada no Hotel Nhundiaquara, na década de 1960, o turismo gastronômico em 

Morretes começou a se intensificar a partir de 1970, com sua comercialização pela 

família Madalozo (GIMENES, 2011). O turismo se torna atividade econômica 

prioritária para o Município no início de 1990, após uma grande enchente que destruiu 

parte da lavoura local. À época, como estratégia para recuperação do município, na 

gestão de 1989-1992, a atividade econômica do turismo gastronômico passa a 

estimular o turismo de patrimônio histórico e o turismo de aventura, no município 

(GIMENES, 2011).  

Atualmente, o setor de serviços em Morretes é marcado pela gastronomia, 

venda de artesanato pelo turismo de base comunitária, ecoturismo e turismo de 

aventura, sendo o montanhismo um grande atrativo da região. Além disso, o Trem da 

Serra do Mar Paranaense é um importante impulsionador do setor de serviços. 

Administrado pela Serra Verde Express, somente em 2017, o trem transportou 194 

mil pessoas no sentido Curitiba/Morretes (NERING, 2019).  

A região, propícia aos eventos climáticos extremos, caracterizados por 

desmoronamentos nas encostas e Serra do Mar e inundações nos fundos de vale, é 

suscetível a ter suas atividades econômicas prejudicadas. No que tange a governança 

de risco, por Morretes estar situado na bacia litorânea, a PNPDEC (2012) e a atuação 
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da defesa civil se correlacionam com alguns aspectos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos (1997), pois, trata em seus objetivos da prevenção e da defesa 

contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso 

inadequado dos recursos naturais. (SILVA, 2016).  

 

3.2  Bacia Hidrográfica do Rio Nhundiaquara 

 

A partir da aprovação da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), 

instituída pela Lei n.º 9.433, promulgada em 8 de janeiro de 1997, e da Lei Estadual 

de Recursos Hídricos, n.º 12.726, em 26 de novembro de 1999, as bacias 

hidrográficas foram instituídas como unidades territorial de planejamento para atuação 

do poder público, da sociedade civil e de seus usuários, com gestão participativa e 

descentralizada, reconhecendo o valor da água como um bem finito, vulnerável e com 

valor econômico. Scroccaro (2010) apresenta a definição de bacia hidrográfico como: 

 

[...] uma região geográfica limitada por um divisor de águas (terreno mais 
elevado), que direciona as águas da chuva (precipitação) de uma área mais alta 
para uma mais baixa, formando, a partir de vários afluentes, um curso de água 
principal. (SCROCCARO, 2010, p.7). 

 

A Resolução Nº 024/2006/SEMA instituiu as 16 bacias hidrográficas do Estado 

do Paraná, de acordo com a Figura 4. São elas: Litorânea, Iguaçu, Ribeira, Itararé, 

Cinzas, Tibagi, Ivaí, Paranapanema 1, Paranapanema 2, Paranapanema 3, 

Paranapanema 4, Pirapó, Paraná 1, Paraná 2, Paraná 3 e Piquiri, conforme Figura 6. 
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Figura 6 - Unidades hidrográficas de gestão de recursos hídricos 

 

Fonte: SCROCCARO, 2010. 

 

O município de Morretes, permeado pelo Rio Nhundiaquara, está situado na 

Bacia Litorânea que também é composta por: Antonina, Paranaguá, Pontal do Paraná 

e Guaratuba. A Bacia Hidrográfica possui uma área total de 5.630,8 Km², cerca de 3% 

da área do estado e uma população de 283.028 habitantes (SCROCCARO, 2010, p. 

21). Morretes corresponde 10,4 % da área da Bacia. 

O potencial turístico da Bacia Litorânea em Morretes está alinhado com as 

práticas de Ecoturismo, sendo as áreas de especial interesse turístico o Pico Marumbi, 

Salto dos Macacos/Salto Redondo, Rio Nhundiaquara e Rio Mãe Catira 

(SCROCCARO, 2010, p. 24).  

O Gráfico 1 representa o uso e ocupação do solo com 90% da Bacia 

Hidrográfica Litorânea ocupada por área florestal e campestre. A alta taxa de floresta 

e campo é justificada pelas condições normais do terreno; criação de Áreas de 

Proteção Ambiental (APAs) e restrição ao uso degradante da região normatizado pela 

legislação.  



46 
 

 
 

Gráfico 1 - Representatividade das classes de uso e ocupação do solo na Bacia Litorânea 

 

Fonte: ÁGUAS PARANÁ, 2019b. 

 

Conforme demonstra o Gráfico 1, a área urbanizada corresponde à 2,39% do 

território da Bacia Litorânea. Esta área é propícia a inundações pelas características 

geofísicas da região, devido à ineficácia de seus sistemas de drenagem e ao uso e à 

ocupação do solo feitos de forma inapropriada.  

Para Silva, uma gestão eficaz de recursos “requer um enfoque integrado, 

buscando uma conciliação entre o desenvolvimento econômico e social e a proteção 

de ecossistemas naturais” (2016, p. 37). Embora Morretes conte com grandes áreas 

de preservação ambiental, historicamente, não foi estabelecido uma gestão eficaz que 

considere a “relação entre o uso do solo e o aproveitamento da água na totalidade de 

uma bacia hidrográfica ou aquífero” (SILVA, 2016, p. 37), de modo que ocorre 

ocupação desordenada do solo nas áreas ribeirinhas ao rio Nhundiaquara e seus 

afluentes.  

 

3.3 Características geofísicas da macrozona urbana de Morretes 

 

As cidades do litoral do Paraná encontram-se em regiões menos urbanizadas, 

com alta cobertura vegetal. Em Morretes, a gestão do “meio ambiente, embasa o 
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modo de vida e perspectiva de moradores e visitantes” (SILVA et al., 2019). A 

macrozona urbana de Morretes “abriga florestas ombrófilas mista e densa 

submontanas, primárias e secundárias” (IBGE, 2011).  

De acordo com o estudo de Silva et al. (2019), a macrozona urbana de Morretes 

apresenta ótima “qualidade ambiental e razoável hemerobia”, considerando-se 

hemerobia um conceito que distingue ambientes conforme o grau de naturalidade e 

inserção antrópica (tecnológica). 

 

Figura 7 - Cobertura da terra da macrozona urbana de Morretes/PR 

 

Fonte: SILVA et al., 2019. 
 

Conforme a Figura 7, pode-se observar nove categorias de cobertura de terra. 

Nos entornos das áreas com edificações com até quatro pavimentos, ocorre a maior 

parte da vegetação, “tanto arbórea contínua como arbustiva e/ou herbácea” (SILVA et 

al., 2019, p.7). 

A evolução da ocupação e do uso do solo urbano do município, segundo o 

Plano Diretor Municipal (PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, 2011) se 

fundamenta em “dois importantes elementos lineares, ou seja, ao longo do Rio 

Nhundiaquara e da via férrea, no entorno da estação ferroviária” (PREFEITURA 



48 
 

 
 

MUNICIPAL DE MORRETES, 2011, p. 243). A Câmara e o Mercado Municipal foram 

as primeiras construções importantes da cidade e estão localizadas próximo às 

margens do rio Nhundiaquara.  

Duas rodovias também são fatores determinantes para o crescimento 

econômico: a PR 408 e a PR 411 possuem trechos que passam por dentro da cidade 

e, ao longo de suas margens, há ocupação dispersa de uso residencial e 

estabelecimentos comerciais (PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, 2011). 

Em 1912, foi construída a primeira ponte sobre o Rio Nhundiaquara (ponte 

metálica), o que permitiu a ocupação da outra margem e ampliou a possibilidade de 

“arranjo de ocupação, não só próxima da margem, mas ao longo da estrada para 

Antonina” (PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, 2011, p. 244). 

Destaca-se como eixo comercial importante a Rua XV de Novembro, que 

abriga importantes construções pertencentes ao patrimônio histórico do município. A 

continuação da Praça Silveira Neto é constituída por restaurantes e comércio local na 

margem do Rio Nhundiaquara. O uso residencial é predominante em toda a área 

urbana, com edificações baixas com não mais de três pavimentos.  

Em situação irregular, na outra margem do Rio, encontra-se a Vila Freitas, 

com muitas edificações instaladas muito próximo às margens do rio, não respeitando 

as APPs. De acordo com o Plano Diretor (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MORRETES, 2011), a evolução da ocupação do Distrito Sede, com registro de 

loteamentos aprovados a partir de 1970, mostra a existência de poucos loteamentos 

aprovados. De acordo com o documento, um dos maiores problemas do Município “é 

a questão das ocupações irregulares em Áreas de Preservação Permanente e a 

análise da possibilidade de sua regularização ou desocupação” (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MORRETES, 2011, p. 392). 

Sobre a gestão das águas urbanas, o município é caracterizado por um sistema 

hídrico que garante o saneamento básico à população, tendo mais da metade dos 

domicílios (64,4%) com esgotamento sanitário adequado. Porém, possui um sistema 

de drenagem urbana subdimensionado, com apenas 2,4% dos domicílios urbanos em 

vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação 

e meio-fio), o que aumenta a possibilidade de inundações conforme o regime 

pluviométrico da estação (PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, 2011).  
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Figura 8 - Foto Panorâmica Morretes/PR 

 

Fonte: BENEDETTI, 2021. 

 

Além dos problemas relacionados à infraestrutura urbana, os aspectos físico-

ambientais da região litorânea e o relevo plano do perímetro urbano, conforme 

demonstra a Figura 8, constituem uma característica geomorfológica peculiar da 

região central da cidade de Morretes, onde observa-se que a falta de declividade para 

a água escoar torna-se uma condição natural para o represamento e, 

consequentemente, transbordamento do rio Nhundiaquara. 

 

3.4 Classificação climática e regime pluviométrico 

 

Conforme a classificação estática de Koppen, desenvolvida por Köppen em 

1900, a região possui clima subtropical úmido – Mesotérmico com verões frescos 

(Cfa), (Figura 9). A umidade relativa do ar é de 80% em todos os meses do ano e a 
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temperatura média em torno dos 25.º C, de acordo com o Instituto Agronômico do 

Paraná (ÁGUAS PARANÁ, 2019a).  

 

Figura 9 - Mapa climático do Estado do Paraná 

 

Fonte: ITCG, 2008. 

 

Na Bacia Litorânea, a avaliação do clima é realizada em função da importância 

que esse fator exerce no desenvolvimento socioeconômico e ecológico da região 

(ÁGUAS PARANÁ, 2019b, p. 34). Ao estabelecer as áreas climaticamente 

homogêneas, é possível contribuir para o desenvolvimento sustentável da região por 

meio de indicadores do seu potencial físico e biótico.  De acordo com o Plano da Bacia 

Hidrográfica Litorânea (ÁGUAS PARANÁ, 2019a), o litoral do Paraná região que 

contempla o município de Morretes, encontra-se sob influência do clima “Af”, tropical 

úmido, sem estação seca, com temperaturas médias mensais superiores a 18ºC e 

com pluviosidade superior a 60 mm no mês mais seco. Nos meses mais quentes 

(janeiro e fevereiro), as temperaturas variam de 24 a 25º C. A Bacia também 

contempla outras classificações climáticas consideradas transitórias como “Cfa/Cfb”, 

“Cfa/Af” e “Cfb/Cfa”, conforme é possível observar na Figura 10. 
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Figura 10 - Classificação Climática de Köppen da Bacia Litorânea 

 

Fonte: Adaptado de ÁGUAS PARANÁ, 2019a 

 

Levando-se em consideração as precipitações historicamente registradas, os 

meses do verão caracterizam-se pela elevação de precipitações pluviométricas e o 

mês de agosto é o mais seco. Em relação a acidentes e perigos locais devido a 

excesso pluviométrico (Figura 11), o mês de janeiro é o que chama mais a atenção 

na série histórica.  

 

Figura 11 - Regime pluviométrico em Morretes (1976 a 2017) 

 

Fonte: ALMEIDA et al. (2019) 
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A Figura 11 evidencia a concentração de volume pluviométrico nos meses de 

janeiro a março no município de Morretes, em que as precipitações em média podem 

ultrapassar o patamar de 300 mm (ALMEIDA et al., 2019, p. 217). 

 

Tabela 2 - Descrição dos limites pluviométricos em Morretes - 1976 a 2017 

 

Fonte: ALMEIDA et al., 2019, p. 223 

 

A Tabela 2 fornece métricas para a compreensão da classificação de eventos 

climáticos extremos. Em 2011, entre os dias 10 e 12 de março, “a estação de Morretes 

registrou 537 mm” (ALMEIDA et al., 2019, p.3), sendo a média histórica para o mesmo 

mês de 243,9 a 303,7 mm. O evento Águas de Março pode ser classificado como a 

anomalia positiva mais significativa do município.  

Ainda nesse contexto, no Brasil, os episódios de precipitação intensa que 

podem ser desencadeadores de deslizamentos e inundações estão associados como 

características do fenômeno El Niño. O fenômeno El Niño é o responsável pelas 

variações da temperatura da superfície das águas do Oceano Pacífico, o que modifica 

os campos de pressão atmosférica, o padrão de circulação de massas de ar e água 

no planeta (ALMEIDA et al., 2019).  

Almeida et al. (2019) explicam que o fenômeno climático está dividido em duas 

fases: o próprio El Niño, caracterizado por temperaturas mais elevadas, e a La Niña, 

com temperaturas mais baixas. São eles que influenciam diretamente nos regimes de 

chuvas e térmicos em várias regiões do Brasil, incluindo a Bacia Litorânea. O Plano 
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da Bacia Hidrográfica Litorânea, 2019, esses fenômenos afetam significativamente a 

frequência de eventos climáticos extremos. 

Para Morretes, a influência do El Niño pode ser devastadora. Por ser 

caracterizado por temperaturas mais quentes, há um aumento das chuvas na região, 

o que causa fenômenos que podem ser categorizados como “anomalias climáticas” e 

repetem-se em intervalos irregulares podendo estar relacionados aos eventos 

climáticos extremos dos últimos anos (ALMEIDA et al., 2019, p. 224). 

