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RESUMO 

 

Esta dissertação propôs-se a identificar alternativas viáveis para reduzir riscos de 

desastres naturais na sociedade brasileira. Para tanto investigou-se a origem desses 

eventos, diagnosticou-se o cenário de vulnerabilidades do território nacional e as 

normas destinadas a promover a gestão de riscos. Trata-se de uma investigação jurídico 

sociológica em que foi adotado um raciocínio dedutivo e técnica descritiva para a 

resolução do problema. Utiliza-se de um marco teórico composto pela concepção de 

Delton Winter de Carvalho e Fernanda Dalla Libera Damacena acerca dos fatores 

responsáveis por ampliar os riscos de desastres na sociedade contemporânea e pelo 

entendimento de Ana Lucia Sabadell acerca dos fatores responsáveis pela eficácia das 

normas jurídicas. Ao final aponta-se como medidas viáveis para reduzir os riscos de 

desastres naturais no país, a inserção do princípio da vedação ao retrocesso 

socioambiental na principiologia de gestão de riscos, a divulgação anual dos dados 

relativos aos desastres naturais no Dia Internacional para a Redução de Desastres 

Naturais e uma maior valorização dos elementos naturais do meio ambiente nos centros 

urbanos. Trata-se de um tema extremamente relevante para a sociedade, principalmente 

se considerar-se o recente aumento dos danos ocasionados por desastres naturais no 

Brasil.    

 

Palavras-chave: Desastres naturais; gestão de risco; vedação ao retrocesso 

socioambiental.  

 

RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo identificar alternativas viables para reducir el 

riesgo de desastres naturales en la sociedad brasileña. Fue investigado el origen de estos 

acontecimientos, y diagnosticado el escenario de las vulnerabilidades del territorio 

nacional, bien como se analisó las normas destinadas a promover la gestión de riesgos. 

Se trata de una investigación jurídica sociológica en la cuál se adoptó un razonamiento 

deductivo y la técnica descriptiva para la solución del problema. El marco teórico es 

compuesto por la concepción de Delton Winter de Carvalho y Fernanda Dalla Líbera 

Damacena acerca de los factores responsables por la expansión de los riesgos de 

desastres en la sociedad contemporánea y la comprensión de Ana Lucia Sabadell de los 

factores responsables por la eficacia de las normas jurídicas. Por fin se indica como 

medidas eficaces para reducir los riesgos de desastres naturales en el país, la inclusión 

del principio de prohibición del retroceso socioambiental en la principiologia de gestión 

de riesgos; la divulgación anual de datos sobre desastres naturales en el Día 

Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales; y una mayor apreciación de 

los elementos naturales del medio ambiente en los centros urbanos. Este es un tema muy 

importante para la sociedad, sobre todo si se considera el reciente aumento de los daños 

causados por los desastres naturales en Brasil.     

 

Palabras-clave: Desastres naturales; gestión de riesgos; prohibición del retroceso 

socioambiental. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A concretização de danos patrimoniais, extrapatrimoniais e ambientais à 

população em decorrência do impacto de fenômenos naturais intensos é uma realidade 

que acompanhou a humanidade ao longo de sua história.  

Com o advento da urbanização e do desenvolvimento tecnológico a humanidade 

ampliou seu poder de interferência no meio ambiente, alterando ecossistemas para 

abrigar a expansão das cidades. 

Durante o processo de expansão dos centros urbanos, não raras vezes 

desconsiderou-se as características naturais do ambiente ao estabelecer os usos cabíveis 

para cada região. Essa ausência de planejamento culminou com a destinação de uso 

habitacional em áreas impróprias para tanto, em razão de sua especial sujeição a 

impactos de intempéries naturais, como é o caso de encostas de morros e áreas 

ribeirinhas.  

A falta de planejamento muitas vezes não foi absoluta, mas somou-se a um 

planejamento elitista, voltado a privilegiar bairros centrais dotados de infraestrutura 

urbana, destinados as populações de maior poder aquisitivo, e permitir a ocupação de 

áreas de menor valor imobiliário por populações de baixa renda. Via de regra essa 

ocupação ocorria por meio de invasões e loteamentos clandestinos, os quais impunham 

aos que ali se localizavam não apenas os riscos advindos das características ambientais, 

mas também a insegurança da posse, decorrente da ausência de título de propriedade.  

Toda essa permissividade sucedeu-se em razão da necessidade de obtenção de mão de 

obra barata, próxima aos locais de trabalho, mas inicialmente não foi acompanhada de 

obras de redução de riscos e urbanização em geral. 

A somatória desses fatores resultou numa vulnerabilização dos centros urbanos 

aos impactos de fenômenos naturais intensos, e consequentemente numa maior 

concretização de desastres naturais. 

O Brasil, tido a não muito tempo como um país livre de desastres dessa ordem se 

viu severamente atingido por enchentes urbanas e deslizamentos de terra que 

provocaram milhares de mortes e deixaram milhões de pessoas desabrigadas e 

desalojadas nos últimos 25 anos.  

Foi justamente a elevação da quantidade de danos materiais e imateriais 

oriundos do impacto de fenômenos naturais constatada no Brasil, que motivou a 

presente dissertação, a qual destina-se a resolver o seguinte problema: como reduzir os 
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riscos de desastres naturais e aumentar a resiliência urbana diante das mudanças 

socioambientais e da limitação de recursos do Estado? 

O objetivo geral do estudo é apontar medidas capazes de reduzir os riscos desses 

fenômenos. Para tanto, foi necessário realizar um diagnóstico do cenário de desastres 

naturais no Brasil e uma análise minuciosa da legislação de gestão de riscos e dos 

fatores responsáveis por vulnerabilizar o território. 

Como objetivos específicos, adotou-se a identificação dos tipos de desastres 

naturais mais recorrentes no Brasil e quais são os responsáveis pelos maiores danos; da 

magnitude dos danos provocados por desastres naturais no território nacional; das 

principais medidas de prevenção a tais eventos implantadas no país; dos direitos 

fundamentais mais afetados pela ocorrência de desastres naturais e dos fatores 

responsáveis pela vulnerabilidade ambiental dos centros urbanos.  

Para resolver o problema e alcançar os objetivos programados, utilizou-se de 

uma pesquisa jurídico-sociológica na qual foi empregado um raciocínio dedutivo e a 

técnica descritiva. 

No decorrer da investigação parte-se de uma premissa maior composta pelos 

fatores de ampliação dos riscos e custos dos desastres naturais apontados por Delton 

Winter de Carvalho, Fernanda Dalla Líbera Damacena, Márcia do Amaral e Carlos 

Tucci e pelos requisitos necessários para a promoção da eficácia das normas jurídicas 

elencados pela socióloga Ana Lucia Sabadell. De Posse desses conhecimentos, passa-se 

a uma análise dos contornos dos danos verificados no país e do aparato legislativo e 

administrativo responsável por implantar a gestão de riscos pátria. Percebe-se então a 

origem dos riscos e da falibilidade da gestão, e sugere-se a adoção de alternativas 

viáveis para aperfeiçoar a gestão de riscos vigente e consequentemente reduzir a 

probabilidade de concretização de desastres naturais no país. 

O marco teórico utilizado compõe-se da teoria de Delton Winter de Carvalho e 

Fernanda Dalla Libera Damacena, acerca dos fatores responsáveis por elevar a 

vulnerabilidade dos centros urbanos, e da teoria da socióloga Ana Lucia Sabadell acerca 

da eficácia das normas jurídicas. Pode incluir ainda, a legislação de proteção e defesa 

civil brasileira e os dados oficiais dos órgãos de proteção e defesa civil e de instituições 

internacionais.  

No intuito de resolver o problema de maneira didática, facilitando ao máximo a 

compreensão do exposto, dividiu-se o estudo em 6 capítulos, destinando cada um a 
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apresentar um conhecimento específico, essencial a assimilação do raciocínio 

apresentado.    

O primeiro capítulo destina-se a demonstrar a dessacralização dos desastres 

naturais, a qual provocou uma mudança paradigmática na relação humana com esses 

eventos, e a eclosão e evolução das normas internacionais sobre desastres, bem como 

dos organismos internacionais responsáveis por estudá-los, monitorá-los e preveni-los. 

. Nos primórdios os desastres eram considerados atos da vontade divina, razão 

pela qual não havia nada que se fazer para preveni-los, pois supostamente a vontade de 

Deus é absoluta e irresistível. Com a dessacralização desses eventos surgiram técnicas 

de prevenção e os Estados passaram a adotar medidas de gestão de riscos. 

O segundo capítulo apresenta o conceito de desastres, suas modalidades e 

características, enfatizando as características dos desastres naturais e as modificações 

pelas quais esses fenômenos passaram no decorrer dos séculos. Nesse momento 

estudam-se os conceitos de vulnerabilidade e resiliência, identificando quais são os 

fatores responsáveis por fragilizar a sociedade contemporânea aos impactos 

provenientes das intempéries da natureza.   

No terceiro capítulo é realizado um diagnóstico do cenário de desastres naturais 

brasileiro, são identificadas as modalidades mais frequentes de fenômenos naturais; o 

potencial destrutivo desses fenômenos; a distribuição dos danos pelo território nacional, 

bem como a época de maior incidência; a magnitude total dos danos suportados pela 

população; a faixa de renda mais afetada, entre outros. Esse capítulo é crucial para a 

percepção da relação da sociedade brasileira com os desastres naturais. Nesse momento 

mostram-se claramente quais são os fatores que mais contribuem para a concretização 

de desastres naturais no país, e apresentam-se diversas medidas para preveni-los. 

No quarto capítulo passa-se a análise das normas e da estrutura administrativa de 

proteção e defesa civil. Examina-se amplamente nesse tópico a gestão de riscos 

implantada no país, sua principiologia, o círculo de gestão de riscos e o equipamento 

estatal responsável por executá-la. Verifica-se nesse ponto quais são os objetivos da 

gestão de riscos, e os requisitos para aumentar a eficácia das normas que lhe instituem, 

evidenciando as características desejáveis para as alternativas que almejam proporcionar 

uma redução dos riscos de desastres naturais. 

O derradeiro capítulo sugere a adoção de três medidas, consideradas viáveis e 

capazes de aperfeiçoar a gestão de riscos brasileira e consequentemente reduzir os riscos 

de desastres naturais.    
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 Esta investigação poderá contribuir efetivamente para a gestão de riscos 

brasileira, não apenas pelas propostas realizadas, mas por evidenciar a comunidade 

acadêmica a magnitude dos danos causados, fomentando a curiosidade científica sobre o 

tema.  

 

2 A RACIONALIZAÇÃO DOS DESASTRES NATURAIS E A ECLOSÃO DE 

UMA LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL DE GESTÃO DE DESASTRES 

NATURAIS  

 

Os desastres naturais são “fenômenos anormais e irresistíveis, com causa 

imediata num agente natural e cujas consequências sobre pessoas e bens adquirem 

relevância excepcional e intolerável”. (SÉGUR, 1997, p.1693).  

Durante toda a história da humanidade os desastres naturais estiveram presentes 

e afetaram, em todos os momentos históricos (Antiguidade, Idade Média, Modernidade) 

a vida de milhares de pessoas em todos os continentes.
1
 

Os fatores desencadeadores dos desastres naturais, como o acomodamento de 

placas tectônicas, devido à ignorância prevalecente em priscas eras, sempre foram 

desconhecidos, e como habitualmente o que o ser humano desconhece ele atribui a um 

ser superior, os desastres naturais eram fundamentados como atos divinos decorrentes 

da ira dos Deuses ante a presença do pecado, da descrença e da ausência de grande 

devoção. 

Inúmeros são os casos presentes nas mais diversas mitologias em que desastres 

naturais são atribuídos à ira divina. 

Na mitologia grega, no episódio em que Júpiter juntamente com Mercúrio visita 

(sob a forma humana) a aldeia de Balcis e Filêmon, após terem negada estadia por todas 

as famílias do local, excetuando-se a do casal em voga, que embora muito pobres 

acolheram os Deuses de bom grado mesmo não os reconhecendo, o marido de Juno 

                                                           
1
 Pode-se apontar como exemplos de desastres naturais que afetaram a humanidade ao longo de sua 

história a erupção do Vesúvio em 79 d.C.; o terremoto de Antioquia em 526 d.C.; o terremoto de Shaanxi 

em 1556; o terremoto de Genroku em 1703; o terremoto de Lisboa em 1755; a erupção do Monte 

Tambora em 1815; a erupção do Krakatoa em 1883; a enchente do rio Huang He em 1887; o furacão de 

Galveston em 1900; o terremoto de Kanto em 1923; o furacão de Chillán em 1939; o terremoto de San 

Juan em 1944; o ciclone de Bhola em 1970; o furacão Fifi em 1974; o tufão Nina e o rompimento da 

barragem de Banqiao em 1975; o terremoto de Tangshan em 1975; os incêndios florestais de Yellowstone 

em 1988; o terremoto de Hanshin em 1995; as enchentes de Moçambique em 2000; a onda de calor 

europeia em 2003; o terremoto de Bam em 2003; o terremoto seguido de tsunami na Indonésia em 2004; 

o furacão Katrina em 2005; o ciclone Nargis em 2008; o terremoto do Haiti em 2010; o terremoto seguido 

de tsunami em Honshu em 2011; entre outros. (BROWN, et al, 2012) 
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indignado com a falta de hospitalidade dos demais habitantes da aldeia transformou o 

local onde ela situava-se em um grande lago, com exceção apenas da casa dos velhos 

que o acolheram. Embora não haja na passagem informações sobre o modo como a 

transformação do território da aldeia se deu, seja por meio de chuvas ou de mágica, 

dúvida não há que a intenção dos Deuses fora atingir os seres humanos por intermédio 

da natureza. (BULFINCH, 2011, p.59-60) 

Na mitologia judaico-cristã, diversas são as passagens em que a ira divina é 

responsável por eventos naturais extremos que se destinam a punir e purificar a terra. 

Talvez o mais emblemático seja o grande dilúvio em que apenas Noé e seus passageiros 

da arca foram poupados.  