 

3.5 Vulnerabilidade ambiental a alagamentos e inundações urbanas no município de 

Morretes 

 

De acordo com o Plano da Bacia Hidrográfica Litorânea (2019) as redondezas 

do rio Nhundiaquara e dois de seus principais afluentes (Marumbi e Rio do Pinto) da 

margem direita foram classificados como de “Alta” vulnerabilidade, estando a 

montante da área urbana municipal, desde suas nascentes (ÁGUAS PARANÁ, 2019, 

pg. 14). 

As enxurradas com potencial de inundar e provocar danos à área urbana e a 

população residente são causadas quando há o aumento das precipitações, 

principalmente as chuvas concentradas no verão, que devido a acentuada declividade 

da região aumenta a velocidade da água somado ao aumento rápido do nível dos 

cursos d’água, decorrentes do pequeno tamanho de suas bacias, “à curta distância 

entre as nascentes e o centro de Morretes” (ÁGUAS PARANÁ, 2019b, pg. 14). A 

Figura 12 demonstra que Morretes está em uma região classificada com alta 

vulnerabilidade a inundações considerando as delimitações da Bacia Hidrográfica 

Litorânea. 
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Figura 12 - Classificação da vulnerabilidade a inundações no estado do Paraná 

 

Fonte: Adaptado de ÁGUAS PARANÁ, 2019b 

 

Conforme demonstra a Figura 13, em Morretes “há uma grande região 

demarcada com Alto, Médio e Baixo risco, porém os arquivos da base de dados não 

discriminam a natureza do risco.” (ÁGUAS PARANÁ, 2019b, p.17). A única menção 

ao tipo de risco está no relatório gerado para o município, seguido pelo mapa de risco 

final, que considera graus de risco para a população englobando tanto inundações 

quanto deslizamentos, não sendo possível a distinção da natureza destes riscos para 

Morretes (ÁGUAS PARANÁ, 2019b, p.17) 
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Figura 13 - Classificação de Risco a Inundação pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) 

 

Fonte: ÁGUAS PARANÁ, 2019b. 

 

O mapeamento publicado no Plano da Bacia Hidrográfica Litorânea (ÁGUAS 

PARANÁ, 2019b) foi o resultado da Ação Emergencial para Reconhecimento de Áreas 

de Alto e Muito Alto Risco a Movimentos de Massa, Enchente e Inundação, que 

analisou 41 municípios brasileiros, sendo sete deles contemplados no Plano da Bacia 

Hidrográfica Litorânea. A Ação Emergencial integra o Programa Nacional de Gestão 

de Riscos e Resposta a Desastres, desenvolvido pela parceria dos Ministérios de 

Minas e Energia (MME), da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e da Integração 

Nacional (MI), juntamente à Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação 

Mineral (SGM), ao Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e ao Departamento de Gestão 

Territorial (DEGET). 

Os dados fornecidos pelo Plano da Bacia Hidrográfica Litorânea (ÁGUAS 

PARANÁ, 2019b) vão ao encontro das informações relativas à ocorrência de 
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enchentes na área urbana de Morretes, fornecidas pelo Corpo de Bombeiros local e 

descritas no vigente Plano Diretor Municipal de Morretes (2008), que descrevem que 

de 2003 a 2008, a cidade teve três grandes enchentes que atingiram um percentual 

de 80% da sua área. Além disso, de 2001 a 2019, o município de Morretes foi 

acometido por eventos relativos às enxurradas, alagamentos e inundações conforme 

descrito no item 4.7 sobre o levantamento da série histórica.   

 

3.6 Levantamento da série histórica de eventos extremos  

 

O levantamento da série histórica de eventos extremos é de suma importância 

para o planejamento de uma estratégia de comunicação de risco, pois oferece um 

panorama de probabilidade cronológica de incidência dos eventos. Assim é possível 

determinar janelas de oportunidade e adequação da mensagem. Além disso, a série 

histórica possibilita a mensuração do nível de risco em relação às pessoas impactadas 

e os eventos hidrológicos.  

A coleta de dados para o levantamento da série histórica foi realizada nos 

bancos de dados disponíveis no site da Defesa Civil do Paraná, pelo Sistema 

Informatizado de Defesa Civil (SISDC), desenvolvido pela Companhia de Tecnologia 

da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar). De acordo com informações 

fornecidas pelo site da Coordenadora Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), 

é um sistema de gestão que possui elementos para auxiliar na gestão de riscos e 

desastres nos municípios paranaenses. Um dos principais recursos é o Plano de 

Contingência Online, que possibilita controle ativo e integrado das informações de 

desastres, com o cadastro das áreas de atenção, abrigos, recursos e pessoal 

envolvido na resposta. 

O levantamento da série histórica de eventos extremos com informações do 

SISDC para o município está disponível a partir de 2001.   

A coleta de dados ocorreu por meio de tabulação dos relatórios emitidos pelo 

SISDC com os dados: 

• Eventos de periculosidade para desastres – geral; 

• Eventos hidrológicos  

• Eventos geofísicos 

• População afetada 



57 
 

 
 

• Mês da Ocorrência 

• Estação do Ano 

• Ano (metodologia)  

 

Conforme o Gráfico 2, a partir da análise de dados fornecidos pelos relatórios 

do SISDC, observa-se que os eventos extremos que mais impactam a população de 

Morretes são as enxurradas, vendavais e inundações.  

 

Gráfico 2 - Número de manifestações dos diferentes fenômenos de periculosidade no total de     
      eventos 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Conforme o demonstrado Gráfico 2, o município estudado teve 34% de 

enxurradas e 34% de vendavais, seguidos por alagamentos, inundações e 

deslizamentos. O Quadro 14 demonstra que de 2001 a 2019, de acordo com dados 

fornecidos pelo SISDC (Anexo C), o município de Morretes foi acometido por 17 

eventos relacionados com enxurradas, alagamentos e inundações com um total de 

26.130 pessoas afetadas, com dois óbitos (1 em 2004 e outro em 2015) ambos 

derivados de enxurradas. 
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Quadro 14 - Levantamento histórico de eventos relacionados às enxurradas, temporais, alagamentos 
         e inundações de 2001 a 2019 

Evento Afetados Mês Ano 

Enxurradas 114 outubro 2019 

Temporal 0 janeiro 2019 

Alagamentos/inundações 4 janeiro 2017 

Enxurradas 200 dezembro 2015 

Alagamentos/inundações 500 fevereiro 2015 

Enxurradas 45 janeiro 2015 

Enxurradas 45 abril 2014 

Alagamentos/inundações 9 junho 2013 

Alagamentos/inundações 120 abril 2012 

Alagamentos/inundações 0 agosto 2011 

Enxurradas 15178 março 2011 

Enxurradas 285 dezembro 2010 

Enxurradas 320 abril 2010 

Enxurradas 1350 março 2010 

Enxurradas 1260 fevereiro 2010 

Enxurradas 5200 janeiro 2004 

Enxurradas 1500 janeiro 2003 

Fonte: DEFESA CIVIL DO PARANÁ, 2019. 

 

O levantamento histórico, conforme Quadro 14, ainda permitiu apurar a 

distribuição mensal dos eventos pelo número de pessoas impactadas, conforme 

demonstrado no Gráfico 3, destaca-se o mês de março, devido ao evento extremo 

ocorrido em 2011 que impactou mais de 15 mil pessoas na região. 
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Gráfico 3 - Distribuição mensal dos eventos por número de pessoas impactadas 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

A análise da série histórica a partir dos dados fornecidos pelos relatórios do 

SISDC demonstram que os eventos extremos que mais impactam a população de 

Morretes, no Estado do Paraná, são as enxurradas, seguidas por inundações, que 

ocorrem com maior frequência no Verão, estação do ano caracterizada pelo aumento 

das precipitações pluviométricas, sendo sua maior concentração no mês de março.  

 

3.7 Gestão de Riscos e Desastres em Morretes 

 

O município de Morretes possui dois instrumentos importantes no que concerne 

à gestão do risco e de desastres: o Plano Diretor Municipal (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MORRESTES, 2011) e o Plano de Contingência Municipal de 

Proteção e Defesa Civil (PARANÁ, 2019), que estabelece diretrizes para ações de 

resposta a desastres envolvendo Deslizamentos, Alagamentos, Inundações, 

Enxurradas, Granizos, Vendavais e Tempestades. 

Total: 29316 Média: 2931,6 Mínimo: 0 Máximo: 18376
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Porém, o trabalho da Defesa Civil Municipal está focado no atendimento ao 

desastre, não havendo na última gestão municipal (2016-2020) algum trabalho 

desenvolvido com a comunidade para a gestão do risco.  

O mapeamento disponível sobre as áreas inundáveis e alagáveis urbanas é 

precário, resumindo-se ao levantamento realizado no Plano de Contingência em que 

consta as “áreas de atenção”, que são localidades que historicamente já estiveram 

envolvidas ou ainda se envolvem sazonalmente com algum dos tipos de ocorrências, 

como alagamentos, inundações ou deslizamentos. As áreas de atenção para 

alagamentos, considerados nesta pesquisa como inundações urbanas, foram 

confirmadas durante a pesquisa de campo com o testemunho dos moradores 

entrevistados.  

Não há também estudos ou projetos na Secretaria do Urbanismo para 

solucionar o problema de drenagem urbana. Atualmente, após o pleito municipal de 

2020. Defesa Civil Municipal de Morretes é constituída conforme Quadro 15. 

 

Quadro 15 - Composição Defesa Civil Municipal de Morretes 

Cargo 

Presidente/Prefeito Municipal 

Presidente Adjunto/Vice-prefeito 

Coordenador 

Coordenador Adjunto Municipal da Defesa Civil 
de Morretes 

Administrativo 

Apoio Logística 

Apoio Minimização e NUDEC 

Apoio Operacional 

Fonte: Adaptado MORRETES, 2021. 

 

Apesar de alguns integrantes continuarem os mesmos, a maior parte dos 

integrantes da Comissão Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) foi 

alterada. A mudança nos quadros operacionais da Defesa Civil nos municípios a cada 

eleição acaba prejudicando o município pela falta de continuidade dos trabalhos. O 

Decreto federal 10.593/2020 tenta mitigar os prejuízos causados por trocas de 

governos e versa sobre a sucessão no Art. 41, em que os antigos gestores devem 

promover a continuidade das ações de proteção e defesa civil para a nova 

administração. A transição deve ocorrer de maneira formal e com todas as 

informações sobre projetos em andamento, mapas de risco etc. 
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A nova gestão municipal de Morretes instituiu pela Portaria N. 28/2021 o Grupo 

de Atividades Fundamentais (GRAF) composto por representantes de instituições 

públicas que atuam diretamente na gestão de riscos e desastres. Além disso, foi criado 

o Conselho de Entidades Não Governamentais (CENG), composto por representantes 

de associações e organizações civis que podem atuar diretamente na gestão do risco 

e desastre. Até fevereiro de 2021, conforme informações da Defesa Civil de Morretes, 

não havia sido destinado recursos para capacitação do CENG, nem havia se definido 

o papel ativo de cada um na gestão de riscos e desastres do Município. Justifica-se 

pelo breve tempo da nova gestão no cargo. 

É o Plano de Contingência, versão 69/2019 (PARANÁ, 2019), que normativa 

os aspectos relacionados ao monitoramento, alerta, alarme e resposta, incluindo as 

ações de socorro, ajuda humanitária e reabilitação de cenários.  O Plano será 

acionado quando forem constatados “condições e pressupostos que caracterizam um 

dos cenários de risco” (PARANÁ, 2019, p. 62). Entre os critérios para a caracterização 

do cenário de risco estão informações advindas das áreas monitoradas, pela 

ocorrência do evento ou pela dimensão do impacto, em especial:  

• Alerta meteorológico do CENAD, CEDEC, CORPDEC ou COMPDEC; 

• Quanto o nível dos rios monitorados (Quadro 16) atingirem os níveis de 

atenção ou alerta; 

• Quando o movimento de massa for detectado pelos responsáveis pelo 

monitoramento ou for dado um alerta pela MINEROPAR; 

• Quando ocorrerem chuvas, vendavais ou tempestades que gerem 

pessoas desalojadas e/ou desabrigadas. 

Até 2020, existiam dois agentes da Defesa Civil municipal responsáveis pelo 

monitoramento, atenção e alertas. Os rios monitorados são os rios Nhundiaquara, Rio 

do Pinto e Rio Marumbi.  

 
 
Quadro 16 - Rios monitorados no município de Morretes/PR 

Nome do rio Nível de atenção Nível de alerta 

Rio Nhundiaquara 1 metros 3 metros 

Rio do Pinto 1 metros 3 metros 

Rio Marumbi 1 metros 3 metros 

Fonte: Adaptado de PARANÁ, 2019. 
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No Plano de Contingência (PARANÁ, 2019), é destacado que semanalmente 

há a inspeção das réguas instaladas nos rios monitorados (Figura 14). Além disso, 

Morretes conta com 10 estações pluviométricas e duas estações meteorológicas. 

 

Figura 14 - Régua para inspeção do nível do Rio Nhundiaquara e placa explicativa dos níveis de 
alertas 

  

Fonte: Pesquisa de campo, 2020. 

 

A Figura 14 demonstra a sinalização das réguas para inspeção do nível do Rio 

Nhundiaquara e a placa que contém informações sobre os níveis de alerta do Rio e 

os procedimentos que devem ser adotados em cada nível. A sinalização foi instalada 

em 2015. 

O Plano de Contingência prevê as ações de resposta, denominando instituições 

competentes para o socorro, assistência às vítimas e reabilitação de cenários, 

cadastro de recursos, de abrigos e a instalação do Sistema de Comando de 

Incidentes, que é uma ferramenta de gerenciamento de incidentes padronizada para 

todos os tipos de sinistros e eventos.  
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4 METODOLOGIA 

 

Para demonstrar como as estratégias de Comunicação de Risco podem ser 

eficazes na preparação e redução dos riscos de desastres relacionados às 

inundações urbanas, fez-se uso do método de estudo de caso (Yin, 2001) tendo o 

município de Morretes (PR), como unidade de análise. A coleta de dados foi composta 

de: levantamento bibliográfico e documental e pesquisa de campo realizada por meio 

de entrevistas os atores que residem nas áreas de atenção determinadas no Plano de 

Contingência Municipal. De acordo com o objetivo proposto trata-se de uma pesquisa 

descritiva quantitativa. 

Utilizando uma estratégia de pesquisa abrangente, os dados foram coletados 

de acordo com as etapas descritas a seguir: 

• Na primeira fase, para a contextualização/caracterização da área de estudo 

e construção do referencial teórico sobre riscos e desastres, foram utilizadas 

fontes de dados secundárias como levantamento bibliográfico por meio de 

plataformas on-line como Google Acadêmico e Base Emerald. O 

levantamento documental, também realizado de maneira virtual, envolveu a 

consulta de órgãos municipais, estaduais e federais; instituições oficiais 

como Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, além das Agências Reguladoras 

como o CPRM, SEDEC, INMET, INPE; 

• Para estudar perfil e percepção de risco dos atores sociais foram coletados 

dados primários por meio de pesquisa realizada com a população adulta, 

da área urbana central da cidade de Morretes que são afetados direta ou 

indiretamente pelo evento estudado em uma amostragem não probabilística 

por conveniência; 

• A terceira fase consistiu na análise das variáveis coletadas na pesquisa em 

campo para a criação do produto técnico considerando-se os pilares da 

comunicação: atores sociais, propósitos e funções, ferramentas para 

informar e as abordagens para Comunicação de Risco. 
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4.1 Delimitação da área de estudo 

 

O levantamento contido no Plano Diretor Municipal de Morretes (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MORRETES, 2011), conforme Quadro 17, constatou que a Vila 

Freitas, Vila dos Ferroviários e Rocio, no Distrito Sede de Morretes, região central, 

fazem parte dos bairros mais atingidos por inundações.  

 

Quadro 17 - Bairros mais atingidos por inundações - Distrito Sede de Morretes 

 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, 2011 

 

Os dados são confirmados pelo Plano de Contingência Municipal de Proteção 

e Defesa Civil de Morretes (PARANÁ, 2019), que estabelece diretrizes para ações de 

resposta a desastres envolvendo Deslizamentos, Alagamentos, Inundações, 

Enxurradas, Granizos, Vendavais e Tempestades e caracteriza os cenários de tais 

eventos. O Anexo B demonstra que as regiões de Raia Velha, Rocio, Vila dos 

Ferroviários, Marambaia e Vila Freitas são áreas sujeitas a alagamentos devido ao 

alto índice pluviométrico.  

Para definição da Área de Estudo, considerou-se as limitações da pesquisadora 

quanto ao tempo para realização da pesquisa, o cenário de pandemia da Covid-19 e 

limitação de acesso à cidade; tamanho da amostra; levantamento sobre demarcação 

de território e de dados demográficos sobre a região de estudo; recursos financeiros 

e humanos. Definiu-se a área de estudo sendo as áreas mapeadas como vulneráveis 

às inundações e alagamentos pelo levantamento documental e com dados 

demográficos publicados no Plano Diretor Municipal de Morretes (PREFEITURA 
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MUNICIPAL DE MORRETES, 2011) pela divisão de setores censitários realizados 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). 

Tabela 3 - Densidade dos domicílios por setor censitário - 2000 

 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, 2011. 

 

Conforme Tabela 3, em Morretes – Distrito Sede, existem 9 Setores Censitários 

Urbanos e 11 Setores Censitários Rurais. Atualmente, segundo dados Censo 2010 

(IBGE, 2010), Morretes está dividida em 11 Setores Censitários Urbanos e 18 Setores 

Censitários Rurais.  

 
Tabela 4 - Setores Censitários Urbanos Pesquisados 

Setor Número de Domicílios Número de Moradores 

Setor Censitário 1 (Bairro 
Centro, Raia Velha) 

154 domicílios 457 moradores 

Setor Censitário 2 e 3 (Bairro 
Vila dos Ferroviários, Rocio) 

509 domicílios 1863 moradores 

Setor Censitário 5 (Barro 
Branco, Vila Freitas) 

214 domicílios 821 moradores 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 
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A pesquisa concentra-se nos setores censitários com área demarcada pelo 

IBGE (2010), conforme Tabela 4, e compatíveis às áreas de alagamento e inundação 

urbana descritas no Plano de Contingência Municipal de Proteção e Defesa Civil de 

Morretes (PARANÁ, 2019) e que constam no Plano Diretor Municipal (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MORRETES, 2011). 

 

4.2  Coleta de dados  

 

Para a coleta de dados foi considerado o tipo de amostragem definida como 

não probabilística intencional (MARSIGLIA, 2003). Foram inqueridos indivíduos com 

mais de 18 anos e residentes nas áreas de atenção urbana determinada pelo Plano 

de Contingência (PARANÁ, 2019), considerando-se o universo de 877 domicílios 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, 2011). 

O tipo de amostragem foi definido considerando-se as limitações da pesquisa 

quanto ao tempo1, recursos humano e financeiro. Além disso, outros dois fatores 

foram limitadores: a confusa demarcação territorial quanto aos bairros no 

macrozoneamento urbana municipal, e mesmo a disponibilidade da população local 

para responder o formulário. A demarcação territorial dos bairros e comunidades no 

Município é confusa, por não serem, em sua totalidade, demarcados no 

macrozoneamento urbano do Município. 

Considerando que se trata de um estudo de caso e a pesquisa tem o objetivo 

de compreender alguns aspectos da comunidade e sua relação com o tema para a 

geração de conteúdo e estratégias para o Plano de Comunicação, a amostragem não 

probabilística intencional, conduziu ao alcance de resultados satisfatórios mais 

rápidos e com menor custo que uma pesquisa com abordagem probabilística. Para 

este trabalho, se conceitua amostragem não probabilística aquela em que a seleção 

dos elementos da população que compõe a amostra parte do julgamento do 

pesquisador (OLIVEIRA, 2001); e intencional pois “se deseja por exemplo, obter a 

 
 

1 O tempo para o desenvolvimento da pesquisa foi reduzido devido aos protocolos de segurança e do 
lockdown, medidas de contenção adotadas pela gestão pública municipal de Morretes entre os meses 
de junho e agosto, que levou ao isolamento completo da cidade e dos munícipes por três meses durante 
a pandemia do novo Coronavírus. 
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opinião ou conhecer a situação de determinadas pessoas ou serviços, por sua 

especificidade e não representatividade do universo” (MARSIGLIA, 2003, p.9). 

 A pesquisa de campo foi desenvolvida em cinco etapas:  

1. Foi definida uma amostra de no mínimo 120 indivíduos, sendo um indivíduo 

por residência, com uma meta de 20 entrevistados por bairro, de um 

universo de 877 domicílios (dados do Plano Diretor), distribuídos nas 

regiões Raia Velha/Centro, Rocio/Vila dos Ferroviários e Barro Branco/Vila 

Freitas. Pela delimitação territorial, os bairros foram divididos em dois 

blocos: primeiro bloco com o Bairro Centro, Raia Velha, Rocio e Vila dos 

Ferroviários; e o segundo com Barro Branco/Vila Freitas. Ao todo foram 

realizadas 150 entrevistas.  

2. A amostra foi selecionada utilizando a divisão por grupos censitários 

situados nos setores indicados como áreas de atenção às inundações 

urbanas do Plano de Contingência da Defesa Civil local; 

3. O formulário foi aplicado presencialmente, em entrevistas estruturadas orais 

e individuais, com tempo estimado de 10 minutos. As respostas foram 

marcadas na plataforma Datascope - software criado por uma empresa 

chilena, que oferece soluções móveis para a coleta de informação em 

campo por meio de formulários e gestão de tarefas, e para a análise dos 

dados coletados, por meio de uma plataforma de Inteligência Empresarial 

que gera indicadores em tempo real (DATASCOPE, 2020). 

4. A pesquisa foi realizada com periodicidade quinzenal, entre os meses de 

setembro a dezembro de 2020 e janeiro de 2021. 

 

Tabela 5 - Setores Censitários Relacionados com o Número de Domicílios, Número de         
Pessoas Afetadas e Número de Entrevistados 

Setor 

Número de 

Domicílios 

pelo Plano 

Diretor 2008 

Número de 

pessoas afetadas 

segundo Plano de 

Contingência 

Número de 

Entrevistados 

Setor Censitário 1, 2 e 3 

(Bairro Centro, Raia Velha, 

Vila dos Ferroviários e 

Rocio) 

 

663 

 

400 

 

96 
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Setor 

Número de 

Domicílios 

pelo Plano 

Diretor 2008 

Número de 

pessoas afetadas 

segundo Plano de 

Contingência 

Número de 

Entrevistados 

Setor Censitário 5 (Barro 

Branco, Vila Freitas) 

 

214 

 

250 

 

54 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Para a realização da abordagem em campo, em setembro de 2020, foi 

realizada a pesquisa exploratória no município de Morretes guiada por residente da 

área para conhecimento das áreas demarcadas, órgão oficiais e autoridades 

competentes.  

Ainda em setembro, foi realizado o teste do formulário com 10 residentes. Após 

as adequações, a coleta de dados ocorreu de porta em porta, observando as normas 

de segurança para saúde por causa da pandemia da Covid-19:  

• Realizada em frente à residência dos inqueridos; 

• Utilização de máscara; 

• Distância mínima de 1,5 m; 

• Sem contato físico.  

O formulário de coleta de dados (Apêndice A) foi estruturado a partir de um 

roteiro, com 22 perguntas nos formatos fechadas e semifechadas, desenvolvidas com 

base no formulário desenvolvido por Sousa (2013), com foco na Comunicação de 

Risco enquanto ferramenta para prevenção e mitigação de desastres hidrológicos. 

O roteiro desenvolvido considera a percepção do indivíduo sobre os eventos 

relacionados às inundações com base em suas experiências vividas, características 

culturais, socioeconômicas, demográficas, disponibilidade para participação no 

processo de gestão dos riscos, necessidade de informações e oportunidades de 

comunicação. O formulário prioriza as categorias de análise demonstradas no Quadro 

18. 
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Quadro 18 – Categorias de Análise utilizadas no Formulário 

Elementos Psicológicos Gestão dos Riscos Comunicação de Risco 

Preocupação da comunidade 
para com as inundações 

Conhecimento sobre medidas 
de autoproteção e prevenção 

Meios de comunicação para 
obtenção da informação 

 

Percepção do perigo e 
segurança individual e da 
comunidade 

Disponibilidade para interação 
e engajamento em ações para 

gestão dos riscos 

Meios de comunicação 
eficazes para recebimentos 

de alertas 
 

Confiabilidade das fontes de 
informação 

 Oportunidades de 
comunicação 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir das análises dos dados relacionados aos elementos psicológicos, 

gestão e comunicação de risco foi possível entender os atores inqueridos quanto às 

suas percepções do perigo e dos riscos, além das motivações para a participação 

cidadã quanto às ações de gerenciamento de riscos e quais seriam as oportunidades 

e os meios de comunicação mais assertivos para informar e alertar a comunidade em 

caso de inundações.  

A análise de dados da pesquisa em campo, contida no Capítulo 5, teve o 

objetivo de gerar insights para a construção do produto técnico. Buscou-se identificar 

por meio do cruzamento de dados qual seria a variável que poderia apontar o público-

alvo, considerando: faixa etária, escolarização e gênero.  
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5 DIAGNÓSTICO DA PERCEPÇÃO DOS RISCOS RELACIONADOS ÀS 

INUNDAÇÕES URBANAS DE MORRETES/PR: UMA PERSPECTIVA DA 

POPULAÇÃO RESIDENTE NAS ÁREAS DE ATENÇÃO LOCALIZADAS NA 

REGIÃO CENTRAL 

 

Conforme área sinalizada no Plano de Contingência do Município de Morretes 

(PARANÁ, 2019), a pesquisa de campo se concentrou nas regiões urbanas centrais 

com riscos de inundações urbanas. Foram realizadas 54 entrevistas no setor Barro 

Branco e Vila Freitas; 30 entrevistas no Rocio e Vila dos Ferroviários e 66 entrevistas 

nos bairros Raia Velha e Centro. 

 No intuito de identificar a percepção de risco e desastre à inundações dos 

moradores da área central de Morretes foram entrevistados 150 residentes, maiores 

de 18 anos, distribuídos em quatro áreas: Raia Velha/Bairro Centro, Vila dos 

Ferroviários/Rocio, Barro Branco/Vila Freitas. A pesquisa foi composta por 22 

perguntas divididas em quatro categorias de análise: características 

socioeconômicas, elementos psicológicos, gestão do risco e comunicação, conforme 

descrito no Capítulo 3. 

 

5.1  Análise Socioeconômica 

 

Na análise dos dados socioeconômicos coletados, procura-se apresentar a 

confiabilidade na representatividade da amostra comparando os resultados com os 

dados obtidos pelo Censo 2010, realizado pelo IBGE (2011). Além disso, os fatores 

socioeconômicos, conforme será demonstrado posteriormente, influenciam nas 

decisões sobre a participação cidadã nos processos de gestão de risco e desastre.  
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Gráfico 4 - Faixa Etária dos entrevistados nas áreas vulneráveis às inundações da                 
      região central de Morretes/PR 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2020. 

 

Em relação à Faixa Etária, conforme Gráfico 4, os dados colhidos são 

proporcionais aos dados disponíveis pelo Censo 2010, realizado pelo IBGE (2011), 

em que a população no grupo de idade de 30 a 70 anos ou mais é preponderante ao 

grupo mais jovem.  