No grande dilúvio, Deus vendo que o homem havia se corrompido e a 

multiplicação da maldade na Terra, arrependeu-se de tê-lo criado e, visando destruí-los 

(à exceção de Noé que era fiel e justo, e seus familiares), provocou um dilúvio com 

duração de quarenta dias e inundou todo o planeta, fazendo perecer todos os homens 

que nele habitavam. (BÍBLIA, 1969, p.14) 

Em outras culturas igualmente existem histórias de vinganças divinas realizadas 

sob a forma de desastres naturais, como na mitologia Maia em que Huracán, deus dos 

ventos, da tempestade e do fogo provocou “a grande inundação” em razão de seu 

descontentamento com a segunda geração de humanos. (ANTUNES, 2012, p.72) 

A explicação religiosa para a origem dos fenômenos naturais, embora em 

inestimável menor escala, perdura até os dias contemporâneos e provavelmente sempre 

restarão fanáticos que basearão os eventos da natureza na vontade divina. Acontece que 

contemporaneamente os fenômenos naturais foram racionalizados e a explicação de 

suas origens migrou da esfera divina para a científica. Importante mencionar que a 

racionalização dos fenômenos da natureza ocorreu por intermédio de um processo longo 

e gradativo, iniciado no grande terremoto de Lisboa de 1755, o qual far-se-á menção a 

seguir. 

 

2.1 O grande terremoto de Lisboa em 1755: o marco inicial da racionalização dos 

desastres naturais 

 

Em 1º de Novembro de 1755, no Dia de Todos os Santos, por volta de nove 

horas da manhã Lisboa sentiu três grandes abalos sísmicos que provocaram o 
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desabamento de milhares de prédios, diversos focos de incêndio e acarretaram em 

múltiplos tsunamis que varreram a capital portuguesa. (SHRADY, 2011) 

Estima-se que o evento tenha ocorrido por algo entre 7 e 10 minutos, duração 

“absolutamente excepcional e raramente equiparada”. (PAICE, 2010, p.97) 

Referido terremoto foi posteriormente classificado, quanto à sua magnitude, de 

8,75 a 9 na escala Richter. (PAICE, 2010, p.97) 

A estimativa de mortes decorrentes dos abalos, dos tsunamis e dos incêndios 

variou bastante conforme a fonte. O marquês de Pombal informou aos demais governos 

europeus a morte de 6 a 8 mil pessoas, com o intuito de limitar os danos e não 

prejudicar as relações comerciais internacionais, indispensáveis para seu plano de 

reconstrução da capital. (PAICE, 2010, p.194) 

Estrangeiros sobreviventes ao terremoto, como Miguel Pedeguache 

(correspondente suíço-português do Journal Étranger), Edward Hay (cônsul inglês) e 

Thomas Chase (comerciante britânico) estimavam entre 20 e 50 mil mortos. (PAICE, 

2010, p.193-194)  

Edward Paice acredita que “o número exato de pessoas que morreram em 

consequência do terremoto, dos maremotos e dos incêndios nunca será conhecido”, no 

entanto, acrescenta parecer “provável que de 30 a 40 mil pessoas pereceram em Lisboa, 

e mais 10 mil no resto de Portugal, no Marrocos e na Espanha.” (PAICE, 2010, p.193-

197)  

Entre os mortos havia poderosos e plebeus, religiosos e pagãos, até mesmo o 

Inquisidor geral, o nobre Manuel Varejão de Távora, embora sem dúvidas, 

prevaleceram entre as vítimas os portugueses pobres, desprovidos de títulos de nobreza 

e posses, muito em razão de suas precárias condições de habitação e do fato de os 

nobres, no momento do terremoto, estarem assistindo à missa em suas capelas 

particulares. (SHRADY, 2011) 

O palácio real foi severamente comprometido pelo terremoto e a família real que 

estava a caminho de uma de suas propriedades, localizada em Belém, foi abrigada em 

uma construção improvisada de madeira e lona, pois o rei, horrorizado com os 

acontecimentos, recusava-se a dormir na casa de alvenaria, que no caso da propriedade 

de Belém, não havia sofrido grandes avarias. 

O Rei, Dom José I, iria passar o feriado com a família em Belém, e de lá sentiu 

os tremores de terra e pode assistir estarrecido, às investidas dos tsunamis contra a praia.  
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Extremamente abalado com o evento, inicialmente atribuído à ira divina, o 

desesperado Rei Dom José I recebeu, em meio ao maior desastre da história de Portugal, 

a visita do secretário de Estado, Sebastião José de Carvalho e Melo (posteriormente 

conhecido como Marquês de Pombal).       

A conversa sucedida entre ambos mudou a história da humanidade no que tange 

a administração dos desastres naturais. O rei, angustiado com o desmoronamento da 

capital indagou à Carvalho: “O que deve ser feito para enfrentar essa imposição da 

justiça divina?” e obteve como resposta: “Enterrar os mortos e alimentar os vivos”. 

(SHRADY, 2011, p.31) 

Dom José embora muito religioso ansiava por uma resposta sensata e como 

Carvalho também havia sido poupado por Deus no desastre, ele o enxergou como um 

agente da providência divina enviado para ajudar num momento tão cruel. 

Investido pelo rei da autoridade necessária para confrontar o desastre, Carvalho 

começou então uma grande e duradoura jornada rumo à reconstrução de Lisboa, jornada 

essa permeada de percalços, como conflitos com os nobres e o clero.  

Carvalho imediatamente após encontrar-se com o rei voltou a Lisboa e 

encontrou uma cidade em chamas, extremamente destruída, com pilhas de mortos e 

feridos e uma multidão de pessoas abandonando as suas dependências.  

As medidas iniciais de Carvalho foram verdadeiras ações de resposta ao 

desastre. Foram construídos patíbulos e instituído um sistema verbal rápido de 

julgamento e execução sumária para quem fosse pego saqueando, o que apesar da 

crueldade “cessou com brevidade o escândalo de tantos roubos”, nos dizeres de José 

Moreira de Mendonça. (MOREIRA DE MENDONÇA, 1758, p.145) 

No que tange à tarefa de alimentar os vivos, o secretário de Estado agiu com 

extrema firmeza e sensatez: 

 

Carvalho ordenou o estabelecimento de pontos de distribuição de comida nas 

praças do Terreiro do Paço e da Ribeira, onde mantimentos que escaparam 

ilesos das chamas, peixes do Tejo e comestíveis de aldeias distantes foram 

recolhidos pela guarda armada e distribuídos de forma equitativa. Por toda a 

cidade, foram instaladas às pressas, cozinhas de campanha e fornos de pão ao 

ar livre. [...] os navios que chegavam com cargas de grãos, peixes e carne 

foram obrigados a vender sua mercadoria com isenção de taxas. Em uma 

tentativa de frear a exploração, os donos de loja foram obrigados a cobrar os 

preços que vigoravam antes do desastre; aqueles que desobedeciam 

acabavam em grupos de trabalho forçado, limpado os entulhos. “Com estas 

sábias providências”, escreveu Moreira de Mendonça, “não houve em parte 

alguma fome, como se temia nos primeiros dias”. (SHRADY, 2011, p.52) 
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Outra tarefa de extrema importância era o enterro dos mortos. O medo de um 

surto da peste era intenso, o cheiro desagradável dos mortos emanava por toda a 

extensão da capital, no entanto, o incêndio provocado pelos tremores de terra, embora 

destruísse boa parte da cidade, incinerava milhares de corpos e acabou contribuindo 

para evitar uma epidemia.  

Embora o incêndio tenha colaborado para evitar a peste, milhares de mortos 

ainda permaneciam nas ruas e o enterro dos mesmos era prioridade, visto que se tal 

processo fosse retardado, poderia ocasionar numa grande proliferação de doenças.  

A remoção dos mortos conforme os hábitos religiosos vigentes à época era 

impossível devido às circunstâncias. Diante desse cenário: 

 

Carvalho requereu do Patriarca, José Cardinal Manuel da Câmara d’Atalaia, 

permissão para abrir mão da prática tradicional e sem demora sepultar os 

mortos no mar. O patriarca sabiamente deu sua permissão e, a partir de 3 de 

novembro, barcaças carregadas com mortos até o topo das amuradas, 

seguiram pelo Tejo rumo ao mar aberto, onde mergulharam a carga em um 

túmulo aquático. (SHRADY, 2011, p.56) 

 

Essas três ações de Carvalho, juntamente com a benevolência de diversos 

moradores que não tiveram suas casas atingidas e abriram suas portas para abrigar os 

sobreviventes, foram cruciais para evitar um número ainda maior de mortes e uma 

debandada que poderia ter comprometido a reconstrução da capital.  

Após a desordem inicial os lisbonenses começaram a refazer suas vidas. Nesse 

momento “Carvalho proibiu qualquer nova construção de pedra até que todos os 

entulhos tivessem sido retirados e fossem redigidos um novo código de normas 

construtivas e um plano urbano.” (SHRADY, 2011, p.60)  

Tal medida iniciou a fase de reconstrução da área atingida, sendo notório o 

intento de evitar construções irregulares e prevenir futuros desastres, como 

contemporaneamente deve ser feito na fase de reconstrução de uma área afetada.  

Passada essa fase de resposta ao desastre, a atribuição a vontade divina como 

causa do terremoto e a consequente necessidade de arrependimento pregada pelos 

clérigos (alguns consideravam um sacrilégio a tentativa de reconstruir a capital 

portuguesa), constituíram-se no grande empecilho para o avanço das obras de 

reconstrução.  
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“Eles [lisboetas] acharam que era quase um sacrilégio tentar cuidar de si 

mesmos e muitos deles chamaram isso de lutar contra o Céu”, disse à época o inglês 

Thomas Chase. (apud, SHRADY, 2011, p.157)   

A debandada dos habitantes de Lisboa, aliás, era um dos grandes problemas 

enfrentados por Carvalho, pois o mesmo sabia que a permanência dos habitantes era 

essencial para seus planos de reconstruir a capital. No entanto, o discurso religioso 

prevalecente à época atribuía as causas do terremoto à ira divina devido à pecaminosa 

vida da cidade lusitana e incentivava os lisbonenses a abandonar a cidade amaldiçoada e 

dirigirem-se a outras localidades.  

Nesse sentido vale mencionar as palavras do padre Gabriel Malagrida, em seu 

texto “Juízo da verdadeira causa do terramoto (sic)”: 

 

Sabe pois, oh Lisboa, que os únicos destruidores de tantas casas, e Palácios, 

os assoladores de tantos Templos, e Conventos, homicidas de tantos seus 

habitadores, os incêndios devoradores de tantos tesouros, os que a trazem 

ainda tão inquieta, e fora da tua natural firmeza, não são Cometas, não são 

Estrelas, não são contingências, ou causas naturais, mas são unicamente os 

nossos intoleráveis pecados. [...] É escandaloso fingir que o terramoto (sic) 

foi apenas um acontecimento natural, pois se isso for verdade não há a 

necessidade de se arrepender e tentar evitar a fúria de Deus, e nem mesmo o 

próprio demônio poderia inventar uma idéia falsa mais apropriada para nos 

levar todos à ruína irreparável. (MALAGRIDA, 1756)   

     

Carvalho sabia da influência exercida pelo clero sobre toda a sociedade 

portuguesa, inclusive a realeza, e ansiava por limitar o poder da igreja no país. Teve 

como seus grandes inimigos nessa seara a Companhia de Jesus, e seu principal 

expoente, o padre Gabriel Malagrida, a quem posteriormente Carvalho mandou 

enforcar.  

É importante ressaltar que na Europa protestante os líderes religiosos também 

atribuíam os desastres naturais à vontade divina, como fizeram os predikans calvinistas 

nos países baixos, quando da grande enchente de 1740, e o pastor John Wesley que no 

seu texto “Serias reflexões ocasionadas pelo recente terremoto em Lisboa” atribuiu o 

terremoto a ira divina ocasionada por papismos e idolatrias supostamente presentes no 

catolicismo em Portugal. (WESLEY, 1755) 

Alguns teólogos católicos e protestantes como José de Cevallos, Benito 

Jerônimo Feijoo y Montenegro e John Rogers até sustentavam que o terremoto era um 

acontecimento natural, porém nunca retiraram a providência divina completamente do 
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evento, talvez por medo da represália dos demais membros do clero ou do Santo Ofício 

da Inquisição. (SHRADY, 2011) 

Na tentativa de minimizar o caráter sagrado atribuído ao terremoto, ainda nos 

primeiros meses após os abalos, “Carvalho havia encorajado José Alvares da Silva, um 

médico lisbonense interessado em ciência, a escrever um panfleto explicando o 

terremoto como fenômeno natural, em resposta às interpretações morais que eram 

emitidas pelo clero de Lisboa”. O panfleto, denominado de “Investigação das causas 

próximas do terramoto, succedido em Lisboa” foi capaz de enfurecer alguns clérigos, 

entre eles Malagrida, mas não logrou o nível de persuasão ansiado por Carvalho. 

(SHRADY, 2011, p.162) 

Um dos grandes momentos para o processo de desvinculação do divino da 

origem dos fenômenos naturais aconteceu três meses após o Terremoto, quando 

“Carvalho publicou um inquérito contendo 13 perguntas, uma espécie de questionário 

sismológico, que foi enviado às dioceses de Portugal inteiro. As perguntas tentavam 

estabelecer os parâmetros do desastre segundo critérios puramente científicos [...]” e 

conforme Shrady “são praticamente as mesmas perguntas que qualquer sismólogo 

contemporâneo consciencioso faria, sem o benefício dos instrumentos de calibragem 

modernos”.  (SHRADY, 2011, p.172-173) 

 

I – A que horas principiou o terremoto de 1º de novembro e que tempo 

durou? 

II – Se se percebeu que fosse maior o impulso de uma parte que de outra?, p. 

ex., do norte para o sul, ou pelo contrário, se parece que caíram mais ruínas 

para uma, que para outra parte? 

III – Que número de casas arruinaria em cada freguesia, se havia nela 

edifícios notáveis, e o estado em que ficaram? 

IV – Que pessoas morreriam, se algumas eram distintas? 

V – Que novidade se viu no mar, nas fontes, e nos rios? 

VI – Se a maré vazou primeiro, ou encheu, a quantos palmos cresceu mais 

que o ordinário, quantas vezes se percebeu o fluxo, o refluxo extraordinário, 

e se se reparou que tempo gastava em baixar a água, e quanto tempo em 

tornar a encher? 

VII – Se abriu a terra algumas bocas, o que nelas se notou, e se rebentou 

alguma fonte de novo? 

VIII – Que providências se deram imediatamente em cada lugar pelo 

eclesiástico, pelos militares, pelos ministros? 

IX – Que terremotos têm repetido depois de 1º de novembro, em que tempo, 

e que dano tem feito? 

X – Se há memória de que em algum tempo houvesse terremoto, e que dano 

fez em cada lugar? 