Foram entrevistados 77 residentes femininos e 73 masculinos, escolhidos de 

forma aleatória. O resultado do número de entrevistados segue os dados do Censo 

2010, em que a distribuição de homens e mulheres é homogênea, sendo 7.950 

homens e 7.768 mulheres. O resultado foi diretamente influenciado pelos horários e 

dias da semana em que as entrevistas foram realizadas, considerando que são as 

mulheres, em sua maioria, que usualmente costumam estar em casa em horários 

comerciais. 

Em relação à Condição perante o trabalho, a maior parte dos entrevistados 

estão economicamente ativos (50,3%). Em relação ao gênero feminino, das 77 

entrevistadas, 36 exercem atividade doméstica não remunerada, 3 estão 

desempregadas e 36 mulheres empregadas ou aposentadas. A preponderância da 

população economicamente ativa ou aposentada é composta por homens, somando 

64 residentes. Os dados coletados seguem a mesma tendência dos resultados obtidos 

pelo Censo 2010 (IBGE, 2011). 

Em relação à Educação, com base nos cruzamentos de dados, constata-se 

que o conhecimento sobre o que fazer durante o pré-desastre (Gráfico 8) está 

relacionado ao conhecimento comum, proveniente de vizinhos e familiares, ou da 

vivência do evento extremo (experiência própria) e não está condicionado ao 

conhecimento escolar. Sendo que o nível escolar não influencia na tomada de decisão 

na fase pré-desastre. 
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Em relação à composição das famílias, apenas 29% dos entrevistados tinham 

dependentes menores de idade morando na residência. A pesquisa demonstrou que 

esse dado influencia diretamente na decisão do residente para atuar como voluntário 

em situação de emergência e pós-desastre. 

 

Gráfico 5 - Número de famílias inqueridas com crianças e adolescentes residentes nas                      
      áreas vulneráveis à inundação da região central de Morretes/PR 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2020. 

 

Conforme Gráfico 5, das 150 famílias entrevistadas, 44 famílias possuem 

filhos morando na residência, isso corresponde à 29% das famílias – resultado um 

pouco abaixo da média obtida pelo Censo 2010 (IBGE, 2011). 
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Gráfico 6 - Número de moradores por residência das áreas vulneráveis às inundações na região central  
     de Morretes/PR  

 

Fonte: Elaboração Própria, 2020. 

 

Conforme o Gráfico 6, o número de moradores em uma mesma residência 

segue o resultado obtido no Censo 2010 (IBGE, 2011).   

 

5.2  Elementos Psicológicos 

 

Traçar os elementos psicológicos quanto à percepção do risco individual e da 

comunidade se faz necessária para a compreensão dos aspectos que influenciam na 

tomada de decisão sobre a participação cidadã na gestão de riscos e de desastres, 

assim como para entender os motivos pelos quais, além de sua vulnerabilidade social, 

a comunidade permanece em áreas suscetíveis às inundações urbanas.  

Pelos resultados obtidos na pesquisa de campo, pode-se observar que a 

experiência vivida, assim com o senso comum constituído na comunidade influenciam 

diretamente a percepção quanto aos riscos e desastres.  
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Gráfico 7 - Percepção da população inquerida quanto a estar preparada para enfrentar episódios de 
       inundação 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2020. 

 

No Gráfico 7, 62% dos entrevistados consideram que não estão preparados 

para enfrentar uma inundação. Essa resposta está diretamente ligada à percepção de 

vulnerabilidade física e territorial perante a violência do evento extremo. Quanto ao 

conhecimento do risco, 95,8% dos inqueridos dizem possuir o conhecimento.  

 

Gráfico 8 - Origem das informações que compuseram a percepção do risco para a comunidade          
inquerida residente em áreas de vulnerabilidade a inundações em Morretes/PR 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2020. 

 

Quase 85% dos entrevistados possuem conhecimento do Risco – Gráfico 8 – 

por experiência própria, tendo vivenciado ou ouvido relatos sobre o “Águas de Março”, 

ocorrido em 2011. Neste resultado destaca-se a abordagem de Renn, 2008, quanto 
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as bases de manifestações individuais e influência coletiva na percepção de risco, 

como por exemplo os valores cognitivos e afetivos e a base sociopolítica, sendo o 

status econômico um grande determinante.  

Embora a maioria dos moradores relate que sabe o que fazer caso seja 

emitido um alerta, isso não influencia em sua percepção individual ao perigo.  

 

Gráfico 9 - Nível de preocupação dos inqueridos com o perigo de inundação na área central de         
Morretes/PR 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2020. 

 

No Gráfico 9, a maioria dos entrevistados se diz preocupado ou muito 

preocupado com o perigo de inundação. Além disso, os resultados obtidos 

demonstram que os inqueridos consideram provável que ao longo de seu período de 

vida exista a possibilidade de ser afetado diretamente por inundações na cidade de 

Morretes. 
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Gráfico 10 - Percepção do risco individual dos entrevistados quanto às inundações futuras na região 
        central de Morretes/PR 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2020. 

 

Conforme o Gráfico 10, apenas 20% dos inqueridos consideram pouco 

provável e impossível que sejam afetados por inundações novamente. Essa 

percepção pode estar relacionada ao aspecto cognitivo emocional daqueles que não 

foram afetados direta ou indiretamente por inundações, sendo a porcentagem dos 

afetados de 89,9% - Gráfico 11. 

 

Gráfico 11 - Porcentagem de entrevistados que foram afetados por inundações na região                           
        central de Morretes/PR 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2020. 

  

Conforme demonstra o Gráfico 11, a maior parte dos entrevistados já foi 

afetado por inundações e esse dado pode ter influência na tomada de decisão para 
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participar em ações com demais entidades (Público e Privadas) para a Gestão do 

Risco e do Desastre.  

 

5.3  Participação Cidadã e Gestão do Risco e Desastre 

 

 Para Thaler e Levin-Keitel (2016), a autorresponsabilidade local sobre o 

gerenciamento de risco de inundação está diretamente relacionada com a capacidade 

local de atuar levando em consideração os recursos relacionados ao conhecimento, 

aspectos financeiros, tempo e interesse. Com o envolvimento dos atores afetados, é 

possível realizar uma governança em rede com a tomada de decisão de maneira 

transversal entre os atores. O conceito defendido pelos autores e implementado em 

algumas cidades da Inglaterra é uma realidade diversa da comunidade de Morretes. 

Não obstante a situação de vulnerabilidade econômica e social, a motivação da 

população para a participação em ações para gestão de riscos está associada à 

aspectos culturais e experiências vividas. 

 

Gráfico 12 - Disponibilidade da participação cidadão em iniciativas para gestão de risco e de            
desastre 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Conforme demonstra o Gráfico 12, mais da metade da população inquerida 

está disponível ou pouco disponível para participar de ações de informação ou 

sensibilização para a prevenção de desastres relacionados às inundações. A análise 

também demonstrou que há disponibilidade dos inqueridos para participar de consulta 



78 
 

 
 

pública no âmbito do planejamento urbano e reuniões com entidades competentes 

para o gerenciamento de risco e de desastre e simulados de evacuação.  

Os inqueridos mostraram seu maior interesse nas atividades de voluntariado 

em situações de emergência e reabilitação pós-desastre. Como a maior parte dos 

inqueridos foi afetado por inundações na localidade, eles possuem um forte senso de 

comunidade. Sendo a maior taxa de rejeição para o voluntariado com objetivo de 

prevenção de riscos. É interessante observar a alta taxa de inqueridos indisponíveis 

que se mantém aproximadamente em torno de 30%. 

Apesar de grande parte dos entrevistados considerarem que a comunidade 

não está preparada para enfrentar inundações urbanas, apenas 17.3% relatam não 

saber o que fazer caso seja emitido um alerta ou aviso para ocorrência de inundação.  

 

Gráfico 13 - Percepção do conhecimento sobre procedimentos pré-desastre caso seja emitido                      
        um alerta ou aviso de inundação para a região central de Morretes/PR 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

82,7% dos entrevistados dizem saber o que fazer. Isso é caracterizado pela 

vivência do evento extremo. Os procedimentos relatados sobre o que fazer caso seja 

emitido um alerta para inundações urbanas são:  

• Levantar móveis; 

• Sair da Residência; 

• Ir para um lugar alto; 
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• Retirar o automóvel; 

• Socorrer os vizinhos. 

Destaca-se que não houve o relato sobre pegar documentos e remédios”. 

O auxílio ao vizinho ao receber o alerta de inundação está associado à 

vulnerabilidade arquitetônica das residências. Em uma “combinação informal”, no 

caso de inundação, aqueles que moram em casas suspensas costumam abrigar os 

vizinhos que possuem casas térreas. Por ser uma região vulnerável às inundações e 

conforme relato informal de alguns moradores, após o evento extremo de 2011 muitos 

construíram suas casas tipo “palafitas”. As residências são suspensas construídas 

geralmente sobre pilares de concreto, madeira ou tijolos com distância aproximada de 

dois metros do chão. 

 
Figura 15 - Residência suspensa em área vulnerável à inundação urbana em Morretes/PR 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2020. 

 

Construções como a da Figura 15 demonstram a vulnerabilidade da 

comunidade e a falta de políticas públicas de urbanização. Embora A PNPDEC deva 

ser aplicada à política de ordenamento de território e urbanização, ao se realizar a 

pesquisa de campo nos bairros pesquisados, observou-se a fragilidade habitacional 

da população, o que denota uma lacuna existente entre a teoria e sua aplicabilidade.  

A percepção do perigo, segurança individual e da comunidade e a 

disponibilidade para se expor ao perigo foi investigada quando se indagou sobre a 
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condição em que os inqueridos abandonariam suas residências em caso de 

inundação. 

 

Gráfico 14 - Procedimento de segurança individual (abandono da residência) perante a percepção do 
        perigo de inundação na região central de Morretes/PR 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2020. 

  

Quando questionados se abandonariam a residência por iniciativa própria em 

caso de inundação (Gráfico 14), 50% dos inqueridos responderam que abandonariam 

por iniciativa própria, 25,3% preferem enfrentar o perigo; 12,7% abandonariam o local 

apenas com a recomendação das autoridades e 12% só sairiam por exigência das 

autoridades. 

Os inqueridos são influenciados por dois fatores: a vivência de um desastre e 

a vulnerabilidade física. Os que residem em casas suspensas tendem a ficar em suas 

residências e abrigar os vizinhos até a ajuda da Defesa Civil chegar. Os que residem 

em casas térreas e/ou foram afetados mais drasticamente por inundações abandonam 

a residência por iniciativa própria. 

A confiança na eficiência de socorro das instituições públicas que estão 

diretamente envolvidas no gerenciamento do desastre foi possível ser aferida ao se 

questionar sobre para quem os inquiridos pediriam auxílio, em caso de inundação 

grave, nas primeiras 24 horas (Gráfico 15).  
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Gráfico 15 - Com quem os inqueridos contam com auxílio nas primeiras 24 horas no caso de 
           uma inundação grave 

 

 Fonte: Elaboração Própria, 2020. 

 

O senso de comunidade se faz presente pela maioria dos inqueridos contar 

com o auxílio de vizinhos, amigos e familiares. Sendo os bombeiros a segunda opção 

e a Defesa Civil a terceira.  

Com os dados obtidos é possível identificar algumas características nos 

inqueridos: existe um senso de comunidade; uma boa parte dos inqueridos estão 

dispostos a participar de iniciativas que envolvem a comunidade na gestão de risco, 

eles estão preocupados com o risco de futuras inundações e possuem conhecimento 

adquirido por vivência de eventos extremos hidrológicos anteriores.  

Essas características podem ser utilizadas e direcionadas a favor dos órgãos 

competentes para que os cidadãos sejam aliados na gestão do risco. Para isso, o 

primeiro passo seria informar, capacitar para gerar confiança nas instituições 

responsáveis e promover mudanças comportamentais.  

A comunicação de risco, para uma comunidade que possui experiência com 

eventos hidrológicos extremos, são indicadas algumas etapas, sendo a primeira a 

conscientização sobre o risco e a capacitação para ação. A segunda seria gerar uma 

rede de alerta que seja desenvolvida com o foco nas pessoas. A terceira a criação de 

núcleos comunitários (observatórios) para monitoramento, atuação junto aos órgãos 

competentes e criação de ações educativas para a comunidade. 

 Sendo assim, é preciso também compreender a maneira como os cidadãos 

das áreas vulneráveis às inundações urbanas buscam informações, quais os meios 
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eficazes para alertas e identificar oportunidades a última parte da entrevista trata dos 

aspectos informação e meios de Comunicação. 

 

5.4 Abordagens e estratégias de comunicação de risco para atender às 

necessidades da população residente na área urbana central do município de 

Morretes 

Em Morretes, conforme o Plano de Contingência (PARANÁ, 2019), a Defesa 

Cível do Município recebe alertas meteorológicos a partir de informações dos órgãos 

públicos competentes e monitoramento semanal dos rios. Além disso, há 10 estações 

pluviométricas e duas estações meteorológicas na cidade. Porém, conforme Gráfico 

16, menos da metade dos inqueridos não conhecem sistemas de alertas ou avisos 

para a ocorrência de inundações na área central de Morretes. 

 

Gráfico 16 - Conhecimento de alertas ou avisos para a ocorrência de inundações na área central de 
         Morretes/PR 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Até 2020, o alerta para comunidade ocorria de duas maneiras: serviço de 

mensagens pelo celular e carro de som. Porém, a imprecisão das informações de 

alertas meteorológicos pode prejudicar a ação preventiva. A comunidade também se 

organiza informalmente, por conhecimento adquirido no senso comum, quando 

aumenta o volume pluviométrico na Serra do Mar ou o Rio Nhundiaquara enche em 

Porto de Cima, os moradores das áreas vulneráveis no Centro urbano começam a se 
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mobilizar. No momento do alerta surgem um instrumento contemporâneo importante 

de Comunicação: as Redes Sociais (Whatsapp e Facebook). 