XI – Que número de pessoas tem cada freguesia, declarando, se puder, 

quantas há de diferente sexo?   

XII – Se se experimentou alguma falta de mantimentos? 

XIII – Se houve incêndio, que tempo durou, e que dano fez? (apud, 

SHRADY, 2011, p.172-173) 
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O questionário era completamente desprovido de qualquer referência à 

metafísica ou a moral. As perguntas não continham alusões a augúrios ou atos 

pecaminosos, “não havia qualquer menção a Deus ou à ira divina”. Eram indagações 

acerca dos efeitos do terremoto, tanto naturais quanto econômicos e sociais, 

“mostravam claramente uma preocupação com a administração moderna do desastre, 

inquirindo acerca das medidas tomadas pelas autoridades ou da situação de estoques de 

comida”. Uma concepção racional do evento era preponderante, “não somente Deus era 

excluído do quadro, mas agora um Estado esclarecido havia entrado em cena”. 

(SHRADY, 2011, p.171-173) 

Carvalho durante todo o processo de recuperação de Lisboa teve um papel 

preponderante, conseguiu expulsar os jesuítas (que impediam a entrada de ideias 

iluministas nos ambientes acadêmicos e pregavam veementemente a ira divina como a 

explicação para os fenômenos naturais), limitar o poder da igreja católica, chegando até 

mesmo a entrar em conflito com o Papa, executar o Padre Gabriel Malagrida no 

Tribunal da Inquisição, abriu as portas das universidades portuguesas para os 

pensadores iluministas, tentou universalizar a educação básica em Portugal (embora não 

tenha conseguido logrou algum êxito nessa tarefa), limitou o poder da nobreza, 

fortaleceu o comércio e fez tratados com países estrangeiros, tudo isso no intuito maior 

de reconstruir Lisboa.  

Carvalho chegou a reinaugurar a capital, em 1775, embora a obra não estivesse 

acabada e ainda existissem bairros destruídos espalhados pela capital. O bairro da baixa 

(contemporaneamente conhecido como baixa pombalina) no dia 06 de junho foi 

inaugurado, com uma estrutura moderna, ruas amplas e a majestosa estátua do rei Dom 

José I. Apesar de todas as tiranias de Carvalho (a essa altura dos fatos já conhecido 

como Marquês de Pombal), dos seus erros e acertos, ele reconstruíra Lisboa, ou ao 

menos o bairro da baixa com um projeto urbanístico audacioso dotado de diversas 

medidas para enfrentar futuros terremotos.  
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2.1.1 Os avanços filosóficos e científicos impulsionados pelo terremoto lusitano de 

1755 

 

Embora inicialmente proliferaram as explicações teológicas, o terremoto do dia 

1º de novembro de 1755 motivou inúmeros estudos filosóficos e científicos voltados a 

explicar as suas causas.  

A mudança da abordagem teológica para uma visão mais racional pode ser 

apontada como o principal legado desse evento.  

Conforme Paice, “para um número crescente de céticos, começara a ficar 

insustentável em 1755 a ideia aparentemente paradoxal de que um Deus perfeito criou 

intencionalmente o mal e o sofrimento”. (PAICE, 2010, p.218) 

Um desses pensadores de maior destaque, o francês François-Marie Arouet, 

conhecido como Voltaire, teve uma atuação de destaque nas reflexões realizadas sobre o 

evento.  

Em uma carta para seu amigo Jean-Robert Tronchin, Voltaire sustentou: 

 

Que jogo triste do acaso é a vida humana! O que dirão os pregadores, 

especialmente se o palácio da Inquisição continuar em pé? Eu pelo menos me 

alegrarei se os reverendos padres e os inquisidores tiverem sido esmagados, 

como todos os outros. Isso deveria ensinar os homens a não perseguirem 

outros homens, porque, enquanto alguns santos canalhas queimam uns 

poucos fanáticos, a terra engole a todos sem exceção. (apud, PAICE, 2010, 

p.219) 

 

Voltaire teceu inúmeras críticas a abordagem religiosa prevalecente à época, 

sem, no entanto, negar a existência de Deus, mas argumentando que “nem tudo está 

ordenado de modo a promover nossa felicidade presente”. (apud, PAICE, 2010, p.219) 

Uma dessas críticas ocorreu na forma de um poema, intitulado “Poema sobre o 

desastre de Lisboa” publicado em 1756: 

 

Ó infelizes mortais! Ó deplorável terra! 

Ó agregado horrendo que a todos os mortais encerra! 

Exercício eterno que inúteis dores mantém! 

Filósofos iludidos que bradais, “Tudo está bem”; 

Acorrei, contemplai estas ruínas malfadadas,  

Estes escombros, estes despojos, estas cinzas desgraçadas, 

Estas mulheres, estes infames uns nos outros amontoados,  

Estes membros dispersos sob estes mármores quebrados, 

Cem mil desafortunados que a terra devora,  

Os quais, sangrando, despedaçados, e palpitantes embora,  

Enterrados com seus tetos terminam sem assistência 

No horror dos tormentos sua lamentosa existência! 



28 
 

Aos gritos balbuciados por suas vozes expirantes,  

Ao espetáculo medonho de suas cinzas fumegantes, 

Direis vós: “Eis das eternas leis o cumprimento,  

Que de um Deus livre e bom requer o discernimento?” 

Direis vós, perante tal amontoado de vítimas: 

“Deus vingou-se, a morte deles é o preço de seus crimes?” 

Que crime, que falta cometeram estes infantes 

Sobre o seio materno esmagados e sangrantes? 

Lisboa, que não é mais, teve ela mais vícios 

Que Londres, que Paris, mergulhadas nas delícias? 

Lisboa está arruinada, e dança-se em Paris. (VOLTAIRE, 2006, versos 1-23)       
      

Edward Paice ao analisar a atuação filosófica de Voltaire assevera: “nas 

habilidosas mãos de Voltaire, o terremoto de Lisboa tornou-se o veículo para um ataque 

ao otimismo e à Divina Providência. Isso mudaria para sempre o modo de pensar das 

pessoas”. (PAICE, 2010, p.222)  

Para Paice, as críticas de Voltaire “talvez tenham tornado o desastre de Lisboa o 

último em que Deus ocupou o palco principal.” (PAICE, 2010, p.222) 

Quanto aos estudos científicos, o terremoto de 1755 impulsionou pesquisas de 

pensadores como Jhon Winthrop, John Michell, Jean Jacques Rousseau e Immanuel 

Kant. Kant inclusive escreveu três tratados sobre terremotos considerando-os 

acontecimentos científicos desprovidos de qualquer caráter moral, um deles intitulado 

“História e descrição natural dos estranhos fenômenos relacionados com o terremoto 

que, no final do ano de 1755, abalou uma grande parte da Terra”, de 1756. (KANT, 

1968) 

Kant acreditava que embaixo da terra haviam fendas cheias de ventos, água e 

fogo que quando estimulados provocavam os terremotos. Embora desconhecesse as 

reais causas dos terremotos (movimentação das falhas geológicas) os estudos da época 

contribuíram demasiadamente para uma visão mais racional dos fenômenos naturais, o 

que permitiu uma gestão muito mais efetiva dos desastres naturais. 

John Winthrop, professor de Harvard, enviou em 1758 uma carta à Royal 

Society defendendo que os terremotos provocam uma movimentação ondulatória do 

solo. Nessa carta o autor omitiu qualquer referência à atuação divina, sugerindo uma 

mudança de ênfase no discurso científico da época. (PAICE, 2010, p.246) 

Já John Michell, pesquisador do Queen’s College apresentou à Royal Society em 

1760 estudos nos quais defendia que “os terremotos se originam de repentinas 

explosões nas partes internas da terra”. (PAICE, 2010, p.246)  

Michell formulou uma teoria nova. Em suma o autor acreditava que “grandes 

quantidades de água, depositadas subitamente sobre ‘fogos subterrâneos’, liberavam 
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‘vapores cuja quantidade e força elástica’ eram capazes de ‘balançar a terra’”. (PAICE, 

2010, p.246)  

 

Suponha-se um grande pano ou tapete (estendido no chão) sendo levantado 

de um lado e então subitamente puxado de volta para o chão. Propelido, o ar 

sob ele vai avançar para a frente, até escapar do lado oposto, fazendo ondular 

o pano durante todo o trajeto. De modo semelhante, pode-se imaginar uma 

grande quantidade de vapor fazendo a terra subir numa onda enquanto passa 

entre as camadas de rochas estratificadas, as quais ele pode facilmente 

separar em sentido horizontal, uma vez que há, como eu disse anteriormente, 

pouca ou nenhuma coesão entre uma camada e outra. (MICHELL, 1760, 

p.37-8)  

 

Embora não tenha identificado a teoria das falhas geológicas, a qual somente 

seria formulada 130 anos depois, os estudos de Michell deram origem a teoria 

ondulatória moderna e o levaram a ser eleito para a Royal Society. (PAICE, 2010) 

Todas essas repercussões do terremoto de Lisboa no campo filosófico e 

científico constituíram-no como “um dos dias de nascimento da era moderna”. 

(SHKLAR, 1990, p.51-55) 

Trata-se de um marco paradigmático para o processo de dessacralização das 

intempéries da natureza. O primeiro terremoto “investigado segundo pressupostos 

científicos modernos”. (PAICE, 2010, p.246)   

O argumento da ira divina se mostrou impertinente e a utilização da razão como 

fator de ponderação para a gestão dos desastres naturais nasceu, a duras penas, no 

século XVIII sob a batuta do Marques de Pombal.  

Conforme Shrady, “Se Lisboa de fato oferece uma lição para os desastres que 

hoje enfrentamos, é a de que o homem está no centro de nossa resposta ao desastre 

natural, e não a providência, a metafísica ou a ira de um Deus vivo.” (SHRADY, 2011, 

p.244) 

Cumpre salientar que mesmo no século XXI ainda perduram as concepções 

teológicas da origem dos desastres naturais. Um conselheiro do ministro da Justiça da 

Arábia Saudita em entrevista a TV Al-Majd, comentando sobre os tsunamis na Ásia 

afirmou: “Quem quer que leia o Corão, outorgado pelo criador do mundo, pode ver 

como estas nações foram destruídas. Há uma razão: elas mentiram, pecaram e são 

infiéis. Quem quer que estude o Corão pode ver que esse é o resultado”. (SHRADY, 

2011, p.243) 

O pronunciamento do arcebispo aposentado de Nova Orleans, Philip M. Hannan 

quando da passagem do Furacão Katrina teve uma abordagem não menos religiosa:  
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Como cidadãos, somos responsáveis pela atitude sexual, pelo desrespeito aos 

direitos da família, pelo vício das drogas, pelo assassinato de 45 milhões de 

futuras crianças, pelo comportamento escandaloso de alguns padres – então 

temos de entender que certamente o senhor tem direito de aplicar um castigo 

[...] Chegamos a um grau de imoralidade que nunca antes atingimos. E o 

castigo veio na forma do Katrina, tanto quanto do Rita. (apud, SHRADY, 

2011, p.243-244)           

 

A racionalização dos desastres naturais, iniciada em 1755, permitiu a inserção de 

diversos fatores de prevenção e medidas de mitigação na gestão dos riscos de desastres.  

A prevenção sob a perspectiva teológica era absolutamente desnecessária, 

porque qualquer atuação humana seria insuficiente diante do poder de Deus. Já sob a 

lógica científica, ações de prevenção poderiam minimizar a vulnerabilidade dos 

territórios ao impacto dos diversos eventos naturais adversos. Inúmeras medidas de 

prevenção foram adotadas inclusive no projeto de reconstrução do bairro da Baixa, de 

autoria do engenheiro militar Eugênio dos Santos.  

Contemporaneamente a prevenção constitui-se no fator de maior eficiência para 

evitar o acontecimento e/ou minimizar a quantidade dos danos nos desastres naturais. A 

criação de sistemas de monitoramento e alerta antecipado e a adoção de normas de 

construção voltadas para aumentar a resistência a impactos, por exemplo, evitam 

anualmente milhares de mortes nos eventos adversos.      

 

2.2 O surgimento de um sistema regulatório para os desastres naturais no âmbito 

internacional 

 

Conforme já abordado, durante toda a história da humanidade ocorreram 

desastres naturais, de maior ou menor potencial danoso, e em múltiplas ocasiões, 

cidades inteiras foram destruídas em decorrência de eventos catastróficos.  

Com a mudança no enfoque da motivação dos desastres naturais da vontade 

divina para as circunstâncias naturais e as atividades humanas produtoras de 

vulnerabilidade, houve a criação de diversas normas destinadas à mitigação dos efeitos 

de tais eventos.  

Essas normas iniciadas em Portugal, após o terremoto de Lisboa, expandiram-se 

pelo restante do globo, resultando em um considerável conjunto de normas 

internacionais sobre o tema, que serviram de inspiração para a construção das leis 

internas de proteção contra desastres de muitos países, inclusive o Brasil. 
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A severidade dos danos provocados pelas catástrofes e o grande número de 

afetados motivou a preocupação internacional sobre o tema, e em 1949 a IV Convenção 

de Genebra inseriu os desastres naturais no cenário das preocupações internacionais 

abordando-os ao tratar da proteção civil em tempos de guerra. O documento contendo as 

normas da comentada convenção dispôs sobre a proteção de crianças, idosos e grávidas, 

e instalações de prestação de assistência durante as calamidades. (GOMES, 2012) 

Em 1964 a Assembleia Geral das Nações Unidas elaborou a Resolução 1049 

sobre prestação de socorro em situações de desastres naturais. Sete anos depois (1971) é 

criada no âmbito da ONU a Coordenadoria de Assistência a Desastres das Nações 

Unidas (UNDRO), agência da ONU incumbida de organizar a assistência às populações 

atingidas por fenômenos naturais intensos. 