 

Gráfico 17 - Quais os meios de comunicação mais eficazes para os inqueridos se informar sobre 
         inundações 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2020. 

 

Quando questionados sobre quais seriam os meios de comunicação mais 

eficazes para se informar sobre inundações (Gráfico 17), a maioria respondeu a rede 

social Facebook (33,7% dos inqueridos utilizam essa rede), seguida pela Televisão, 

grupos de Whatsapp e Rádio. Outros meios relatados para obter a informação foram 

por meio dos vizinhos e o monitoramento visual dos rios. 

O uso da Televisão e do Rádio é um recurso utilizado pela maioria dos 

entrevistados que estão na faixa etária acima de 40 anos (correspondendo à 

aproximadamente 7,5% dos entrevistados, destes 9 possuem idade acima de 50 anos 

e 1 possui idade de 42 anos) e que não utilizam o aparelho de celular.   

Um obstáculo para a governança de riscos ser eficaz em cidade pequenas, como 

Morretes, é a troca de gestores nos órgãos competentes conforme as eleições 

municipais, pois isso diminui a confiabilidade e causa a vulnerabilidade institucional. 

Porém, devido à atuação recorrente na gestão de desastre em Morretes, a Defesa 

Civil municipal ganhou confiabilidade. 
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Gráfico 18 - Em quem os inqueridos confiam para receberem informações sobre as inundações que 
         afetam a área central de Morretes/PR 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2020. 

 

Conforme Gráfico 18, 53,3% dos entrevistados confiam nas informações 

transmitidas pela Defesa Civil, seguido por 27,3% que indicaram os Bombeiros. As 

informações provenientes de vizinhos, amigos e familiares ficam em terceiro lugar. 

Ludwig e Mattedi (2018) apontam as Redes Sociais como eficazes na fase de 

ação/resposta e pós-desastre, o presente trabalho demonstra que as redes sociais 

também podem ser utilizadas na fase pré-desastre, como ferramentas de informação. 

A constatação de que a comunidade estudada possui acesso à internet e às redes 

sociais e ainda as utiliza como fonte de informação abre um campo para o trabalho 

preventivo de Comunicação de Risco.  
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Gráfico 19 - Meio de comunicação considerado eficaz para receber alerta de perigo iminente de 
          inundação na região central de Morretes/PR 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

A maioria dos inqueridos, conforme Gráfico 19, apontaram as Redes Sociais 

(Whatsapp e Facebook) como formas eficazes de comunicação de alertas. 

Mensagens de texto por telefonia móvel ficou em terceiro lugar, seguido pelo rádio.  

O Gráfico 20 demonstra o resultado do questionamento ao inqueridos sobre 

a necessidade de receber mais informações sobre inundações que possam afetar a 

área central de Morretes. 

Embora a maioria dos entrevistados saiba o que fazer, caso seja emitido um 

alerta de inundação, 62% dos inqueridos sentem necessidade de obter mais 

informações sobre inundações urbanas. Isso demonstra a oportunidade de 

comunicação preventiva. 
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Gráfico 20 - Questionamento sobre a necessidade de receber mais informações sobre inundações que 
         possam afetar a área central de Morretes/PR 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

No cruzamento das variáveis socioeconômicas com os aspectos psicológicos, 

de gestão e comunicação nota-se a importância da questão do gênero. Dos inqueridos 

que indicaram não se preocuparem e estarem pouco preocupados com a 

possibilidade de inundações urbanas na sua totalidade são do gênero masculino, 

resultando em 18% dos entrevistados. Destes, aproximadamente 70% relatam não 

sentir necessidade de obter mais informações sobre o tema.  

 Sobre as mulheres, o fato de estarem muito preocupas ou preocupadas com 

o risco de inundações urbanas está ligado com a faixa etária, aproximadamente 70% 

possuem mais de 40 anos, e suas experiências anteriores, 99,9% já foram afetadas 

por desastres e 100% está ciente do risco de inundações urbanas. Destas 52% não 

possuem atividade profissional remunerada, sendo responsáveis pelos cuidados 

domésticos.   

Assim, considerando-se a análise socioeconômica, os elementos psicológicos 

e as abordagens e estratégias de comunicação de risco, pode-se obter informações 

importantes para o planejamento de uma Comunicação de Risco que seja assertiva e 

eficaz. Conforme o exposto, conclui-se que a comunicação deve possuir elementos 

emocionais que mantenham a memória viva do maior desastre da região, deve 

comunicar diretamente às mulheres por estarem mais suscetíveis ao recebimento 

desse tipo de mensagem e deve as capacitar como influenciadoras comunitárias. 



87 
 

 
 

6 ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO DE RISCO NA FASE PRÉ-DESASTRE 

RELACIONADAS ÀS ENXURRADAS E INUNDAÇÕES NO PERÍMETRO 

URBANO DE MORRETES/PR. 

 

Com o objetivo de identificar as estratégias de Comunicação de Risco que 

podem ser adotadas na fase pré-desastre relacionadas às inundações no perímetro 

urbano central de Morretes/PR, como produto técnico oriundo desta pesquisa, 

apresenta-se um planejamento de comunicação para a implementação de princípios 

de boa governança do risco como instrumento de capacitação e mobilização da 

comunidade estudada que a auxilie a prever, resistir e se recuperar de eventos 

extremos.  

A estratégia adotada foi adaptada de Sousa (2013), contemplando ações 

propostas pelo Cemaden Educação (2020), considerando as especificidades dos 

principais pilares da comunicação: atores, propósitos, modos, ferramentas e 

mensagens. Fundamentada nos pressupostos teóricos deste trabalho, tal estratégia 

pretende incentivar uma governança em rede “promovendo um diálogo sensível às 

necessidades da comunidade e as relações de confiança entre os diferentes atores, 

necessárias à sua participação no processo de gestão do risco” (SOUSA, 2013, p. 

155).   

Entende-se que a abordagem utilizada é multifacetada levando em 

consideração as definições de Höppner e Buchecker (2010) como a Amplificação 

Social da Abordagem de Risco; a Abordagem Construcionista Social; a Abordagem 

de Contágio nas Redes Sociais; Abordagem do Processo de Comunicação; e a 

Abordagem Cultural e Étnica, ver subcapítulo 2.6.4. 

O plano de comunicação considera o resultado da análise de dados primários 

e secundários em que se nota que a percepção do risco e tolerância ao perigo são 

atenuadas pelo fato do risco de inundação urbana constituir parte da história da 

construção da comunidade. Além disso, a vivência e a experiência adquirida dos 

inqueridos, somadas aos fatores de vulnerabilidade econômica e proximidade de 

familiares, do centro da cidade ou do local do trabalho compõem o que Xavier (1996 

apud OLIVATO, 2013) denomina como situação de risco-benefício.  

O resultado da análise da pesquisa com os atores diretamente afetados pelas 

inundações urbanas em Morretes contrapõe um aspecto quase que cultural no Brasil 
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em que o campo de “gestão de riscos e desastres é caracterizado por um tipo de 

abordagem que considera o conhecimento do risco como de domínio exclusivo de 

peritos” (MARCHEZINI et al., 2017, p. 109). Nesse limiar, defende-se que a 

comunidade estudada, que convive com o risco, necessita ter suas observações 

consideradas por meio de mecanismos de participação social e da construção de um 

conhecimento compartilhado entre os atores técnicos e leigos. Portanto, os moradores 

locais não devem ser enquadrados como “entes passivos, reiteradamente alvos de 

juízos morais quanto à sua ‘ignorância’ por residirem em área de risco” 

(MARCHEZINI et al., 2017, p. 109).  

Dessa forma, a percepção do risco da comunidade estudada é apreendida “por 

meio de representações mentais e com ela se convive por meio de práticas 

específicas” (VEYRET, 2007, p.11). Isso quer dizer que neste trabalho se compactua 

com Veyret (2007), em que os riscos são assumidos, recusados, estimados, avaliados 

e calculados por aqueles que estão sujeitos a ele e o percebem como tal.   

O planejamento proposto é dinâmico, com fases unilaterais e bidirecionais, 

composto por quatro etapas constituídas a partir dos princípios defendidos por Sousa 

(2013), conforme Quadro 19. 

 

Quadro 19 - Princípios adotados para Estratégia de Comunicação 

Princípios adotados para Estratégia de Comunicação 

A implementação de princípios de boa governança do risco, contribui para a minimização dos 
desastres que afetam um dado território; 

A comunicação do risco eficaz, favorece a resiliência da sociedade, tornando-a mais apta a gerir os 
riscos a que se encontra exposta e a responder adequadamente a eventos adversos; 

A comunicação do risco deve basear-se nas características, necessidades e percepções do público 
a que se destina; 

Uma estratégia de comunicação adequada permite transmitir informações de forma oportuna, 
precisa e relevante, capaz de alterar a percepção e comportamentos do público; 

Informar e capacitar os intervenientes com os conhecimentos e competências essenciais a uma 
resposta adequada, face aos riscos a que se encontram expostos, fortalece a sua resiliência; 

Promover a confiança nas entidades responsáveis pela gestão do risco e da emergência, favorece 
a sua autoridade; 

Uma estratégia de comunicação participativa proporciona a mobilização das diferentes partes 
interessadas (indivíduos, comunidades e instituições) na resolução dos problemas que afetam o 
território e os cidadãos; 

Os diferentes parceiros interessados (indivíduos e instituições) são parte integrante da estratégia de 
comunicação do risco. 

Fonte: SOUSA, 2013. 
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Como resultado da análise de percepção do risco e dos dados secundários 

coletados, é possível identificar alguns desafios e oportunidades, conforme Quadro 

20. 

 

Quadro 20 - Desafios e Oportunidades identificados na análise dos dados coletados na pesquisa de 
campo 

Desafios Oportunidades 

Há uma lacuna no que concerne à comunicação 
de risco por parte dos órgãos e autoridades 
competentes;  

Os inqueridos confiam nas informações 
prestadas pelas autoridades competentes; 

Há uma porcentagem alta de indivíduos céticos 
ou pouco preocupados com o risco de 
inundações; 

Os inqueridos, em sua maioria, fazem uso de 
tecnologia de informação como as redes sociais 
Facebook e Whatsapp; 

Os inqueridos que já vivenciaram o evento 
extremo possuem uma elevada aceitabilidade do 
risco; 

Há uma organização social para alertas realizada 
de forma informal; 

Não há conhecimento de sistemas de alertas 
pela maioria dos inqueridos; 

Há uma organização social informal para auxílio 
comunitário e resgate antes da chegada do 
socorro prestado pelas autoridades 
competentes; 

O conhecimento dos procedimentos para 
prevenção e autoproteção são adquiridos de 
maneira informal e advindos, em sua maioria, da 
experiência vivida; 

Os inqueridos possuem elevada percepção do 
risco de inundação na região urbana central de 
Morretes; 

Não há participação cívica dos atores inqueridos, 
por mais que residam nas áreas vulneráveis.  

Existe uma predisposição para o recebimento de 
mais informações sobre o tema; 

 

Os inqueridos, em sua maioria, estão 
preocupados ou muito preocupados com o 
perigo do evento estudado; 

Há um elevado número de inqueridos que estão 
disponíveis para a participação cidadã no 
processo de gestão do risco; 

Os inqueridos, em sua maioria, possuem acesso 
à internet; 

Conforme dados secundários em Morretes 
(2021), houve a nomeação do Conselho de 
Entidades Não Governamentais com 
representantes de entidades, associações e 
organizações privadas que podem atuar 
ativamente na gestão do risco e desastre, além 
de serem facilitadores na intervenção com a 
comunidade para o incentivo da participação 
cidadã. 

Fonte: A autora, 2021  

 

Quanto às oportunidades, Ludwig e Mattedi (2018) não mencionam o uso das 

redes sociais na fase pré-desastre. Com base na análise dos dados, recomenda-se o 

uso dos aplicativos móveis e redes sociais para essa mesma fase, visto que a maioria 

dos inqueridos utilizam as redes sociais Facebook/Whatsapp e dispõem de sinal de 

Internet.  
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O planejamento proposto é centrado nas pessoas e no favorecimento de uma 

governança de risco em rede. Ele é estruturado para o envolvimento dos diversos 

atores em ações progressivas e continuadas. Contempla-se estratégias de 

participação cidadã, informação e marketing social. Salienta-se que para a 

implementação do plano de comunicação é necessária a criação do vínculo entre os 

atores para que o processo ocorra não somente de maneira top-down ou lastmile, 

como é desenvolvido atualmente, mas de forma horizontal dentro da comunidade 

(firstmile). 

 

6.1 Segmentação do público 

 

Dentro da organização social da comunidade é possível encontrar atores que 

apresentam motivações e interesses em função do risco percebido de maneiras 

diversas (SOUSA, 2013) para uma estratégia assertiva a “segmentação da população 

assume um papel relevante, na adequação dos objetivos das diferentes abordagens” 

(SOUSA, 2013, p. 144).  

Sousa (2013) sugere uma segmentação fundamentada na Teoria da Difusão 

da Inovação, desenvolvida em 1962 pelo sociólogo Everett Rogers. Segundo Rogers 

(2003 apud SOUSA, 2013), a população ou a sociedade possui “aberturas” diferentes 

para adoção de inovações e estratégias. São definidos cinco perfis de reações: os 

inovadores, com elevado envolvimento e mais propensos às novas ideias; os 

adotantes iniciais, com médio envolvimento; a maioria inicial, que possui baixo 

envolvimento, porém, embora pragmáticos, são abertos às melhores práticas; a 

maioria tardia, que apresentam resistência, tendo um perfil negacionista frente ao 

risco, mas seguem tendências; e os retardatários e céticos persistentes, que possuem 

forte resistência e negam qualquer inovação para aumentar a resiliência da 

comunidade perante os perigos. A determinação desses perfis, conforme Quadro 21, 

no contexto da comunicação do risco é particularmente relevante, pois sugere o tipo 

de ação que os indivíduos estão dispostos a adotar perante o recebimento da 

mensagem.   
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Quadro 21 - Significado dos diferentes perfis de adoção no contexto da comunicação do risco 

Perfil de reação à 
inovação 

Nível de envolvimento Perfil dos Indivíduos 

Inovadores 
(Innovators) 

Elevado envolvimento 

Visionários globais, dispostos a investir 
bastante no conhecimento. Disponíveis 
para despender tempo e criatividade no 
desenvolvimento de soluções visando a 
resiliência da Comunidade. 
Independentemente dos custos. 

Adotantes Iniciais 
(Early Adopters) 

Médio Envolvimento 

Visionários ao nível pessoal, empenhados 
em aprender e adotar medidas que 
reforcem a resiliência pessoal e familiar. 
Os benefícios pessoais compensam os 
custos. 

Maioria Inicial 
(Early Majority) 

Baixo Envolvimento 

Pragmáticos abertos a melhores práticas, 
que querem apenas desenvolver ações ou 
alterar comportamentos que impliquem o 
mínimo de investimento em aprendizagem 
e tempo pessoal (custos). 

Maioria Tardia 
(Late Majority) 

Resistência 

Pragmáticos em negação face ao risco, 
mas que seguem as tendências do 
momento, apesar de não reconhecerem 
os benefícios como substanciais. 

Retardatários 
(Laggards) e Céticos 
Persistentes 
(Persistent sceptics) 

Forte Resistência 

Resistentes à necessidade de melhorar os 
níveis de resiliência face aos perigos 
naturais. Negam quaisquer benefícios e 
apenas agem mediante imposições legais. 

Fonte: SOUSA (2013) adaptado de O´NEIL (2004) 

 

Conhecendo o perfil dos atores receptores da mensagem é possível elaborar 

linhas de ação com o propósito, a mensagem e o meio adequado para cada tipo de 

ator, assim como determinar a etapa da gestão do risco em que ele será envolvido. A 

máxima do “quem fala para todo mundo, não fala para ninguém” é exposta por O´Neill 

(2004) quando relaciona a assertividade da comunicação como uma questão de 

eficácia de custo, traduzida como “não adianta perder tempo e esforço se for 

direcionado a um público que é improvável de responder à mensagem específica” 

(O´NEILL, 2004, p. 15, tradução nossa). 

Com o público segmentado, O´Neill propõe linhas de ação fundamentadas na 

Escada de Participação Pública de Arnstein, que envolve graus progressivos de 

participação para o empoderamento e transparência na comunicação na fase pré-

desastre, conforme Quadro 22. 
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Quadro 22 - Escada de Participação Pública de Arnstein aplicada à comunicação do risco 

Formas de 
envolvimento 

público 

Abordagem da comunicação sugeridas 

Empoderamento 
(empowerment) 

Desenvolvimento participativo: Visando fornecer às comunidades locais os 
recursos e competências de resiliência. 

Colaboração 
(collaboration) 

Capacitação da comunidade: Visando a resolução de problemas. 
Comunicação Bidirecional ao nível da comunidade (Ex: Participação na 
definição e implementação da estratégia de comunicação). 

Consulta 
(consultation) 

Capacitação da comunidade: Visando a resolução de problemas. 
Comunicação Bidirecional (individual ou em pequenos grupos) (Ex: ações de 
formação, simulacros, reuniões públicas, demonstrações) 

Informação 
(information) 

Conscientização pública (informação e sensibilização). 
Comunicação Unidirecional. (Ex: sistemas de informação (telefónicos, online), 
sessões de informação e sensibilização, distribuição de informação escrita, 
histórias na comunicação social). 

Manipulação/ 
Terapia 

(Manipulation/ 
Therapy) 

Marketing Social Comunicação Unidirecional (persuasão) (Ex: Campanhas 
publicitárias, ações de marketing junto do público-alvo) 

Não participação 
(Non-Participation) 

Avisos e alertas de emergência 
Comunicação Unidirecional (Ex: Avisos meteorológicos) 

Fonte: SOUZA (2013) adaptado de O´NEILL (2004) 

 

A estratégia de comunicação proposta por Souza (2013) que combina a Teoria 

da Inovação e Difusão com a Escada de Participação Pública de Arnstein e as 

abordagens de comunicação propostas por Höppner e Buchecker (2010) demonstram 

a importância da participação cidadã desde o início do processo da gestão do risco. 

A teoria abordada coloca os atores que residem em áreas vulneráveis como 

integrantes do processo de governança e fornece os fundamentos para a elaboração 

do Plano de Comunicação. 

Neste trabalho, a definição do público-alvo do Plano de Comunicação levou em 

conta a legitimidade, a urgência e a proximidade espacial das áreas afetadas, 

considerando as abordagens já mencionadas e os resultados da pesquisa em campo. 

 

6.1.1 Público-alvo 

 

A análise dos dados primários provenientes da pesquisa em campo identificou 

disparidades na percepção do risco, na preocupação com o perigo e na necessidade 

de informação entre atores do gênero masculino e feminino.  

 Para Reyes e Lu (2016), a dimensão do gênero na RRD é recente na literatura 

mundial e demonstra diferenças sistemáticas na percepção de risco, na capacidade 
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de ação, nos impactos secundários do desastre e nos processos de formulação de 

políticas, com a exclusão dos interesses do gênero feminino e suas necessidades. 

 

Historicamente, as perspectivas teóricas dominantes, estratégias de 
pesquisa e questões norteadoras nas ciências sociais de desastres foram 
decididamente orientadas para os homens, senão dominadas pelos homens 
(Hewitt 1998; Bolin et al. 1998; Enarson e Morrow 1998; Enarson e Phillips 
2003). Paradoxalmente, relatos vívidos de campo em eventos de desastres 
específicos frequentemente documentam impactos desproporcionais sobre 
mulheres e meninas no que diz respeito à saúde e segurança, sustento, poder 
social, direitos humanos e, muitas vezes, à própria vida (ENARSON; 
MEYRELES, 2004, p.1, tradução nossa). 

 

Bradshaw e Fordham (2015), destacam a exclusão da dimensão do gênero de 

muitas políticas para a RRD. Conforme os autores, a estrutura do Tratado de Hyogo 

afirma em sua sessão inicial a integração da perspectiva de gênero em todas as 

políticas, planos e processos de tomada de decisão na gestão de risco de desastres. 

Porém, “como isso nem mesmo resultou na integração do gênero em todo o Tratado, 

o compromisso com o gênero parece ter sido mais retórico do que realidade” 

(BRADSHAW; FORDHAM, 2015. p. 244, tradução nossa). 

A vulnerabilidade feminina, muito além das limitações biofísicas, está atrelada 

à sua condição socioeconômica e cultural. A análise de dados do presente estudo 

demonstrou que 52% das entrevistadas não possuem atividade profissional 

remunerada, sendo “donas de casa”, função denominada por Reyes e Lu (2016) como 

“trabalho reprodutivo”. 

O trabalho reprodutivo refere-se às funções geralmente atribuídas às mulheres, 

como criar filhos e cuidar da casa, que não são remuneradas ou não são consideradas 

“trabalhos reais”. Bradshaw e Forham (2015); Reyes e Lu (2016), abordam o duplo 

impacto dos desastres na vida de mulheres e meninas, que sofrem com os seus 

efeitos secundários. São as mulheres que geralmente estão em casa na hora do 

desastre e no pós-desastre e que assumem a função de alimentar e cuidar de 

crianças, idosos, doentes e feridos, prejudicando ainda mais sua disponibilidade e 

elegibilidade para o exercício de uma atividade remunerada. Além disso, na situação 

de pós-desastre, as meninas e mulheres sofrem com a falta de segurança nos abrigos, 

em que acabam sujeitas à violência sexual e a negligência de seus itens de higiene 

pessoal como a falta de absorventes e pílulas anticoncepcionais (Reyes e Lu. 2016). 
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As mulheres vivenciam os desastres de maneira diferente dos homens 
porque suportam o impacto dos desastres ficando em casa e 
desempenhando um grande papel associado ao enfrentamento e preparação 
para os desastres. Os maridos que trabalham fora de casa costumam ser 
poupados dos efeitos imediatos do desastre (REYES; LU, 2016, p. 5, 
tradução nossa). 

  

Segundo Reyes e Lu (2016), a contribuição das mulheres em todas as fases 

dos desastres é inegável porque elas estão intimamente ligadas à casa onde ocorrem 

os desastres e possuem desenvoltura em relação à sua rede social, sendo esse fator 

crucial para a preparação e mitigação de desastres.  

Bradshaw e Forham (2015) listam os benefícios do empoderamento e 

capacitação do gênero feminino em todas as fases da gestão do risco e desastre, 

conforme Quadro 23. 

 

Quadro 23 - Vantagens da integração das mulheres na gestão do risco e desastre 

Com o envolvimento em RRD em nível local, as mulheres entendem que podem assumir um papel 
de liderança em todos os estágios, inclusive resgatando homens 

O envolvimento das mulheres em sistemas de alerta precoce e outras atividades de preparação pode 
reduzir a necessidade delas e de outras serem "resgatadas"  

As mulheres são mais propensas a receber e agir de acordo com os primeiros avisos  

As mulheres têm suas próprias redes sociais, geralmente formadas por meio de papéis parentais e 
de cuidado, o que as torna mais capazes de identificar aqueles que correm maior risco na 
comunidade 

As redes sociais e o capital social dispostos pelas mulheres são recursos importantes para ajudar a 
responder a uma crise de curto e médio prazo 

As meninas também podem ser comunicadoras importantes de riscos e opções de gerenciamento 
de riscos, especialmente em termos de comunicação com pais, adultos ou pessoas de fora da 
comunidade  

Fonte: Adaptado de BRADSHAW e FORHAM (2015), tradução nossa. 

 

Fundamentada nos autores citados alinhada à análise de dados da pesquisa 

em campo, a autora sugere um planejamento de comunicação destinado a criar uma 

rede feminina em Morretes que envolva as autoridades competentes, grupos locais 

de mulheres e pesquisadores do gênero como forma de produção e difusão do 

conhecimento como instrumentos para a mudança social e do comportamento perante 

o risco de desastre. 

  

6.2 Plano de Comunicação  

 

O Plano de Comunicação sugerido privilegia uma gestão integrada do risco 

para a fase pré-desastre da área urbana central do município de Morretes.  
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Realização: Defesa Civil Municipal de Morretes  

Rede de atuação: articulação com o Cemaden Educação, Instituições de 

Ensino Superior, Escolas Municipais, CENG e lideranças comunitárias. 

Público-alvo: Mulheres e meninas 

Ambiente: Escolas Municipais ou Defesa Civil 

Objetivos adaptados de Souza (2013):  

• Capacitar a comunidade local; 

• Promover parcerias para a implementação da comunicação em escala 

municipal; 

• Desenvolver iniciativas que capacitem os atores com perfil inovador a 

implementarem ações de prevenção e preparação para o desastre; 

• Disseminar o conhecimento e a promoção da construção do 

conhecimento entre técnicos e leigos como forma de empoderamento e 

participação da comunidade; 

• Fornecer ferramentas e desenvolver competências para que a 

comunidade esteja preparada para antecipar, resistir e se recuperar de 

inundações urbanas; 

• Implementar boas práticas da governança do risco; 

• Comunicar informações pertinentes e relevantes para o público-alvo; 

• Promover a equidade de gênero na tomada de decisão na gestão de 

risco e desastre; 

• Promover a reflexão sobre a inclusão da dimensão de gênero nas 

políticas públicas municipais, Plano de Contingência e Plano Diretor 

Municipal. 

 

O Plano de Comunicação pode ser desenvolvido em quatro fases, integrando 

adaptações de ações propostas pelo Cemaden Educação. Com base nas teorias 

mencionadas e benchmarking de melhores práticas na comunicação de risco, 

considera-se importante utilizar ações já estruturadas e com aplicabilidade alta no 

perfil socioeconômico da comunidade estudada.  

Conforme Quadro 24, as fases do Plano de Comunicação de Risco para a etapa 

pré-desastre em Morretes/PR contemplam o desenvolvimento participativo, a partir da 

premissa do empoderamento; do compartilhamento de informações entre técnicos e 
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comunidade por meio de oficinas para geração de conteúdo e memória viva; a 

apropriação para capacitação da comunidade e, por fim, o marketing social com uma 

abordagem comunicacional que forneça informações com uma linguagem adaptada 

ao público, fácil de entender e que dissemine medidas de prevenção e autoproteção 

face ao perigo apresentado. 

 

Quadro 24 - Fases do Plano de Comunicação de Risco para a fase pré-desastre em Morretes/PR 

1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 4ª Fase 

Empoderamento  Construção do 

Conhecimento 

(colaboração) 

Apropriação  

(consulta/informação) 

Sensibilização 

(Manipulação) 

Ação:  

Com-VidAção – 

Comissão de Prevenção 

de Desastres e Proteção 

da Vida   

Ação:  

Oficinas - Bacia 

hidrográfica: como 

unidade de gestão de 

risco; 

História oral: 

memória e 

percepção das 

mudanças no clima 

 

Ação: 

Cartografia social: 

espacializando os riscos 

socioambientais; 

Pluviômetros: 

monitoramento e alertas de 

chuvas 

 

Ação: 

Marketing 

social 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

1ª Fase: Empoderamento 

Ação: Com-VidAção – Comissão de Prevenção de Desastres e Proteção da 

Vida. 

Objetivo: mobilizar meninas, mulheres e formadores de opinião interessados 

na gestão do risco e desastre para a promoção de reuniões em um espaço de ensino-

aprendizagem que reúne diversas faixas etárias de uma ou mais comunidades para o 

desenvolvimento do poder, da motivação e geração de lideranças com o objetivo da 

pesquisa e compartilhamento do conhecimento. 