Há que se destacar a elaboração pela UNDRO do relatório “Desastres Naturais e 

Análise de Vulnerabilidade”, divulgado em 1979, o qual chamou a atenção da 

comunidade internacional para a necessidade de inserção da dimensão econômica na 

gestão de desastres (até então composta apenas pela dimensão humanitária), em razão 

dos efeitos nefastos desses eventos para o desenvolvimento econômico dos países 

atingidos, que implicam na diminuição do bem-estar da população local. (GOMES, 

2012)   

Em meados da década de 1970 surge o primeiro importante documento 

continental sobre proteção contra desastres naturais, a Declaração sobre assistência 

mútua em matéria de desastres naturais, assinada em Manila, no ano de 1976, no âmbito 

da Associação das Nações do Sudeste Asiático – ASEAN. (GOMES, 2012) 

Em 1987 foi criado na Europa, por intermédio da Resolução (87)2, de 20 de 

Março, do Comitê de Ministros do Conselho da Europa o Grupo de Cooperação 

Europeia para a prevenção de desastres industriais e naturais. (GOMES, 2012) 

Duas décadas após a fundação da UNDRO, no ano de 1991 criou-se o Escritório 

para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHOA) com o intuito de otimizar a 

organização da ajuda de emergência ofertada aos países afetados por desastres naturais e 

outras calamidades. Dois anos antes, a ONU, por intermédio da Resolução 44/236 havia 

declarado a década de 1990 como a Década Internacional para a redução de desastres 

naturais. (NAÇÕES UNIDAS, 1989)   

Essa Resolução estabeleceu entre diversas ações, os objetivos da Década 

Internacional para a Redução de Desastres Naturais, assim como as estratégias nacionais 

de atuação dos países para reduzir os riscos e mitigar eventuais danos. Também criou 
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uma organização interna no âmbito da ONU para operacionalizar o auxílio aos países 

afetados ou sujeitos a desastres. (NAÇÕES UNIDAS, 1989) 

O objetivo geral da supracitada década internacional era reduzir as perdas de 

vidas e os danos materiais, sociais e econômicos oriundos do impacto de fenômenos 

naturais, especialmente nos países em desenvolvimento, por intermédio de uma ação 

internacional coordenada. (NAÇÕES UNIDAS, 1989) 

Para lograr êxito em tal tarefa a ONU se propôs a auxiliar os países em 

desenvolvimento na avaliação das vulnerabilidades do território, na criação de sistemas 

de alerta precoces e de estruturas resistentes a desastres naturais, no desenvolvimento de 

conhecimentos científicos e técnicos considerando-se as características culturais e 

socioculturais, etc. (NAÇÕES UNIDAS, 1989) 

O desenvolvimento de conhecimentos científicos destinados à avaliação, 

prevenção e mitigação de danos, a divulgação desses conhecimentos e a transferência de 

tecnologia entre países, foi outra medida de destaque de incumbência da ONU 

determinada pela Resolução 44/236. (NAÇÕES UNIDAS, 1989) 

Referida Resolução também determinou ações a serem adotadas internamente 

pelos países no intuito de concretizar os objetivos da década internacional. Destacam-se 

entre as medidas destinadas aos países, a criação de programas nacionais de mitigação 

de desastres, contendo ações econômicas (seguros) e jurídicas (normas de uso e 

ocupação do solo) para a prevenção de desastres. Nessas ações incluia-se o reforço à 

preparação da comunidade para lidar com as catástrofes naturais, por meio da educação, 

criando uma consciência nacional sobre o risco de desastres naturais e conhecimentos 

acerca de medidas de preparação, prevenção, resposta e recuperação; e a redução 

paulatina da vulnerabilidade de estabelecimentos estratégicos para a execução das fases 

de preparação e resposta a desastres naturais, como abrigos humanos, hospitais e 

instalações destinadas ao armazenamento de suprimentos essenciais (alimentos, higiene, 

vestuário, etc). (NAÇÕES UNIDAS, 1989) 

Há também no seio da Resolução 44/236 a criação de um Comitê Científico e 

Técnico para a Década Internacional para a Redução de Desastres Naturais, composto 

por cientistas e técnicos oriundos de múltiplas regiões do planeta, no intuito de sanar 

lacunas no conhecimento científico aplicado a gestão de desastres e desenvolver ações 

capazes de reduzir riscos. (NAÇÕES UNIDAS, 1989) 
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Encerrando o ciclo de adoção de documentos regionais sobre desastres, no ano 

de 1991, em Santiago do Chile foi firmada a Convenção Interamericana para facilitar a 

Assistência a Desastres no âmbito da Organização dos Estados Americanos – OAS.  

No final de 1991 foi editada no âmbito das Nações Unidas a Resolução 46/182, 

destinada a coordenar a assistência humanitária aos países atingidos por desastres 

naturais e outras emergências. (NAÇÕES UNIDAS, 1991) 

A Resolução 46/182 estabeleceu um conjunto de princípios destinados a reger o 

funcionamento da assistência humanitária e determinou as obrigações da ONU para a 

redução dos riscos de desastres naturais, abordando tópicos que posteriormente ficariam 

conhecidos como “círculo de gestão de riscos”. (NAÇÕES UNIDAS, 1991) 

Consoante o disposto pela referida Resolução “a assistência humanitária deve 

ser fornecida de acordo com os princípios da humanidade, neutralidade e 

imparcialidade”, devendo sempre ser respeitadas a soberania, a integridade territorial e a 

unidade nacional dos países beneficiários, o que implica que a ajuda humanitária 

somente seja fornecida quando solicitada pelo país afetado. (NAÇÕES UNIDAS, 1991) 

 Esse documento também estabelece um conjunto de regras sobre as fases de 

prevenção, resposta e recuperação relativas a desastres naturais.  

No que tange à prevenção, estabelece a necessidade da comunidade 

internacional apoiar o desenvolvimento da capacidade de prevenção dos países a 

desastres naturais, por intermédio de auxílio técnico e transferência de tecnologia. 

(NAÇÕES UNIDAS, 1991) 

No que concerne à fase de preparação determina o dever das Nações Unidas de 

auxiliar os países na criação de sistemas nacionais de monitoramento e alerta precoce 

sobre desastres naturais. (NAÇÕES UNIDAS, 1991) 

Relativamente à fase de recuperação a Resolução em análise dispõe que a 

cooperação internacional deve destinar-se a possibilitar a reestruturação e 

aperfeiçoamento das instalações e serviços destruídos pelo desastre a fim de capacitar os 

países atingidos a suportar futuros impactos. (NAÇÕES UNIDAS, 1991) 

Percebe-se que a fase de recuperação engloba medidas de prevenção a futuros 

danos. Tal fato não ocorre por acaso, mas atua em consonância com os ideais expressos 

na Resolução, visto que o décimo tópico do anexo, referente aos princípios orientadores, 

dispõe que “o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável são essenciais 

para prevenção e preparação contra desastres naturais e outras emergências”, e o nono 

tópico estabelece que “há uma clara relação entre emergência, reabilitação e 
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desenvolvimento” e a “assistência de emergência deve ser fornecida em maneiras que 

serão favoráveis a recuperação e desenvolvimento a longo prazo”. (NAÇÕES UNIDAS, 

1991) 

É nítida a intenção da Resolução 46/182 de reduzir as vulnerabilidades e 

aumentar a resiliência dos países afetados por desastres por intermédio da assistência 

humanitária, aplicada dentro de uma estratégia (prevenção – preparação – resposta – 

recuperação/prevenção) capaz de proporcionar a emancipação dos países, relativamente 

à capacidade de lidar com riscos de desastres naturais. 

Em 1994 em razão da nomeação da década de 1990 como a Década 

Internacional para a Redução de Desastres Naturais, realizou-se em Yokohama no Japão 

a I Conferência Internacional sobre Redução dos Desastres Naturais, da qual se originou 

o primeiro
2
 importante documento internacional sobre gestão de catástrofes naturais, 

intitulado “Estratégia de Yokohama e Plano de Ação para um mundo mais seguro”, 

vulgarmente conhecido como Estratégia de Yokohama. (NAÇÕES UNIDAS, 1994) 

 

2.2.1 Estratégia de Yokohama 

 

O documento conhecido como Estratégia de Yokohama (oficialmente 

“Estratégia de Yokohama e Plano de Ação para um mundo mais seguro”) é fruto da I 

Conferência Internacional sobre a Redução dos Desastres Naturais, ocorrida na cidade 

japonesa de Yokohama, em maio de 1994. 

A Estratégia de Yokohama estabeleceu diversas diretrizes a serem adotadas 

pelos países, em âmbito nacional, regional e internacional, para reduzir o número de 

desastres naturais e mitigar os danos causados por aqueles que vierem a acontecer. 

Referido documento também fez uma análise parcial da Década Internacional para a 

Redução dos Desastres Naturais, demonstrando os pontos positivos e negativos e 

indicando medidas para sanar os problemas apresentados até aquele momento.  

Em suma a “Estratégia de Yokohama” apresenta três aspectos principais: 

princípios, estratégia e plano de ação.  

Os princípios apontados pelo referido documento, destinam-se a reger a atuação 

nacional e internacional na redução de desastres naturais e mitigação de seus efeitos.  

                                                           
2
 Não foi o documento pioneiro em razão da Convenção e Estatuto do estabelecimento da União 

Internacional de Socorro de 1927, a qual não produziu os efeitos esperados. 
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Destacam-se entre os dez princípios apontados, a imprescindibilidade da 

avaliação de riscos para a formulação de políticas e medidas de redução de riscos; a 

prioridade a prevenção e preparação para a gestão de riscos; a necessária transferência 

de tecnologia entre países; a necessidade de educar a população para os riscos e as 

medidas de prevenção, mitigação e resposta; a relevância da criação de sistemas de 

monitoramento e alerta e a utilização dos meios de comunicação para difusão de 

informação relativa a desastres; e a essencialidade da proteção do meio ambiente para a 

prevenção de desastres naturais e mitigação dos efeitos daqueles que se concretizarem. 

(NAÇÕES UNIDAS, 1994) 

A estratégia propriamente dita, ou seja, o conjunto de medidas específicas e 

coordenadas para a consecução de um determinado fim (no caso a redução dos desastres 

naturais), é abordada posteriormente aos princípios e subdivide-se em três esferas: bases 

da estratégia; avaliação da redução de desastres na primeira metade da década 

internacional para redução de desastres naturais; estratégia para o ano 2000 e seguintes. 

(NAÇÕES UNIDAS, 1994) 

Destaca-se desse segundo momento, no que tange as bases da estratégia, o 

incentivo à participação da comunidade nas ações de gestão de riscos; a necessidade de 

se aprofundar os estudos sobre novos métodos e técnicas de administrar riscos e mitigar 

danos e de aperfeiçoar as técnicas e métodos já existentes; a criação de um conceito 

básico para redução de perdas humanas e materiais que constitui-se nas atividades de 

socorro, reabilitação, reconstrução e desenvolvimento para prevenção; e a prioridade de 

auxílio a países sem litoral, em desenvolvimento e a pequenos países insulares, em 

decorrência da maior vulnerabilidade a que se sujeitam. (NAÇÕES UNIDAS, 1994) 

Cumpre salientar que na avaliação parcial da atuação de redução de riscos 

aferiu-se que os países não dedicaram atenção suficiente ao tema, relegando-o a 

segundo plano, fato esse responsável pelo não alcance de resultados melhores. 

(NAÇÕES UNIDAS, 1994) 

Dentre as ações a serem implantadas no ano 2000 e no início do terceiro milênio, 

destaca-se “o desenvolvimento de uma cultura mundial de prevenção como componente 

essencial do planejamento integrado para redução de desastres”. (NAÇÕES UNIDAS, 

1994) 

 A prevenção nesse momento adquire um papel preponderante na gestão de 

desastres naturais, o que até o momento não se verificava.  
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Outras medidas como o ensino e a formação em matéria de redução e prevenção 

de desastres e mitigação de seus eventuais danos; a adoção de medidas nacionais 

efetivas nos planos legislativos e administrativos; a melhor avaliação de riscos; o 

aumento da eficácia na fiscalização e difusão de alertas precoces; o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de recursos humanos e da capacidade material e institucional destinada 

à redução dos riscos e mitigação dos efeitos; uma maior cooperação entre os 

pesquisadores do tema, inclusive os das diversas disciplinas inerentes à questão e dos 

diversos países, visto que o assunto reveste-se de grande complexidade e 

interdisciplinaridade, foram previstas pela Estratégia de Yokohama como necessárias 

para o terceiro milênio. (NAÇÕES UNIDAS, 1994) 

Com relação ao plano de ação formulado na Estratégia de Yokohama, destacam-

se as medidas destinadas ao âmbito nacional, que em resumo destinam-se a promover 

um sistema legislativo e administrativo de gestão do risco de desastres, com a criação de 

planos de emergência, dotação orçamentária, planos de avaliação e gestão de desastres, 

obtenção e armazenamento de dados referentes a desastres, entre outras medidas. 

(NAÇÕES UNIDAS, 1994) 

Iniciado o milênio, no ano de 2001 o departamento nomeado Estratégia 

Internacional para a Redução de Desastres - ISDR foi incumbido de coordenar o esforço 

internacional relativo ao tema. A Assembleia Geral das Nações Unidas por intermédio 

das Resoluções 57/256 de 6 de fevereiro de 2003 e 58/214 de 27 de fevereiro de 2004 

determinou ao ISDR que realizasse uma revisão da Estratégia de Yokohama e a 

apresentasse na II Conferência Mundial para a Redução dos Desastres Naturais prevista 

para ocorrer em 2005 na cidade de Kobe, província de Hyogo no Japão. 

  O ISDR durante a execução da tarefa supracitada elaborou um balanço dos 

resultados obtidos no decorrer da década internacional para redução dos desastres 

naturais. Esse balanço resultou na publicação “Vivendo com riscos: revisão global das 

iniciativas de redução de desastres”. (NAÇÕES UNIDAS, 2004) 

Referida obra analisou os esforços globais realizados durante a década 

internacional e posteriormente. Não obstante, o ISDR também procedeu à revisão 

específica da Estratégia de Yokohama, dando origem ao documento intitulado “Exame 

da estratégia e plano de ação de Yokohama para um mundo mais seguro”. (NAÇÕES 

UNIDAS, 2004) 

O “Exame da estratégia e plano de ação de Yokohama” focou-se em analisar 5 

aspectos principais: governança, que engloba os marcos institucionais, jurídicos e 
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políticos; identificação, avaliação e vigilância dos riscos e alerta precoce; gestão de 

conhecimentos e educação; redução dos fatores de risco subjacentes; preparação de 

atividades eficazes de resposta e recuperação. (NAÇÕES UNIDAS, 2004)    

No ano de 2005, entre 18 e 22 de janeiro realizou-se a II Conferência Mundial 

sobre Redução de Desastres. Neste evento foram apresentados os resultados do “Exame 

da estratégia e plano de ação de Yokohama para um mundo mais seguro”, e firmado um 

novo Marco de Ação para o Decênio 2005/2015. 

 

2.2.2 Marco de Ação de Hyogo 

 

O “Marco de Ação de Hyogo para a década de 2005/2015: aumento da 

resiliência das nações e comunidades frente a desastres” foi firmado durante a II 

Conferência Mundial sobre Redução de Desastres, sucedida em janeiro de 2005 na 

cidade de Kobe, província de Hyogo/Japão. (NAÇÕES UNIDAS, 2005) 

Esse evento teve como objetivo principal “a redução considerável das perdas 

ocasionadas por desastres, tanto de vidas como de bens sociais, econômicos e 

ambientais das comunidades e dos países”. (NAÇÕES UNIDAS, 2005) 

Adotaram-se no âmbito do Marco de Ação de Hyogo três objetivos estratégicos 

para a consecução do objetivo geral: 

 

a) A integração mais efetiva da consideração dos riscos de desastres nas 

políticas, planos e programas de desenvolvimento sustentável, em todos os 

níveis, especialmente na prevenção e mitigação de desastres, na preparação 

para casos de desastre e na redução da vulnerabilidade.  

b) A criação e fortalecimento de instituições, mecanismos e capacidades a 

todos os níveis, em particular ao nível da comunidade, que possam contribuir 

sistematicamente para aumentar a resiliência diante das ameaças. 

c) Na fase de reconstrução das comunidades afetadas, a incorporação 

sistemática de medidas de redução de risco e implementação de programas de 

preparação para emergências, resposta e recuperação. (NAÇÕES UNIDAS, 

2005, p.9) 

 

Além de estabelecer três objetivos estratégicos, o Marco de Ação de Hyogo 

elegeu cinco áreas prioritárias de atuação para promover a resiliência e reduzir riscos de 

desastres, quais sejam:  

 

a) velar para que a redução dos riscos de desastre constitua uma prioridade 

nacional e local, dotada de uma sólida base institucional de aplicação;  

b) identificar, avaliar e vigiar os riscos de desastres e produzir alerta precoce;  



38 
 

c) utilizar conhecimentos, inovações e a educação para criar uma cultura de 

segurança e resiliência em todos os níveis;  

d) reduzir os fatores de risco subjacentes e;  

e) Fortalecer a preparação para os casos de desastres a fim de proporcionar 

respostas mais eficazes em todos os níveis. (NAÇÕES UNIDAS, 2005, p.9-

10) 

 

No que tange a primeira área prioritária de atuação (velar para que a redução dos 

riscos de desastre constitua uma prioridade nacional e local, dotada de uma sólida base 

institucional de aplicação), referido documento indica a necessidade dos países 

elaborarem marcos legislativos e institucionais nacionais sobre a redução dos riscos de 

desastres; realizarem investimentos financeiros relevantes para a operacionalização dos 

supracitados planos nacionais (estrutura administrativa para dar eficácia à norma) e 

promoverem a participação da comunidade nas ações de redução de risco, capacitando-a 

para tanto. (NAÇÕES UNIDAS, 2005) 

Relativamente à segunda área prioritária de atuação, ou seja, “identificar, avaliar 

e vigiar os riscos de desastres e proporcionar o alerta precoce”, o marco determina aos 

países que promovam a avaliação dos riscos nacionais e locais; e criem sistemas de 

alerta precoce específicos para as populações vulneráveis, capazes de avisá-los com 

antecedência e clareza da concretização de eventos adversos. Também tem como 

objetivo capacitar funcionários para a pesquisa científica, cartografia, defesa civil entre 

outras atividades indispensáveis para a redução de riscos e a resposta adequada em 

casos de desastres; elaborar estudos estatísticos relativos aos efeitos dos desastres 

naturais, contendo dados sobre os danos causados (espécies de danos, ex: materiais, 

humanos, econômicos, ambientais), a quantidade de população afetada, as modalidades 

de desastres naturais mais reincidentes, e proceder à divulgação periódica dos mesmos, 

entre outras atividades. (NAÇÕES UNIDAS, 2005)   

No que se refere a “utilizar conhecimentos, inovações e a educação para criar 

uma cultura de segurança e resiliência em todos os níveis” o Marco de Ação de Hyogo 

aborda a necessidade de promover uma maior participação dos meios de comunicação 

para fomentar a conscientização pública sobre desastres; melhorar os métodos de 

avaliação de fatores de vulnerabilidade, avaliação de riscos e aferição de eficácia de 

medidas preventivas e mitigatórias; incluir nos currículos escolares matérias relativas à 

prevenção e resposta a desastres; promover cursos para ensinar técnicas de redução e 

avaliação de riscos, e proporcionar o acesso à informação à população vulnerável, entre 
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outros fatores que poderiam aperfeiçoar a tarefa de aumentar a resiliência. (NAÇÕES 

UNIDAS, 2005) 

No que concerne à redução dos fatores de risco subjacentes, destaca-se a 

necessidade de se realizar a gestão do meio ambiente e dos recursos naturais; de 

promover práticas de desenvolvimento social, econômico e de planejar o uso e 

parcelamento do solo. (NAÇÕES UNIDAS, 2005) 

Por fim, com relação ao fortalecimento da preparação de respostas eficazes em 

todos os níveis para casos de desastres, salienta-se a necessidade de estabelecer fundos 

para apoiar as medidas de resposta, recuperação e preparação, assim como de criar 

mecanismos específicos para promover a participação ativa das comunidades na 

redução do risco de desastres. (NAÇÕES UNIDAS, 2005) 

As diretrizes contidas no Marco de Ação de Hyogo, não apenas as já 

mencionadas, mas também as relativas à atuação dos Estados e dos organismos 

internacionais e regionais foram elaboradas no intuito de coordenar as atividades de 

redução de desastres na década de 2005/2015, razão pela qual em Março de 2015 foi 

celebrada a III Conferência Mundial sobre a Redução do Risco de Desastres, em Sendai 

no Japão. Nesta oportunidade foram avaliados os resultados obtidos pelo Marco de 

Ação de Hyogo e elaborado um novo pacto, o Marco de Ação de Sendai 2015/2030. 

Durante a vigência do Marco de Ação de Hyogo constatou-se a morte de mais de 

700 mil pessoas em decorrência de desastres (naturais e humanos), e perdas econômicas 

de 1,4 trilhões de dólares. No decorrer desse evento a chefe do UNISDR, Margareta 

Wahlström afirmou que “depois de três anos de consulta sobre um quadro pós-2015, 

que atualiza o atual Quadro de Ação de Hyogo, há um consenso geral de que devemos 

passar de gestão de desastres para a gestão do risco de desastres”, o que denota uma 

prioridade às ações de prevenção e precaução em face das ações de resposta, afinal o 

risco provém das atividades humanas, as quais, se administradas com cautela, podem 

diminuir a vulnerabilidade que provocam. (NAÇÕES UNIDAS, 2015)    

Cumpre salientar que a prioridade à prevenção foi paulatinamente construída ao 

longo dos documentos e conferências internacionais, atingindo seu ápice na Conferência 

de Sendai.  

A iniciativa internacional de gestão de desastres naturais, pioneira com relação à 

imensa maioria dos países, indubitavelmente fomentou a criação de sistemas jurídicos 

internos de proteção contra desastres naturais. Em alguns países como no Equador, a 

proteção aos desastres naturais alcançou status constitucional. 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50311#.VQMzC47F94-
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50311#.VQMzC47F94-
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Art. 389. El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la 

naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o 

antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la 

recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 

ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. 

(ECUADOR, 2008) 
 

 A iniciativa internacional influenciou diretamente a elaboração de um sistema 

jurídico-administrativo de gestão de desastres no Brasil. Houve nítido avanço nas 

normas brasileiras de proteção e defesa civil após a elaboração do Marco de Ação de 

Hyogo, bem como da estrutura administrativa destinada a executar a gestão de riscos.  

Esses avanços podem ser constatados por intermédio de uma análise simples: os 

dois principais diplomas legais sobre proteção e defesa civil foram aprovados em 2010 e 

2012 (Lei nº 12.340/2010 e Lei nº 12608/2012), e dois dos principais órgãos destinados 

a executar a gestão de riscos, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e 

Desastres - CENAD e o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres 

Naturais - CEMADEN, foram criados respectivamente em 2005 e 2011, ou seja, dentro 

do período de vigência do Marco de Ação de Hyogo.  

 

3 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DOS DESASTRES NATURAIS: 

DEFINIÇÃO E PECULIARIDADES DOS EVENTOS ADVERSOS 

PROVOCADOS POR IMPACTOS DE ORIGEM NATURAL 

 

A construção de um conceito jurídico de desastres é uma tarefa árdua em 

decorrência da multiplicidade de características que compõem esses acontecimentos.  

Diversos autores e legislações confeccionaram conceitos de desastres, incluindo 

variados critérios para a caracterização de um evento como tal. A definição conceitual 

desses fenômenos reveste-se de suma importância para a sua operacionalização e gestão 

pelo Direito.  

A Instrução Normativa nº 1 de 24 de Agosto de 2012 do Ministério da 

Integração Nacional define desastres como: 

 

O resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre 

um cenário vulnerável, causando grave perturbação ao funcionamento de 

uma comunidade ou sociedade, envolvendo extensivas perdas e danos 

humanos, materiais, econômicos ou ambientais, que excede a sua capacidade 

de lidar com o problema usando meios próprios. (BRASIL, 2012) 
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A partir da definição do Ministério da Integração pode-se identificar algumas 

características dos desastres, como a pluralidade de suas origens/causas (naturais ou 

artificiais/tecnológicas/humanas), danos (humanos e materiais) elevados em diversos 

contextos (econômico, ambiental, social), e a incapacidade da população afetada para 

lidar com o evento com seus próprios recursos.  

Richard Posner elenca a pequena probabilidade de ocorrência de desastres como 

uma de suas principais características ao defini-los como “um acontecimento que se crê 

ter uma baixa probabilidade de ocorrer, mas que, ao materializar-se, provocará danos 

tão significativos e súbitos que será encarado como uma ruptura face ao fluxo de 

eventos que o precederam”. (POSNER, 2004, p.6) 

De fato tais eventos correspondem a uma inovação no cotidiano dos afetados, no 

entanto, a ciclicidade de alguns fenômenos naturais, período chuvoso, por ex., e a 

elevada vulnerabilidade de algumas localidades, como as áreas de risco localizadas em 

beiras de rios e encostas de morros, torna a probabilidade de ocorrência de enchentes e 

deslizamentos no Brasil considerável, razão pela qual a característica da baixa 

probabilidade pode ser inexistente em alguns cenários onde os riscos potencializam-se 

em decorrência da grandiosidade da vulnerabilidade a eventos adversos sazonais.  

O Centro de Investigação sobre a Epidemiologia de Desastres (CRED) conceitua 

desastre como “uma situação ou um acontecimento que ultrapasse a capacidade local, 

implicando um pedido de assistência externa ao nível nacional ou internacional; um 

evento imprevisto e muitas vezes repentino que causa grandes danos, destruição e 

sofrimento humano”. (CRED, 2007, p.2)  

No que tange ao conceito do CRED, crê-se, em consonância com Tiago Antunes 

que “a formulação de um pedido de assistência externa não deve ser um requisito 

absolutamente necessário para que se possa constatar a ocorrência de uma catástrofe”, 

afinal países desenvolvidos, por vezes, são atingidos por eventos extremos que 

produzem danos extensos, mas em decorrência da disponibilidade de recursos próprios, 

tornam dispensáveis pedidos de auxílio externo, e isso não descaracteriza o evento em si 

como desastroso. (ANTUNES, 2012, p.77)  

Quanto a esse ocorrido ser um “evento imprevisto”, o advento da tecnologia 

diminuiu consideravelmente a até então indiscutível imprevisibilidade dos desastres 

naturais, tornando possível a previsão de terremotos, furacões, tempestades, entre 

outros, embora tal previsibilidade ainda seja imprecisa ou mitigada, pois as falhas nas 

previsões são constantes e essas (previsões) muitas vezes são dotadas de inexatidões. 
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O CRED menciona que os desastres são “muitas vezes repentinos”, isto não 

exclui os eventos graduais, como as secas e algumas inundações. Muitos conceitos 

abordam os desastres como eventos súbitos, olvidando-se de modalidades graduais, este 

é o caso do autor Richard Posner. 

Tiago Antunes enfatiza duas características dos desastres: a excepcionalidade e a 

violência, razão pela qual assevera que são acontecimentos de “baixa probabilidade, 

mas elevada intensidade”. (ANTUNES, 2012, p.79) 

Segundo esse autor a excepcionalidade relaciona-se a imprevisibilidade ou 

“previsibilidade falível” de tais eventos, e ao fato de serem inesperados, ressaltando que 

“embora inesperado, não significa que seja necessariamente incomum ou raro”. 

(ANTUNES, 2012, p.79) 

Relativamente à violência, o autor supracitado corrobora que o caráter brusco ou 

repentino não designa rapidez, inclusive alerta sobre tais fenômenos nem sempre serem 

breves, mas enfatiza tratar-se de acontecimentos temporalmente delimitados que 

introduzem uma ruptura com a realidade subjacente. (ANTUNES, 2012) 

Márcia do Amaral sustenta que “a principal característica de um desastre é a 

interrupção da rotina de determinada comunidade”. Assiste razão a autora, visto que os 

danos provocados pelos desastres e suportados pela população atingida implicam em 

uma violenta mudança na rotina preexistente, como, por exemplo, o alojamento em 

abrigos coletivos decorrente da destruição de residências. (AMARAL, 2013, p.27) 

A interrupção da rotina caracteriza-se intimamente com outra característica 

ordinariamente catalogada como pertencente aos eventos em comento: a capacidade de 

gerar danos intensos e desestabilizar a sociedade ou partes dela. Neste sentido, Délton 

Winter de Carvalho afirma que os desastres são “fenômenos extremos capazes de atingir 

a estabilidade sistêmica social”, dotados de consequências potencializadas e efeitos 

policontextuais. (CARVALHO, 2012, p.107-145) 

A magnitude dos efeitos encontra-se presente nas definições do UNISDR e da 

Comissão de Direito Internacional. A primeira dispõe que os desastres consistem numa 

“perturbação séria do funcionamento de uma comunidade ou sociedade, causando 

perdas humanas, materiais, econômicas ou ambientais generalizadas, que excede a 

capacidade da comunidade ou sociedade afetada para reagir usando os seus próprios 

recursos”. (NAÇÕES UNIDAS, 2009, p.9)  

Por sua vez, a Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas dispõe que 

os desastres são “um evento ou uma série de eventos calamitosos, que resultam na perda 
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generalizada de vidas, num grande incômodo e sofrimento humano ou em danos 

materiais ou ambientais de larga escala, afetando seriamente o funcionamento da 

sociedade”. (NAÇÕES UNIDAS, 2012.)  