Realização: Defesa Civil Municipal 

Público-alvo: Mulheres e meninas interessadas no tema. Autoridades locais, 

agentes da Defesa Civil, profissionais da educação, representantes da CENG, 

representantes da imprensa. Pessoas com o perfil inovador.  
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Método: “Comunicação bidirecional e participativa, baseada no 

empoderamento e capacitação dos intervenientes” (SOUZA, 2013). 

Descritivo:  

A Com-VidAção – Comissão de Prevenção de Desastres e Proteção da Vida- 

nada mais é do que um grupo de pessoas motivado em pesquisar e mitigar os riscos 

socioambientais do LUGAR onde vivem, por meio de ações de pesquisa e intervenção 

(CEMADEN educação, 2020). 

 

2ª Fase: Construção do Conhecimento 

Ação: Oficinas sobre a Bacia hidrográfica: como unidade de gestão de risco; 

História oral: memória e percepção das mudanças no clima; Mulheres na RRD. 

Objetivo: Criar um grupo de meninas e mulheres que por meio do 

compartilhamento e criação do conhecimento se tornem capazes e preparadas para 

gerir o risco a que estão expostas e agir adequadamente em uma situação de 

emergência. É o resultado da ação realizada pelo grupo de trabalho do Com-VidAção. 

Público-alvo: Mulheres e meninas interessadas no tema. Autoridades locais, 

agentes da Defesa Civil, profissionais da educação, representantes da CENG, 

representantes da imprensa. Pessoas com o perfil inovador e adotantes iniciais que 

estão motivados em melhorar a sua segurança. Além do grupo já selecionado na 

etapa anterior, somam-se os indivíduos que possam assumir o papel de 

multiplicadores.  

Método: “Privilegiar a comunicação bidirecional direta ou indireta com 

possibilidade de interação (feedback)” (SOUZA, 2013). 

Descritivo: 

Bacia Hidrográfica: como unidade de gestão de risco - Vivemos na área de uma 

bacia hidrográfica. Os rios são essenciais à vida. Por isso é importante saber de onde 

eles vêm, para onde vão, como são utilizados e como influem na transformação do 

território. A bacia hidrográfica constitui uma importante unidade territorial para 

planejamento e execução de atividades socioeconômicas, ambientais e educacionais. 

Por isso, é fundamental a comunidade refletir sobre onde se localizam dentro da bacia 

e como a ocupação humana interfere na região. É por ela que os municípios devem 

pensar, decidir e organizar toda a área que recebe as águas do rio principal e seus 

afluentes. A partir de seu conhecimento pode-se evitar desequilíbrios no ambiente, 
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reduzir os riscos de desastres e melhorar a qualidade de vida de todos e todas. Para 

o reconhecimento da área da sua bacia hidrográfica e dos riscos socioambientais 

relacionados, o conjunto de atividades propostas combina pesquisa, trabalho de 

campo, produção de mapa temático e de maquete (CEMADEN EDUCAÇÃO, 2020). 

Objetivos da oficina:  

• Reconhecer a bacia hidrográfica como unidade territorial de 

planejamento e apropriada para execução de atividades sociais, 

econômicas, ambientais, educativas e culturais; 

• Observar e localizar eventos e situações de risco de desastres 

socioambientais na área de abrangência da (s) bacia (s) hidrográfica (s) 

do município.   

   

História oral: memória e percepção das mudanças no clima - Atividade de 

"história viva" que revela as diferentes experiências, visões e formas de perceber os 

desastres naturais, no tempo e no espaço. Propõe a coleta de narrativas e 

testemunhos dos desastres (enchentes, deslizamentos, secas etc.) ocorridos no bairro 

da escola/comunidade. Os participantes poderão experienciar a preservação da 

memória coletiva e individual sobre as mudanças socioambientais locais por meio de 

relações intergeracionais (com pessoas de diversas idades/gerações). 

Objetivos da oficina: 

• Sensibilizar para a percepção dos valores que orientam as relações da 

comunidade com os riscos socioambientais; 

• Conhecer as mudanças ocorridas ao longo do tempo no ambiente vivido; 

• Identificar saberes e percepções da comunidade sobre as mudanças e 

processos ambientais existentes que podem produzir, e reduzir, os 

riscos socioambientais relacionados a desastres. 

 

Mulheres na RRD: oficinas para capacitação empoderamento da mulher e sua 

conscientização sobre o importante papel que desenvolve em todas as fases do 

desastre. 

Objetivos: 

Sensibilizar sobre os diversos papeis da mulher durante as várias fases da 

gestão de riscos e desastres; 
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Desenvolver lideranças; 

Capacitar para ação preventiva e de resposta aos alertas; 

Organizar a rede social e o capital social do círculo de convivência das 

participantes; 

Fornecer mecanismos para atuarem como influenciadoras e multiplicadoras da 

transformação social. 

  

3ª Fase: Apropriação 

Ação: Cartografia social: espacializando os riscos socioambientais; 

Pluviômetros: monitoramento e alertas de chuvas 

Objetivo: O mapeamento oficial das áreas de atenção aos riscos de inundações 

urbanas, assim como o monitoramento e alertas de chuvas devem partir sempre das 

autoridades competentes. Porém, utilizando a estrutura desenvolvida nas fases 

anteriores, há a possibilidade da construção do conhecimento e da implementação de 

uma rede de informações organizada dentro da comunidade que pode ter efeitos 

importantes, principalmente no que tange à prevenção e preparação ao desastre, 

facilitando o trabalho dos agentes de Proteção Civil no momento de emergência 

(firstmile). 

Público-alvo: Grupo citado anteriormente, somados a maioria tardia e possível 

influência dos retardatários na coleta e organização das informações. 

Método: “Privilegiar a comunicação bidirecional direta ou indireta com 

possibilidade de interação (feedback)” (SOUZA, 2013). 

Descritivo: 

Cartografia social: espacializando os riscos socioambientais - Hoje é essencial 

que todos conheçam os perigos, calculáveis ou não, que ameaçam o ser humano. 

Sejam eles naturais ou provocados pela ação humana, os desafios ao combate dos 

riscos socioambientais demandam grande atenção e envolvimento da sociedade 

(VEYRET, 2007). Nesse contexto, esta atividade de cartografia social possibilita a 

construção de mapas participativos pelas pessoas da comunidade, favorece o diálogo 

entre elas e incentiva a reflexão das potencialidades e das fragilidades do lugar onde 

vivem. A cartografia social é um recurso que permite reunir conhecimentos 

socioambientais e percepções de riscos junto com os moradores de um local, ao 

representá-los numa base cartográfica (mapa, imagem de satélite, croqui etc.). Assim, 
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a própria comunidade irá mapear as áreas de risco socioambiental da redondeza, e 

pensar em estratégias de prevenção de desastres. Ao final deste conjunto de 

exercícios, os participantes estarão preparados para orientarem a comunidade na 

realização de um diagnóstico participativo do espaço vivido (num determinado 

momento tempo/histórico), com base na metodologia do “aprender fazendo” 

(CEMADEN EDUCAÇÃO, 2020). 

Objetivos:  

• Estimular que a comunidade reflita sobre os riscos ambientais que 

podem ocorrer na localidade onde vive, seus elementos potencializadores, e as 

estratégias de prevenção de desastres naturais; 

• Exercitar formas de especializar o conhecimento e percepções das 

pessoas que vivem numa dada localidade, em base cartográfica (mapas e imagens 

de satélite) com vistas à prevenção de desastres naturais; 

• Refletir sobre estratégias de prevenção de desastres naturais (formas de 

adaptação, rotas de fuga, lugares seguros, grupos ou pessoas vulneráveis) e 

especializá-las em base cartográfica. 

 

Pluviômetros: monitoramento e alertas de chuvas - A proposta desta atividade 

é a formação da rede de observação e coleta de dados de chuvas a partir da 

instalação de pluviômetros (instrumento meteorológico utilizado para recolher e medir 

a quantidade de chuvas). Ela trata do monitoramento participativo da ocorrência - ou 

não - de chuvas, com a análise dos períodos de duração intensidade e, da distribuição 

das chuvas no território formado pela rede observacional da escola. Eventos extremos 

deflagrados pela falta de chuva (secas, incêndios florestais) ou por seu excesso 

(enchentes, inundações, alagamentos, enxurradas, deslizamentos) são cada vez mais 

frequentes, e exigem prevenção para que não se tornem desastres. Tais eventos 

influem em nosso cotidiano, alterando a paisagem e os ecossistemas, a nossa 

mobilidade, a produção de alimentos e de energia, a segurança, o acesso à água 

limpa, em nossa saúde e no bem estar da comunidade. Esta atividade utiliza um 

sistema colaborativo (crowdsourcing) por meio do qual os dados coletados contribuem 

significativamente com a ampliação da área de cobertura da rede de observação 

pluviométrica do Brasil, ao passo que fomenta a produção de conhecimentos na 

comunidade, o envolvimento de meninas e mulheres em ações de autoproteção, bem 
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como sinalizam para a formação de comunidades atentas às dinâmicas do tempo e 

mudanças do clima (CEMADEN EDUCAÇÃO, 2020). 

Objetivos: 

• Aprender a medir e interpretar os dados do pluviômetro; 

• Identificar a dinâmica e a variabilidade da chuva no espaço em que a 

escola se insere; 

• Monitorar as condições hidrometeorológicas (hidro = água, meteoro = 

relacionado ao céu e logia = estudo) locais e seus impactos no território; 

• Incentivar a cultura de prevenção de desastres socioambientais; 

• Contribuir com a rede observacional do Cemaden. 

Destaca-se nessa fase a participação cidadã para a criação de um sistema de 

alerta centrado nas pessoas conforme descrito por Marchesini e Londe, 2018. 

 

4ª Fase: Sensibilização 

Ação: Marketing Social 

Objetivo: Impulsionar comportamentos preventivos e de autoproteção; reforço 

do papel das autoridades competentes; utilização da alta percepção de risco dos 

entrevistados e da preocupação da comunidade com inundações urbanas para 

fornecer orientações e dicas de segurança com uma linguagem simples e eficaz para 

que os perfis de atores menos disponíveis e retardatários absorvam as informações 

sem despender muito tempo ou energia; criar vínculo emocional com o trabalho 

realizado nas etapas anteriores.  

Público-alvo: Público em geral com foco nos atores caracterizado pelo perfil 

maioria tardia e retardatários. 

Método: Comunicação unidirecional, que poderá combinar atividades e/ou 

instrumentos pontuais de tecnologia da informação e comunicação. 

Descritivo: Essa fase requer muito envolvimento e energia dos grupos de 

trabalho das fases anteriores. Sugestiona-se a utilização das redes sociais Facebook 

e Whatsapp, além do rádio e televisão para a disseminação da campanha. O conteúdo 

deverá ser elaborado com as informações produzidas nas etapas anteriores somado 

às orientações de segurança fornecidas pelas autoridades competentes.  

Sugere-se dois modos para a construção da narrativa: série de vídeos curtos 

para disseminação nas redes; podcasts para as redes e programas de rádio e série 
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de reportagens para os canais de TV locais. Sugere-se o nome da campanha como 

“Mulheres na Redução de Riscos e Desastres em Morretes”. 

Como produto resultante do Plano de Comunicação se apresenta um guia 

para implementação do plano com público-alvo as autoridades responsáveis pela 

gestão do risco e desastre no município de Morretes.   

Objetivos: 

Informar o público em gerar sobre medidas de prevenção e autoproteção; 

Criar uma rede de informações estruturada dentro da comunidade; 

Manter os atores “cognitivamente e emocionalmente envolvidos e motivados 

para ação e desenvolver recursos psicológicos para lidar com o stress e a ansiedade 

(SOUSA, 2013, p. 165); 

Desenvolver relações de confiança entre as autoridades competentes e a 

comunidade. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As comunidades que vivem em áreas propícias às inundações urbanas em 

Morretes sofrem com as mais variadas dimensões da vulnerabilidade: institucional, 

econômica, social, ambiental, política, educacional, ideológica e cultural 

(MARCHEZINI et al., 2017). Essas dimensões compõem as percepções quanto ao 

risco, quanto à prevenção e quanto à capacidade de ação e resposta da população 

frente aos desastres hidrológicos.  

De acordo com os dados disponíveis no Sistema Informatizado de Defesa Civil 

– SISDC (DEFESA CIVIL DO PARANÁ, 2019), de 2001 a 2019, o município de 

Morretes foi acometido por 17 eventos relacionados com enxurradas, alagamentos e 

inundações, com um total de 26.130 pessoas afetadas, com dois óbitos (1 em 2004 e 

outro em 2015) ambos derivados de enxurradas. O município está suscetível às 

enxurradas e inundações, ocasionadas durante o verão, devido ao aumento das 

precipitações pluviométricas. Almeida et al. (2019), relaciona os fenômenos El Nino e 

La Nina como regentes do regime de chuvas na região, sendo que, sob a influência 

do El Nino, se aumenta a possibilidade de eventos extremos relacionados às 

enxurradas e inundações urbanas. 

A vulnerabilidade ambiental da cidade é descrita no Plano da Bacia Hidrográfica 

Litorânea (Águas Paraná, 2019b), e está relacionada às características geográficas 

do município e à acentuada declividade da região propícia a enxurradas que, somadas 

ao aumento rápido do nível dos cursos d´água, configuram-se como aspectos físico-

naturais com potencial de causar inundações. Outros fatores atuam como agravantes 

da vulnerabilidade ambiental associada às inundações urbanas, tais como: processo 

de urbanização desordenada; ineficácia do sistema de drenagem; e, o fato da cidade 

estar localizada em uma região plana entre montanhas. 