A capacidade de destruição reveste-se de tamanha importância, que o CRED 

estabeleceu parâmetros mínimos, dentre os quais ao menos um deve ser cumprido para 

um evento danoso ser considerado um desastre, quais sejam: (i) 10 (dez) ou mais mortes 

humanas (efetivas ou presumidas); (ii) pelo menos 100 (cem) pessoas atingidas 

(necessitando de comida, água, cuidados básicos e sanitários; desalojados e feridos); 

(iii) ter sido declarado estado de emergência; (iv) ter havido um pedido de ajuda 

internacional. (CRED, 2013) 

Ainda referente à magnitude dos efeitos, percebe-se que os desastres afetam 

diversos aspectos de uma sociedade, como o econômico, o ambiental e o social, no 

entanto, para fins de conceituação prevalece o antropocentrismo, visto que danos 

exclusivamente ambientais não são considerados aptos a ensejar a classificação de um 

evento a desastre. Nesse aspecto merece ênfase a afirmação de Delton Winter de 

Carvalho e Fernanda Dalla Libera Damacena:  

 

[...] os desastres são constantemente descritos como eventos lesivos 

responsáveis pela perda de vidas humanas e propriedades. O 

comprometimento dos recursos ambientais e seus respectivos serviços 

ecossistêmicos é constantemente ocultado nas análises mais tradicionais 

acerca do tema. (CARVALHO; DAMACENA, 2013, p.28) 

 

A afetação de serviços ecossistêmicos pode gerar efeitos em cadeia e 

comprometer futuramente a capacidade de resistência de uma comunidade, ou mesmo 

provocar fenômenos naturais de grande intensidade e dotados de elevado potencial 

destrutivo. É o que acontece, por exemplo, nos casos de grandes erupções vulcânicas, 

que ao expelir grande volume de cinzas na atmosfera, provocam nos meses posteriores 

bruscas quedas de temperatura que afetam a produtividade da agricultura, podendo 

desencadear ondas de fome. (BROWN; et al, 2012)  

Carla Amado aduz que “a desconsideração de uma catástrofe puramente 

ecológica prende-se com a ausência de prejudicados que reividiquem ajuda ou 

compensação”. (GOMES, 2012, p.21) Assiste razão à autora, mas trata-se de um 

problema de fácil resolução, bastando que a legislação crie um rol de legitimados para 

tanto.  
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Márcia do Amaral, no intuito de ilustrar a necessidade de ocorrência de danos a 

seres humanos para a concretização de um desastre, cita um deslizamento ocorrido no 

Alasca, em consequência de um terremoto em 1964, responsável pela movimentação de 

29 milhões de metros cúbicos de rocha, a uma velocidade de 180 km/h em um vale 

desabitado que afetou apenas a fauna e flora locais; e um avalanche de detritos de uma 

mina de carvão no País de Gales em 1966, com volume 193 vezes menor e 25 a 30 

vezes mais lento do que o evento no Alasca. Todavia este evento atingiu uma aldeia, 

soterrando uma escola e resultando na morte de 144 pessoas. O primeiro evento foi 

considerado, segundo a autora, uma “mera curiosidade geológica”, ao passo que o 

segundo foi uma “catástrofe de grandes dimensões”. (AMARAL, 2013, p.29) 

Vale mencionar ainda o atributo da irresistibilidade visto por muitos como uma 

característica, principalmente, dos desastres naturais. Carla Amado sustenta que “nem 

todas as catástrofes se reveem na irresistibilidade”. Conforme a autora, muitos desastres 

são cumulativos, ou seja, os efeitos danosos são construídos paulatinamente pelo 

acúmulo de fatores lesivos ou de vulnerabilização, citando como exemplo a 

desertificação e o aquecimento global. (AMADO, 2012, p.19). 

Salienta-se que as causas imediatas dos desastres naturais, ou seja, os fenômenos 

naturais, via de regra
3
, são inevitáveis, como são as tempestades, erupções vulcânicas, 

furacões, mas os efeitos, ao menos alguns, são evitáveis. 

Mencionadas diversas características dos desastres, cumpre citar a definição do 

Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas - IPCC:  

 

Desastres são alterações severas no funcionamento normal de uma sociedade 

devido a eventos físicos de riscos interagindo com condições sociais 

vulneráveis, levando a amplos efeitos adversos humanos, materiais, 

econômicos ou ambientais, que requerem resposta imediata de emergência 

para satisfazer necessidades humanas críticas, e que podem requerer apoio 

externo para recuperação. (IPCC, 2012, p.4)    

 

O IPCC alerta para a necessidade de resposta imediata de emergência para 

satisfação das necessidades humanas críticas oriundas dos impactos do evento, 

característica comum a todas as modalidades de desastres.  

                                                           
3
 Existem fenômenos naturais evitáveis, é o caso de inundações e enchentes provocadas por chuvas 

comuns, de pequeno período de retorno. Caso o território se prepare para essas chuvas, mantendo um alto 

coeficiente da bacia permeável e construindo sistemas adequados de drenagem de águas pluviais há 

grande probabilidade de se obter êxito em evitá-los. 
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Destaca-se que como o objeto de estudo da presente dissertação são os desastres 

naturais, e esses são espécies do gênero desastres, necessário se faz versar sobre a 

natureza (natural/tecnológica) desses acontecimentos e sobre as peculiaridades dos 

oriundos de fenômenos naturais. 

 

3.1 Desastres Naturais  

 

  Os desastres possuem, quanto à sua origem, três classificações: naturais; 

tecnológicos; mistos/híbridos.  

A Instrução Normativa nº 1 de 24 de Agosto de 2012 do Ministério da 

Integração Nacional, responsável pela instituição da Codificação Brasileira de Desastres 

– COBRADE, define em seu sétimo artigo a classificação dos desastres quanto à sua 

causa primária, estabelecendo que os desastres podem ser naturais ou tecnológicos, 

suprimindo, portanto, os desastres mistos/híbridos, anteriormente previstos na 

Codificação de Desastres, Ameaças e Riscos - CODAR. 

Conforme a COBRADE os desastres tecnológicos são aqueles oriundos “de 

condições tecnológicas ou industriais, incluindo acidentes, procedimentos perigosos, 

falhas na infraestrutura ou atividades humanas específicas”, capazes de provocar óbitos, 

problemas de saúde, danos ao meio ambiente e a propriedade, interrupção dos serviços e 

distúrbios sociais e econômicos. (BRASIL, 2012) 

Os desastres tecnológicos são aqueles em que a origem do fenômeno 

responsável pelos impactos é uma criação humana, conforme Márcia do Amaral são 

também conhecidos como antropogênicos.  

Os desastres naturais, por sua vez, são “aqueles causados por processos ou 

fenômenos naturais que podem implicar em perdas humanas ou outros impactos à 

saúde, danos ao meio ambiente, à propriedade, interrupção dos serviços e distúrbios 

sociais e econômicos”, conforme disposição do parágrafo segundo do artigo sétimo da 

referida instrução normativa nº 1. (BRASIL, 2012) 

 A classificação de um desastre como um evento natural tem recebido críticas 

consistentes por parte da doutrina especializada. Daniel Farber chega a afirmar que 

“nenhum desastre é completamente natural” (FARBER, et al, 2010, p.9), e a jurista 

portuguesa Carla Amado Gomes assevera que “uma catástrofe natural, raramente o é, 

exclusivamente”. (GOMES, 2012, p.17) 



46 
 

 Conforme Delton Winter de Carvalho, os desastres são eventos multicausais, 

razão pela qual, por mais que a origem imediata do evento tenha decorrido de um 

fenômeno natural, fatores artificiais decorrentes da vulnerabilidade da sociedade 

impactada potencializam as consequências danosas. Foi o que aconteceu, por exemplo, 

nos casos do Furacão Katrina (natural), causa imediata de grandes impactos, os quais 

foram potencializados com o rompimento do sistema federal de diques (artificial); e do 

terremoto e tsunami de Honshu, no Japão, no qual os danos foram intensificados pelo 

comprometimento da estação nuclear de Fukushima. (BROWN; et al, 2012, p.86 / 

AMARAL, 2013, p.27)     

 No cenário brasileiro de desastres, percebe-se também a pluralidade de causas, 

por exemplo, nos deslizamentos de terras e enchentes.  Por mais que esses fenômenos 

ocorram em função de fortes chuvas, somam-se à retirada de vegetação de encostas, 

construções precárias e em áreas de risco, impermeabilização do solo, etc. 

  Ressalte-se, embora existam críticas quanto a essa classificação, permanece o 

conceito de desastres naturais para designar aqueles eventos adversos que possuem 

origem em fenômenos naturais (erupções vulcânicas, furacões, terremotos, tsunamis, 

avalanches, secas, temperaturas extremas, entre outros). 

 Para Philippe Ségur “uma catástrofe natural é um fenômeno anormal e 

irresistível, com causa imediata num agente natural e cujas consequências sobre pessoas 

e bens adquirem relevância excepcional e intolerável”. (SÉGUR, 1997, p.1693) Aqui 

vale mencionar o já exposto quanto à irresistibilidade. Nem todos os desastres naturais 

são irresistíveis, embora alguns o sejam, como as erupções vulcânicas e quedas de 

meteoritos. 

 No que tange a “causa imediata”, esta é o fator preponderante para 

caracterização da natureza de um desastre. Se o evento provocador dos danos iniciais às 

estruturas artificiais ou à sociedade for natural, tratar-se-á de um desastre natural; já se o 

acontecimento inicial que originou os impactos no meio ambiente ou na sociedade for 

originário da ação humana, tratar-se-á de um desastre tecnológico.  

Em consonância com o exposto Delton Winter de Carvalho e Fernanda Dalla 

Libera Damacena asseveram que “os desastres naturais são aqueles decorrentes 

imediatamente de fenômenos naturais, atribuíveis ao exterior do sistema social”, 

podendo ser geofísicos, meteorológicos, hidrológicos, climatológicos e biológicos. 

(CARVALHO; DAMACENA, 2013, p.26) 
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 A questão conceitual é importante para fins de fomento a bancos de dados e 

estudos das características dos desastres, bem como para a operacionalização desses 

eventos pelo Direito, porém, relevância maior tem a percepção das contribuições 

determinantes dos fatores estruturais e socioeconômicos para a magnitude dos danos. 

 Essas características estruturais e socioeconômicas das comunidades atingidas 

por desastres constituem o que se denomina contemporaneamente por vulnerabilidade. 

Quão maior a vulnerabilidade, maior a possibilidade de concretização de desastres.  

 Carla Amado alerta para a mudança relativa à dinâmica de incidência dos 

desastres naturais na contemporaneidade. Segundo a autora “a catástrofe natural, longe 

de ser um acontecimento excepcional, transformou-se num evento tristemente habitual e 

especialmente penalizador dos Estados menos desenvolvidos”. (GOMES, 2012, p.7) 

A afirmação da autora decorre do aumento da vulnerabilidade da população 

mundial aos impactos de fenômenos naturais, seja em razão da maior exposição da 

população a áreas de risco geológico, ou da precariedade ou mesmo ausência de 

estruturas adequadas para resistir a tais impactos.  

 Percebe-se que um desastre natural “não consiste no fenômeno natural em si 

mesmo, mas antes na projeção desse fenômeno sobre um meio com certas 

características”, ou seja, nos resultados danosos provocados pelo impacto desses 

fenômenos à população atingida. (GOMES, 2012, p.82) Esses resultados serão mais ou 

menos graves a depender das características da área impactada, razão pela qual, essas 

características tornam-se fatores determinantes para o estudo e compreensão dos 

desastres. 

 É importante notar a crucial interferência do fenômeno da 

dessacralização/racionalização dos fenômenos naturais para a conceituação moderna. A 

retirada do caráter divino dos desastres naturais permitiu o avanço dos estudos acerca da 

dinâmica dos fenômenos que os provocam, possibilitando a elaboração de medidas de 

prevenção específicas para cada modalidade de fenômeno, bem como facilitou a 

identificação dos fatores humanos ampliadores de seu potencial destruidor.  
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3.2 Fatores socioambientais determinantes para a ocorrência e intensidade dos 

desastres naturais: vulnerabilidade e resiliência.  

 

 Conforme exposto um desastre natural não consiste num fenômeno natural de 

grande intensidade, mas sim no resultado adverso provocado pelos impactos 

provenientes desse fenômeno nas sociedades atingidas.  

O supracitado “resultado adverso” ou a magnitude dos danos provocados pelos 

impactos de um fenômeno natural dependerá não apenas da intensidade desse, mas 

também da capacidade do local atingido para suportar tais impactos.  

A capacidade de enfrentamento de impactos constitui-se, portanto, em um fator 

determinante para a concretização de um desastre, e comporta duas facetas: a 

vulnerabilidade e a resiliência.  

A vulnerabilidade designa a fragilidade de um local, objeto ou comunidade para 

suportar impactos, traduz-se, conforme o IPCC, na “propensão ou predisposição para 

ser adversamente afetado”.  (IPCC, 2012, p.4) 

O UNISDR definiu vulnerabilidade como “as características e circunstâncias de 

uma comunidade, sistema ou ativo que o fazem suscetível aos efeitos adversos de um 

perigo”. (NAÇÕES UNIDAS, 2009, p.34-35) 

Observa-se que os conceitos de vulnerabilidade são sucintos e não demonstram a 

complexidade desse fator, que pode originar-se de fatores naturais ou estruturais e, por 

vezes, possui uma construção sociopolítica. 

A vulnerabilidade natural decorre das condições intrínsecas de um ambiente ou 

objeto, independentes da interferência humana, que provocam maior sujeição aos 

impactos de determinados fenômenos, como é o caso dos países situados em áreas de 

falhas geológicas (sujeição a terremotos, por ex: Haiti e Japão), de ilhas onde se 

localizem vulcões (vulnerabilidade a erupções vulcânicas), de zonas costeiras 

(suscetibilidade a tsunamis), de áreas de várzeas (propensão a alagamentos), entre 

outras.  

A população, muitas vezes expõe-se a riscos em busca de sobrevivência, para 

explorar a pesca, o turismo, os solos férteis, entre outros, independentemente de ações 

sociais, políticas ou pressões econômicas externas aos indivíduos. 