Para a gestão do risco de inundações urbanas, o município adota o 

levantamento das áreas de atenção tanto urbanas quanto rurais em dois documentos, 

no Plano Diretor (PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, 2011) e no Plano de 

Contingência do Município (PARANÁ, 2019). O mapeamento disponível no Plano de 

Contingência é precário, resumindo-se às localidades que historicamente já estiveram 

envolvidas ou ainda se envolvem sazonalmente com algum dos tipos de ocorrências, 

como alagamentos, inundações ou deslizamentos. 
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O estudo de caso foi realizado nas áreas de atenção urbana central do 

município. Com base nessa identificação, foi possível determinar a amostra da 

pesquisa de campo para a realização do diagnóstico em relação à percepção dos 

riscos e desastres relacionados às inundações urbanas de Morretes/PR, 

considerando-se a população residente na área central. Nessa etapa, foram 

realizadas entrevistas de maneira individual e presencial por meio de formulários para 

se entender a percepção de risco dos inqueridos, pois o estudo assume o risco como 

fator socialmente construído que pode ser aceito, recusado, estimado, avaliado e 

calculado por aqueles que estão sujeitos a ele e o percebem como tal (Veyret, 2007). 

A pesquisa utiliza a perspectiva defendida por Renn (2008) em que os estudos 

sociológicos e culturais sobre percepção de risco consideram a dinâmica social, 

visões de mundo, relações institucionais e os valores culturais e compreende que 

esses aspectos influenciam as capacidades de respostas individuais e podem ser 

determinantes nas abordagens de comunicação que são utilizadas no plano de 

comunicação sugerido.  

Em campo, foram entrevistadas 150 pessoas em uma amostragem intencional, 

com o objetivo de se obter direcionamento para a elaboração da proposta do produto 

técnico. Ao considerar a análise dos resultados obtidos, a questão do gênero teve 

destaque. Entre os inqueridos, são as mulheres que estão preocupadas ou muito 

preocupadas com o perigo de inundações urbanas. São elas também que estão 

receptivas a informações sobre o tema. O´Neill (2004), ressalta a ineficiência de se 

dedicar tempo e esforço com atores que não estão dispostos a receber a mensagem. 

Assim, um plano de comunicação direcionado ao público que demonstrou 

receptividade deverá gerar um maior engajamento.  

A justificativa da seleção do público feminino para a proposição do produto 

técnico parte da análise de resultados desta pesquisa, bem como da escassa literatura 

acerca da temática da dimensão do gênero nas estratégias de RRD no Brasil. Todavia, 

a dimensão do gênero é sugestionada por Enarson e Meyreles (2004), quando 

apontam a necessidade de pesquisas e projetos colaborativos envolvendo grupos 

locais de mulheres e pesquisadores de gênero, com o apoio de organizações que 

atuem na gestão de riscos e desastres. 

O estudo de caso também apontou desafios e oportunidades quanto à gestão 

de riscos no município de Morretes. Em relação aos desafios se observa que há uma 
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lacuna no que concerne à comunicação por parte dos órgãos e autoridades 

competentes; há uma porcentagem alta de indivíduos céticos ou pouco preocupados 

com o risco de inundações urbanas; os inqueridos que já vivenciaram o evento 

extremo possuem uma elevada aceitabilidade do risco; não há conhecimento de 

sistemas de alertas pela maioria dos inqueridos; o conhecimento  dos procedimentos 

para prevenção e autoproteção são adquiridos de maneira informal e advindos, em 

sua maioria, da experiência vivida; não há participação cívica dos atores inqueridos, 

por mais que residam nas áreas vulneráveis. Sobre as oportunidades identificadas há 

a constatação de uma organização social informal para alertas, assim como para o 

auxílio comunitário e resgate; os inqueridos possuem elevada percepção do risco de 

inundação e em sua maioria, estão preocupados ou muito preocupados com o perigo 

de inundações; os inqueridos possuem acesso à internet e existe uma predisposição 

para o recebimento de mais informações sobre dicas de segurança e autoproteção. 

Contudo, constatou-se que o trabalho da Defesa Civil Municipal está focado no 

atendimento à emergência e monitoramento, não havendo na última gestão municipal 

(2016-2020) algum trabalho desenvolvido com a comunidade trabalho desenvolvido 

com a comunidade para a redução dos riscos de desastres, ou ainda, que considere 

a dimensão do gênero para o desenvolvimento das competências locais com vistas à 

redução das vulnerabilidades sociais associadas às inundações urbanas em Morretes. 

Diante desse cenário, as estratégias da Comunicação de Risco propostas para 

atender as necessidades da população urbana de Morretes estão contempladas no 

produto técnico. Tais estratégias foram adaptadas de Sousa (2011) e inspiradas nas 

ações fomentadas pelo Cemaden Educação (2020), de modo a considerar as 

especificidades dos principais pilares da comunicação: atores, propósitos, modos, 

ferramentas e mensagens. As abordagens utilizadas são multifacetadas, baseadas 

nos estudos de Höppner e Buchecker (2010), a saber: Amplificação Social da 

Abordagem de Risco; Abordagem Construcionista Social; Abordagem de Contágio 

nas Redes Sociais; Abordagem do Processo de Comunicação; e, Abordagem Cultural 

e Étnica. 

O Plano de Comunicação apresentado é resultado da base teórica 

desenvolvida ao longo do trabalho e da análise dos resultados da pesquisa. Ele 

considera o estado da arte da comunicação de risco em suas funções principais de 

informar, gerar mudanças comportamentais, estimular a confiança nas instituições 
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responsáveis, capacitar e oportunizar a participação cidadã na tomada de decisão 

(SOUSA, 2013).  

 Assim, se considera para definição dos atores, conforme Höppner e Buchecker 

(2010), características que influenciam diretamente em sua capacidade de resposta: 

poder, que envolve influência na gestão; legitimidade, que se refere ao interesse e 

preocupações das partes interessadas; urgência, traduzida como a criticidade das 

preocupações e solicitações; e proximidade, caracterizada como a qualidade ou o fato 

de estar perto espacialmente da área afetada.  

O Plano envolve a atuação desses vários atores e os envolve no processo de 

gestão de riscos e desastres, conforme quatro fases previstas, com foco na 

capacitação, empoderamento, sensibilização e participação cidadã de meninas e 

mulheres da cidade de Morretes. O Plano de Comunicação é embasado na linha de 

estudo desenvolvida nas pesquisas de Parker e Handmer (1998), que demonstram a 

importância da capacitação cidadã para aumentar as possibilidades de intervenção 

durante a gestão dos riscos na fase pré-desastre.   

Acredita-se que para o engajamento da população há a necessidade de chamá-

-la para participar de uma construção conjunta com técnicos sobre como mapear, 

prevenir e gestionar o risco. Para tanto, o produto técnico proposto possui o objetivo 

de ser uma cartilha com passos para a implementação de uma comunicação assertiva 

e eficaz pelas autoridades competentes em áreas urbanas vulneráveis às inundações. 

O produto gerado possui o objetivo de oferecer um direcionamento de comunicação 

na fase pré-desastre para as organizações envolvidas, visto a inexistência de 

instrumentos e planejamento para tal.  

Ao considerar o cenário presente, observa-se uma janela de oportunidade para 

implementação do Plano com o início da gestão municipal eleita para o período de 

2021 a 2024. Além da sua aplicabilidade, o presente trabalho oferece uma 

oportunidade para os demais pesquisadores aprofundarem os seus estudos acerca 

da problemática investigada, ao contemplar, entre outros aspectos: o mapeamento  

das áreas de risco de inundação urbana em Morretes; um plano de comunicação de 

riscos para o setor turístico local; criação de sistemas de alerta e alarme centrado nas 

pessoas; e, especialmente, um estudo aprofundado da dimensão do gênero na gestão 

de riscos e desastres no Brasil.  
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Por fim, é importante destacar que esta pesquisa também buscou auxiliar na 

implementação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em 

que se destaca: Igualdade de Gênero (ODS 5), Redução das Desigualdades (ODS 

10), Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS 11), Combate às Mudanças 

Climáticas (ODS 13), Paz, Justiça e Instituições Fortes (ODS 16) e Parcerias em Prol 

das Metas (ODS 17). Em relação à discussão da dimensão do gênero, o intuito é 

fortalecer as ações de empoderamento de meninas e mulheres para auxiliar no 

desenvolvimento da equidade e união de homens e mulheres para a construção de 

uma comunidade mais resiliente, justa e sustentável. 
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE PERCEPÇÃO DE RISCO POPULAÇÃO 

URBANA CENTRAL DE MORRETES 
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Fonte: Elaboração Própria. 

 



117 
 

 
 

APÊNDICE B – PRODUTO TÉCNICO 

 

 

Figura 16 - Cartilha Mulheres de Morretes na Redução de Riscos e Desastres – Capa 
 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Figura 17 - Cartilha Mulheres de Morretes na Redução de Riscos e Desastres – Apresentação  

 

 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Figura 18 - Cartilha Mulheres de Morretes na Redução de Riscos e Desastres – Sumário 
 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Figura 19 - Cartilha Mulheres de Morretes na Redução de Riscos e Desastres – Introdução 
 

 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Figura 20 - Cartilha Mulheres de Morretes na Redução de Riscos e Desastres - Plano de                      
Comunicação 

 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

Figura 21 - Cartilha Mulheres de Morretes na Redução de Riscos e Desastres – Cenário 
 

 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Figura 22 - Cartilha Mulheres de Morretes na Redução de Riscos e Desastres – Princípios 
 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

Figura 23 - Cartilha Mulheres de Morretes na Redução de Riscos e Desastres - Público-alvo 
 

 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Figura 24 - Cartilha Mulheres de Morretes na Redução de Riscos e Desastres – Ações 
 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

Figura 25 - Cartilha Mulheres de Morretes na Redução de Riscos e Desastres – Etapas 
 

 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Figura 26 - Cartilha Mulheres de Morretes na Redução de Riscos e Desastres - Com-VidAção 
 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

Figura 27 - Cartilha Mulheres de Morretes na Redução de Riscos e Desastres – Bacia Hidrográfica 
 

 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Figura 28 - Cartilha Mulheres de Morretes na Redução de Riscos e Desastres - História Viva 
 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

Figura 29 - Cartilha Mulheres de Morretes na Redução de Riscos e Desastres - Mulheres na RRD 
 

 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Figura 30 - Cartilha Mulheres de Morretes na Redução de Riscos e Desastres – Cartografia Social 
 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

Figura 31 - Cartilha Mulheres de Morretes na Redução de Riscos e Desastres – Pluviômetros 
 

 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Figura 32 - Cartilha Mulheres de Morretes na Redução de Riscos e Desastres - Marketing Social 
 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

Figura 33 - Cartilha Mulheres de Morretes na Redução de Riscos e Desastres – Campanha Cartazes 
 

 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Figura 34 - Cartilha Mulheres de Morretes na Redução de Riscos e Desastres - Campanha Redes 
Sociais 

 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

Figura 35 - Cartilha Mulheres de Morretes na Redução de Riscos e Desastres - Campanha WhatsApp 
 

 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Figura 36 - Cartilha Mulheres de Morretes na Redução de Riscos e Desastres – Referências 
 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

Figura 37 - Cartilha Mulheres de Morretes na Redução de Riscos e Desastres – Contracapa 
 

 

Fonte: Elaboração Própria. 
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ANEXO A - CLASSIFICAÇÃO E CODIFICAÇÃO BRASILEIRA DE 

DESASTRES (COBRADE) 

 
Tabela 6 - Classificação e codificação brasileira de desastres 
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Fonte: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, 2019. 
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ANEXO B - PLANO DE CONTINGÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

 

 
Figura 38 - Ficha de cadastro Região Raia Velha 

 

 

Fonte: PARANÁ, 2019. 
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Figura 39 - Ficha de cadastro Vila Meduna e Vila Freitas 
 

 

Fonte: PARANÁ, 2019. 
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Figura 40 - Ficha de cadastro Rocio e Vila Ferroviária 

 
Fonte: PARANÁ, 2019. 
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ANEXO C – RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS 

 

 
Tabela 7 - Relatório de Ocorrências para Enxurradas, Alagamentos e Inundações do Município de 
       Morretes 

 

 
Fonte: DEFESA CIVIL DO PARANÁ, 2019. 
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ANEXO D – FOTOS HISTÓRICAS 

 

Figura 41 - Foto de inundação urbana datada de 1920 na cidade de Morretes/PR 

 

Fonte: Fornecida por Ronald Nicolau, 2020. 
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Figura 42 - Foto de inundação urbana datada de 1949 

 

Fonte: Fornecida por Ronald Nicolau, 2020. 
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Figura 43 - Foto de inundação urbana datada de 1969 

 

Fonte: Fornecida por Ronald Nicolau, 2020. 
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Figura 44 - Foto de inundação urbana datada de 1969 

 

Fonte: Fornecida por Ronald Nicolau, 2020. 

 

Figura 45 - Foto de inundação urbana datada de 1969 

 

Fonte: Fornecida por Ronald Nicolau, 2020. 
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Figura 46 - - Foto de inundação urbana datada de 1969 

 

Fonte: Fornecida por Ronald Nicolau, 2020. 

 

Figura 47 - Foto de inundação urbana datada de 1969 

 

Fonte: Fornecida por Ronald Nicolau, 2020. 
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Figura 48 - Foto de inundação urbana datada de 1969 

 

Fonte: Fornecida por Ronald Nicolau, 2020. 
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Figura 49 - Foto de inundação urbana datada de 1969 

 

Fonte: Fornecida por Ronald Nicolau, 2020. 

 

Figura 50 - Foto do evento denominado "Águas de Março" datada de 2011 

 

Fonte: Fornecida por Ronald Nicolau, 2020. 
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Figura 51 - Foto de inundação urbana datada de 2014 

 

Fonte: Fornecida por Ronald Nicolau, 2020. 

 

Figura 52 - Foto de inundação urbana datada de 2016 

 
Fonte: Fornecida por Ronald Nicolau, 2020. 