A outra fonte de vulnerabilidade é a social, construída por intermédio da 

intervenção humana, seja mediante a ocupação de áreas de risco, edificações precárias, 
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impermeabilização do solo, remoção de vegetações em áreas de proteção permanente, 

instalações de indústrias de produtos perigosos, etc. 

No que tange à vulnerabilidade social, Susan Cutter assevera: “a vulnerabilidade 

social é o produto das desigualdades sociais, e é definida como a suscetibilidade dos 

grupos sociais aos impactos dos riscos, bem como a sua resiliência, ou capacidade de 

recuperar de forma adequada a partir deles”. (CUTTER, 2006, p.102-112) 

Essa vulnerabilidade resulta de uma combinação de múltiplos fatores 

econômicos, históricos e políticos e implica na maior suscetibilidade da população 

pobre aos impactos dos fenômenos naturais. 

Terry Cannon relativamente à vulnerabilidade social a desastres naturais faz uma 

análise sobre a construção social do cenário de desastre, ou melhor, das condições para 

tal. 

Referido autor argui a existência de uma duplicidade em relação aos cenários de 

vulnerabilidade social, sendo alguns casos de vulnerabilidade inocente e outros casos de 

vulnerabilidade culpada.  

Na vulnerabilidade inocente, as pessoas sujeitam-se a uma maior exposição aos 

riscos em busca de subsistência, e não em decorrência de forças sociais ou relações de 

poder que lhes impeçam de residir em outras localidades, ou lhes tenham tornado 

economicamente incapazes de acessar moradias seguras.  

Cannon afirma, a respeito da vulnerabilidade social, a existência de “um 

reconhecimento explícito de que os fatores que criam a vulnerabilidade das pessoas são 

um produto das relações de poder: funcionamento dos sistemas econômico e político”. 

(CANNON, 2008, p.351)   

Nesse caso trata-se de uma vulnerabilidade culpada, em que parcela da 

população dotada de maior poder econômico e responsável pelo exercício de maior 

parcela de poder (ou pelo exercício absoluto do poder) impõe, mesmo indiretamente 

(planejamento urbano elitista, elevação do preço dos imóveis em determinadas 

localidades, ausência de investimentos em favelas e aglomerados urbanos), que parcela 

da população resida em áreas mais sujeitas aos efeitos adversos das intempéries da 

natureza.  

 O outro fator determinante para a concretização de desastres, relacionado à 

capacidade de enfrentamento de impactos é a resiliência. 

O conceito de resiliência alterna bastante na doutrina, alguns autores utilizam-na 

como um sinônimo de vulnerabilidade, outros a identificam como o seu oposto, e há 
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aqueles que a relacionam com a capacidade de recuperação de uma comunidade após a 

concretização do evento adverso.  

 Délton Winter de Carvalho e Fernanda Dalla Libera Damacena afirmam que “o 

termo (resiliência) se refere à capacidade de um sistema acomodar condições variáveis e 

inesperadas sem falha catastrófica, ou a capacidade de absorver choques sem maiores 

distúrbios”. (CARVALHO; DAMACENA, 2013, p.60) 

 

Resiliência é, portanto, a capacidade que um sistema apresenta de tolerar 

perturbações sem alterar suas estruturas e identidades básicas. Uma das 

principais características de um sistema resiliente é a habilidade de manter-se 

em um elevado nível de consistência e estrutura comportamental em face de 

um ambiente dinâmico de mudança. (CARVALHO; DAMACENA, 2013, 

p.59)      

  

 O IPCC elaborou sua própria definição de resiliência, assim como o fez em 

relação à vulnerabilidade, conceituando-a como “a capacidade de um sistema e seus 

componentes em antecipar, absorver, adaptar-se ou recuperar-se dos efeitos de um 

evento perigoso de uma maneira rápida e eficiente, incluindo a garantia de preservação, 

restauração ou melhoria de estruturas e funções essenciais básicas”. (IPCC, 2012, p.4) 

 A importância da resiliência ganhou notoriedade nos últimos anos, a ponto da II 

Conferência Mundial sobre Redução de Riscos de Desastres, ocorrida em Hyogo no 

Japão, da qual originou o documento denominado “Marco de Ação de Hyogo”, ter 

como tema: “Construindo a Resiliência das Nações e Comunidades aos Desastres”.  

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano também 

enfatizou a temática (resiliência) ao abordar como objetivo de seu Relatório sobre 

Desenvolvimento Humano de 2014, “reduzir vulnerabilidades e construir resiliência”. 

(PNUD, 2014) 

 O Marco de Ação de Hyogo contém sua própria definição de resiliência: 

 

A capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade potencialmente 

expostos aos perigos de se adaptar, resistir ou mudar a fim de alcançar e 

manter um nível aceitável de funcionamento e esta estrutura é determinada 

pelo grau em que o sistema social é capaz de organizar a si mesmo e a 

aumentar essa capacidade para aprender com desastres passados para melhor 

proteção no futuro e para aprimorar as medidas de redução de risco. 

(NAÇÕES UNIDAS, 2005, p.9) 

  

 Percebe-se pela leitura dos conceitos supraexpostos que a resiliência designa 

uma maior capacidade de enfrentamento, uma robustez e consistência para a 
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assimilação de impactos, ao passo que a vulnerabilidade refere-se à menor capacidade 

de enfrentamento, ou seja, a fragilidade e suscetibilidade aos impactos externos.  

 Carvalho e Damacena enfatizam a função pós-desastre do termo resiliência, 

defendem os autores que esta “assume importante papel após o desastre e está 

relacionada ao poder de reconstrução de uma comunidade, local, ou sistema destruído”. 

(CARVALHO; DAMACENA, 2013, p.60)  

Comunga-se da opinião dos autores, de fato a recuperação e reconstrução da 

comunidade afetada deve inserir mecanismos ampliadores da capacidade de 

enfrentamento a futuros impactos, e, portanto, compõe um aspecto importante da 

resiliência. 

 Nota-se que vulnerabilidade e resiliência constituem-se em fatores determinantes 

para a concretização dos desastres, pois quanto maior a vulnerabilidade mais fácil será a 

materialização e maiores serão os danos causados, ao passo que quanto maior a 

resiliência, menor será a probabilidade de concretização e menores serão os danos 

provocados.        

Diversas são as causas que produzem a vulnerabilidade e a resiliência de uma 

comunidade, razão pela qual é essencial identificá-las para a compreensão da construção 

do cenário de desastres e para a prevenção de futuros danos. 

  

3.3 Fatores de vulnerabilização do território e da sociedade aos impactos de 

fenômenos naturais intensos 

 

Os fatores de vulnerabilização aos impactos provenientes dos fenômenos 

naturais são as características da sociedade e do território que os tornam menos 

resistentes a referidos impactos.  

Delton Winter de Carvalho e Fernanda Dalla Libera Damacena denominam-nos 

de “fatores de ampliação dos riscos e dos custos dos desastres”, e indicam a existência 

de 5 deles: condições econômicas modernas; crescimento populacional e tendências 

demográficas; decisões acerca da ocupação do solo; infraestrutura verde e construída; 

mudanças climáticas. (CARVALHO; DAMACENA, 2013, p.47) 

Márcia do Amaral, por sua vez, assevera a existência de três “fatores 

desencadeadores de desastres”, quais sejam: mudanças climáticas; crescimento 

populacional e ocupação do solo; infraestrutura verde e construída.  
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Diversos outros autores alertam para a existência de aspectos amplificadores da 

vulnerabilidade a desastres naturais. Margarida Lima Rego e Rute Carvalho da Silva 

apontam a densidade populacional, Tiago Antunes menciona as alterações climáticas, 

entre outros. 

A fragilidade da sociedade contemporânea aos impactos de eventos adversos 

naturais advém de alguns fatores que mitigam a resistência ou aumentam a exposição de 

pessoas e bens econômicos, podendo-se elencar a destruição das infraestruturas naturais 

e a precariedade ou ausência de infraestrutura artificial; as mudanças climáticas; e os 

aspectos decorrentes do processo de urbanização como crescimento populacional e 

decisões acerca da ocupação do solo (densidade populacional e ocupação de áreas de 

risco). 

 

3.3.1 Mudanças climáticas  

 

As mudanças climáticas são alterações no clima do planeta decorrentes da 

emissão artificial de gases amplificadores do efeito estufa. Com a potencialização do 

efeito estufa as temperaturas médias do planeta veem aumentando paulatinamente, 

consistindo num fenômeno denominado aquecimento global.  

Tiago Antunes alega a existência de uma “íntima relação entre os desastres 

naturais e as mudanças climáticas”. Para o autor “uma das manifestações mais visíveis e 

gravosas do efeito de estufa consiste, justamente, no aumento do número, e da 

severidade dos fenômenos meteorológicos extremos”.  (ANTUNES, 2012, p.85)     

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – IPCC assevera: 

 

Um clima em mudança produz mudanças na frequência, intensidade, 

extensão espacial, duração e época dos fenômenos meteorológicos e 

climáticos extremos, podendo mesmo resultar em fenômenos meteorológicos 

e climáticos extremos inéditos ou sem precedentes. (IPCC, 2012, p.5)       

      

Tiago Antunes atribui às mudanças climáticas o aumento da frequência e 

intensidade de fenômenos como secas, tempestades, tornados e ondas de calor, eventos 

esses anualmente responsáveis por múltiplos danos patrimoniais e extrapatrimoniais. 

(ANTUNES, 2012)  
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É justamente essa intensificação dos fenômenos naturais provocada pelas 

mudanças climáticas que a tornam um dos principais fatores de vulnerabilização a 

impactos dessa natureza. 

        

3.3.2 Crescimento populacional e ocupação do solo  

 

 O elevado crescimento populacional verificado nas últimas décadas traduziu-se 

em um fenômeno inédito a nível global. A população mundial saltou de 2,5 bilhões de 

pessoas em 1950 para 7 bilhões em 2011. Nesse interregno de tempo, de maneira mais 

ou menos intensa sucedeu a urbanização da maioria dos países, tornando a população 

mundial predominante urbana. (AMARAL, 2013, p.51) 

O crescimento acelerado da população e a tendência de agrupamento nos centros 

urbanos culminou numa concentração demográfica que elevou os níveis de exposição 

humana aos impactos de desastres naturais. Apenas “entre 1970 e 2010, a proporção da 

população que vive em bacias hidrográficas sujeitas a inundações aumentou 114%, já 

em regiões costeiras expostas a ciclones o aumento foi de 192%”. (NAÇÕES UNIDAS, 

2012, p.1) 

Conforme Carvalho e Damacena “os riscos de desastres são altamente 

concentrados geograficamente, em decorrência do crescimento populacional global e de 

uma tendência de concentração populacional em áreas particularmente vulneráveis a 

desastres naturais”. (CARVALHO; DAMACENA, 2013, p.48) 

Consoante o pensamento dos autores, o relatório elaborado na Conferência 

Internacional sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+20: 

 

O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) estima que 

mais da metade das supercidades do mundo, com populações entre 2 e 15 

milhões, correm o risco de sofrer com terremotos de magnitude sete ou mais. 

Várias cidades com alta densidade populacional, como Tóquio, Cidade do 

México, Porto Príncipe, Istambul e Catmandu estão localizadas perto de 

falhas geológicas que provavelmente vão causar terremotos. Essas cidades 

também enfrentam crescentes perdas econômicas e sociais. Em apenas 35 

segundos, o terremoto de 2010 no Haiti custou ao país 100% do seu PIB. 

(NAÇÕES UNIDAS, 2012, p.1) 

 

O grande crescimento demográfico somado a urbanização acarretou, no Brasil, a 

ocupação de áreas impróprias para uso habitacional; a criação de bairros desprovidos de 

infraestrutura, com construções precárias e excessivamente concentradas e a mitigação 

de recursos naturais capazes de proteção contra impactos de fenômenos naturais.  
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A ocupação irregular do solo
4
 foi responsável por 92% dos deslizamentos de 

terra ocorridos na região serrana do Estado do Rio de Janeiro em 2011 e por 84,38% dos 

ocorridos em Santa Catarina no ano de 2008, conforme estudos de Wigold Schäfer. 

(SCHÄFER, et al, 2011).  

Contemporaneamente a ocupação irregular do solo trata-se, possivelmente, do 

principal fator de vulnerabilização aos impactos de fenômenos naturais, visto que 

contribui consideravelmente para a destruição da infraestrutura natural, outro importante 

fator de vulnerabilização, elevando o risco a que a população esta submetida.  

  

3.3.3 Destruição de infraestruturas naturais e a ausência e precariedade de 

infraestruturas artificiais 

     

Infraestruturas naturais são recursos naturais capazes de prestar serviços 

ecossistêmicos de prevenção a desastres naturais. Estes elementos são capazes de atuar 

como bloqueios, e minimizar os impactos dos fenômenos naturais, ou mesmo prover 

bens após a ocorrência dos eventos adversos. (CARVALHO; DAMACENA, 2013, 

p.50)      

Por sua vez as infraestruturas artificiais são as obras humanas de contenção e 

prevenção de impactos como os diques, as barragens, os muros de encostas, os sistemas 

de drenagem e também as obras que ofertem bens e serviços à população, como as 

estradas, aquedutos, sistemas de abastecimento de água e energia, etc. 

Márcia do Amaral afirma que “a degradação das matas ciliares e a 

impermeabilização das áreas de várzea constituem os fatores principais no processo 

desencadeador de enchentes e inundações nas cidades”. (AMARAL, 2013, p.59) 

 A retirada das vegetações das encostas de morros aumenta também a 

probabilidade de ocorrência de deslizamentos de terra em períodos chuvosos, por serem 

essas vegetações as responsáveis pela fixação do solo. 

 Robert Verchick ao versar sobre infraestruturas naturais assevera que “os 

pântanos costeiros da Louisiana agem como uma vasta esponja, absorvendo bilhões de 

litros de água da chuva e blindando as pessoas e suas propriedades contra as 

tempestades”.  (VERCHICK, 2010, p.212) 

                                                           
4
 A ocupação irregular do solo dá-se não apenas pela ocupação residencial, mas também por lavouras, 

reflorestamentos impróprios, entre outros. 
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 Márcia do Amaral alerta que a “alteração na cobertura vegetal das áreas rurais, 

acarreta a modificação da dinâmica das águas no ciclo hidrológico, impactando no rio 

quanto à quantidade e qualidade da água e ainda provocando assoreamento”. 

(AMARAL, 2013, p.53) 

 A manutenção dos coeficientes de infiltração de águas pluviais e consequente 

dinâmica dos cursos d’água, juntamente com a fixação do solo e a proteção contra 

assoreamentos, são apenas alguns dos serviços prestados por recursos naturais de 

extrema validade para a prevenção de inundações, enchentes e deslizamentos de terra.    

Salienta-se que a proteção das infraestruturas naturais foi objeto de disposição 

do principal documento elaborado na I Conferência Internacional para Redução dos 

Desastres - “Estratégia de Yokohama e Plano de Ação para um mundo mais seguro” – 

ao estabelecer como seu nono princípio: “A proteção do ambiente como um 

componente do desenvolvimento sustentável, compatível com a ação corretiva da 

pobreza é essencial para evitar desastres naturais e atenuar os seus efeitos”. (ONU, 

1994)  

Mesmo com a notória importância dos recursos naturais, verifica-se uma 

paulatina destruição desses elementos. Delton Winter de Carvalho e Fernanda Dalla 

Libera Damacena apontam como motivação para tal, a dificuldade de “atribuição de 

instrumentos de financiamento para manutenção econômica sustentável destas áreas” 

decorrente da impossibilidade de “quantificação exata desses serviços ecossistêmicos, 

bem como da indeterminação dos beneficiários”. (CARVALHO; DAMACENA, 2013, 

p.51) 

 No que tange às infraestruturas artificiais, a precariedade de estradas e sistemas 

de diques, que entram em colapso com o advento de impactos naturais intensos, 

contribuem para o agravamento de um desastre natural, seja pelo aumento do impacto, 

como, por exemplo, ocorreu no caso do furacão Katrina com o rompimento do sistema 

federal de diques, ou também pela dificuldade de prestação de socorro nos casos de 

desbarrancamento de estradas. 

 Quanto à ausência de infraestrutura artificial, também é  notório o seu efeito de 

fragilização do ambiente. A inexistência de barragens capazes de conter fluxos de água 

bem como de sistemas de drenagem capazes de evacuar as águas pluviais é um fator que 

contribui consideravelmente para a periodicidade dos desastres naturais hidrológicos.  

Como o presente estudo visa analisar o cenário de desastres brasileiro, versar-se-

á a seguir, especificamente sobre as causas de vulnerabilização do território nacional e 
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sobre as medidas de resiliência previstas no ordenamento jurídico pátrio, aplicáveis às 

áreas de risco do país.  

 

4 O CENÁRIO DE DESASTRES NATURAIS NO BRASIL      

 

O Brasil é um país naturalmente privilegiado, ao menos no que tange à 

vulnerabilidade natural às intempéries da natureza. O território nacional não possui 

vulcões, não se localiza em áreas de ocorrência de furacões, nem situa-se sobre falhas 

geológicas (o que o torna praticamente livre de terremotos), no entanto, não encontra-se 

absolutamente livre dos desastres naturais, pois secas, inundações bruscas e graduais e 

deslizamentos de terra são fenômenos naturais característicos do país.  

Eventos catastróficos aconteceram durante toda a história do Brasil, porém nos 

últimos 25 anos, devido à crescente magnitude dos danos provocados, o tema ganhou 

relevância e mereceu estudos mais minuciosos.  

Cumprindo com a necessidade de estudos detalhados sobre o tema, o Centro 

Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres da Universidade Federal de Santa 

Catarina publicou no ano de 2012 o “Atlas Brasileiro de Desastres Naturais”, referente 

ao período de 1991 a 2010, contendo 27 volumes, sendo um volume para cada Estado (o 

volume de Goiás engloba o Distrito Federal) e um volume geral para o país.  

Referido Atlas identificou as características geológicas do território nacional; a 

magnitude dos danos ocorridos no período de análise; a modalidade dos eventos 

responsáveis pelos danos causados; a distribuição espacial dos danos e dos fenômenos; 

bem como identificou alguns coeficientes relativos à exposição e vulnerabilidade, como 

a densidade populacional dos Estados e do país, a população e o déficit habitacional.  

A produção de estudos específicos sobre os desastres naturais ocorridos no 

território nacional possui relevância imensurável, pois permite que se diagnostique o 

real cenário de riscos e perigos do país, possibilitando a identificação dos fatores que 

construíram as vulnerabilidades bem como daqueles capazes de propiciar maior 

resistência aos impactos.  

Nesse sentido buscar-se-á a seguir construir um diagnóstico da relação do Brasil 

com os desastres naturais, utilizando-se para tanto dos estudos dos órgãos oficiais de 

Defesa Civil, de centros universitários e de organismos internacionais. 
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4.1 Diagnóstico da situação dos desastres naturais no Brasil      

 

No intuito de realizar um diagnóstico da incidência dos desastres naturais no 

Brasil, analisamos diversos estudos concernentes ao tema, elaborados por órgãos 

oficiais de Proteção e Defesa Civil bem como por órgãos internacionais afetos e por 

centros universitários de renome no país.   

Primeiramente realizou-se uma análise do período de 1991 a 2010 por 

intermédio do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 1991-2010, de autoria do Centro 

Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres da Universidade Federal de Santa 

Catarina. 

É importante destacar o considerável crescimento do número de eventos 

adversos na segunda metade do período analisado. Na década de 1991-2000 

aconteceram 27% do total de desastres ocorridos no período total, ou seja, na década de 

2001-2010 o número de desastres naturais mais do que dobrou, sendo responsável por 

73% dos eventos percebidos durante o período total.  

 

 
Gráfico 1: Distribuição anual (em porcentagem) dos desastres naturais ocorridos no Brasil no período 

1991-2010. 

Fonte: (BRASIL, 2012, p.28)  

     

 
Gráfico 2: Comparação da incidência de modalidade de desastre natural entre as décadas de 1990 e 2000. 

Fonte: (BRASIL, 2012, p.28)  

  

 No período em comento foram verificados consideráveis danos materiais e 

humanos à população brasileira. Nessas duas décadas, apenas em decorrência do 

impacto de fenômenos naturais intensos ocorreram 3.404 óbitos, 399.734 pessoas 
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adquiriram enfermidades, 17.406 ficaram gravemente feridas, 70.441 ficaram levemente 

feridas, houve 5.652 desaparecidos, 1.155.599 desabrigados e 3.168.973 desalojados. 

(SANTA CATARINA, 2012) 

O crescimento do número de desastres, bem como a paulatina edição de normas 

internacionais sobre o tema, levaria o país a adotar sua primeira legislação sobre 

desastres em 2010, por intermédio da Lei nº 12.340. 

 Embora a magnitude dos desastres variasse conforme as características 

socioambientais do local impactado, tais eventos abrangeram todo o território nacional 

durante o interregno de tempo pesquisado. 

A tabela abaixo demonstra a distribuição dos danos por unidade da federação. A 

partir de sua análise é possível identificar os Estados mais afetados, as regiões mais 

vulneráveis e o tipo de dano mais reincidente. 
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UNIDADES DA FEDERAÇÃO OBITOS ENFERMIDADES DESABRIGADOS DESALOJADOS FERIDOS DESAPARECIDOS AFETADOS 

ACRE 5 5.684 7.221 7.627 389 1 73.526 

ALAGOAS 11 3.077 20.551 20.384 107 45 2.870.521 

AMAPA 1 2.507 194 1.095 33 0 47.355 

AMAZONAS 28 84.676 53.202 120.701 12.299 7 1.206.449 

BAHIA 201 41.161 36.916 83.808 5.237 117 9.328.583 

CEARÁ 32 55.021 68.819 173.057 1.785 21 8.356.464 

ESPIRITO SANTO 56 10.857 29.553 159.535 1.125 7 3.989.730 

GOIAS / DISTRITO FEDERAL 8 32 2.633 5.648 9 1 1.862.008 

MARANHÃO 34 33.599 103.877 221.900 755 109 1.382.134 

MATO GROSSO 2 3.668 8.067 22.822 260 0 884.854 

MATO GROSSO DO SUL 5 16 18.017 16.399 692 0 2.979.655 

MINAS GERAIS 703 13.942 84.474 345.646 3.722 45 7.195.360 

PARÁ 72 60.172 48.638 140.182 2.799 5 1.520.246 

PARAÍBA 34 2.872 25.721 42.425 91 962 9.065.315 

PARANÁ 109 1.655 132.016 262.646 2.714 29 3.649.548 

PERNAMBUCO 123 6.488 71.745 147.827 21.536 9 7.194.021 

PIAUÍ 16 14.793 45.745 91.018 514 2 4.369.479 

RIO GRANDE DO NORTE 12 30.791 30.442 50.632 11.059 11 2.354.593 

RIO GRANDE DO SUL 118 1.858 66.041 240.301 2.381 143 6.916.292 

RIO DE JANEIRO 854 7.702 65.110 315.124 11.983 139 3.674.377 

RONDONIA 1 905 1.201 5.110 28 0 121.970 

RORAIMA 4 5.503 1.644 4.675 400 0 216.773 

SANTA CATARINA 207 5.527 121.731 470.051 8.685 115 10.540.910 

SÃO PAULO 176 2.556 72.105 118.304 690 48 4.941.667 

SERGIPE 2 3.551 2.858 5.980 716 0 823.900 

TOCANTINS 0 262 1.571 5.983 22 3 103.942 

Soma das U.F 2814 398.875 1.120.092 3.078.880 90031 1819 95.669.672 

BRASIL 3.404 399.734 1.155.599 3.168.973 87.847 5.6525 96.220.339 

Média anual Vol. Brasil 170,2 19.986,70 57.779,95 158.448,65 4.392,35 282,6 4.811.016,95 

Média anual soma das U.F 140,7 19.943,75 56.004,60 153.944 4,501,55 90,95 4.783.483,60 
Tabela 1: Distribuição dos danos humanos por Estado. 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Os dados compilados na tabela acima foram obtidos através da análise dos 27
6
 

volumes do “Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 1991/2010”, referentes aos Estados 

da Federação e ao país. Esses dados extirpam o mito de que o Brasil é um país livre de 

desastres naturais ao expor que em todos os Estados da Federação foram constatados 

danos oriundos desses fenômenos no período analisado.   

                                                           
5
 Identificou-se durante a análise dos dados uma disparidade entre o número de desaparecidos encontrado 

na somatória dos volumes estaduais e o número previsto no volume Brasil do atlas brasileiro de desastres 

naturais 1991-2010. 
6
 O volume de Goiás engloba o Distrito Federal. 
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Após o ano de 2010, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres 

passou a elaborar anualmente um estudo sobre os desastres naturais ocorridos no país, 

abarcando a magnitude dos danos, tipos de evento adversos percebidos, distribuição 

espacial dos eventos, entre outros fatores concernentes ao tema.  

 O Anuário Brasileiro de Desastres Naturais de 2011 apontou a ocorrência de 

1.094 óbitos, 672 feridos, 115.539 desabrigados, 655.952 desalojados, 5 desaparecidos e 

12.535.401 afetados, num total de 2.370 municípios afetados. O elevado número de 

danos se explica pela ocorrência de um grande desastre na região serrana do Estado do 

Rio de Janeiro, no qual deslizamentos de terra decorrentes das fortes chuvas 

provocaram imensa destruição. (BRASIL, 2012) 

 

 
Tabela 2 – Danos humanos x tipo de evento 

(BRASIL, 2012, p.33) 

 

A distribuição espacial dos danos também foi identificada, permitindo averiguar 

as regiões carecedoras de maior atenção estatal para prevenção e resposta a desastres. 

     

 
Tabela 3: Danos Humanos por Macrorregiões – 2011 
Fonte: (BRASIL, 2012, p.32) 
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 Outros dados importantes detectados pelo Anuário foram a distribuição mensal 

dos desastres por região e a natureza (climatológico, geológico, hidrológico e 

meteorológico) dos eventos por região. Esses dados permitem a realização de 

comparações com anos anteriores que fundamentarão o planejamento e a atuação do 

poder público na contenção de desastres. (BRASIL, 2012) 

 No ano de 2013 novamente fora elaborado o Anuário Brasileiro de Desastres 

Naturais (referente ao ano de 2012), o qual também identificou os danos ocorridos no 

período e o tipo de evento responsável. Nesse ano as mortes caíram drasticamente e 

houve um decréscimo no número de desabrigados e desalojados, no entanto, o número 

de afetados saltou em aproximadamente 25%. 

 

 
Tabela 4 – Danos humanos x tipo de evento. 

(BRASIL, 2013, p.30) 

  

Em 2013 o Anuário constatou 183 óbitos, 175.609 desabrigados, 516.405 

desalojados, 205 desaparecidos e 18.557.233 afetados. 
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Tabela 5: Danos Humanos x Tipo de Evento (Quantitativo Humano) 

(BRASIL, 2014, p.45)  

 

 Percebe-se uma variação considerável no número de óbitos ao longo do triênio, 

havendo uma queda superior a 90% do primeiro para o segundo ano e depois uma 

elevação de aproximadamente 100%. Embora o número de mortes tenha variado 

bastante, a quantidade de óbitos anualmente ainda chama a atenção.  

No entanto é o número de desabrigados e desalojados o mais assustador, visto 

que anualmente mais de meio milhão de pessoas ausentaram-se de suas casas em 

virtude de desastres naturais. A variação desse tipo de dano foi mais tênue ao longo dos 

três anos, demonstrando a grande vulnerabilidade das habitações do país.  

 

ANO/TIPO DE DANO ÓBITOS ENFERMIDADE DESABRIGADOS DESALOJADOS DESAPARECIDOS FERIDOS AFETADOS 

2011 1.094 10.561 115.539 655.952 5 672 12.535.401 

2012 93 39.227 110.286 507.021 1.044 9.168 16.977.614 

2013 183 159.696 175.609 516.405 105 8.573 18.557.233 

TRIÊNIO 2011-2013 1.370 209.484 401.434 1.679.378 1.154 18.413 48.070.248 

Média anual do 
triênio 456,66 69.828 133.811,33 559.792,66 384,66 6.137,66 16.023.416 

Tabela 6: Danos humanos decorrentes de desastres naturais no triênio 2011-2013 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Comparando a media anual dos danos no triênio 2011-2013 com a média anual 

verificada no período de 1991-2010 verifica-se uma elevação na magnitude dos danos 
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provocados, o que ao menos indica um crescimento da vulnerabilidade do território 

nacional a eventos adversos de origem natural
7
.       

Outra variação considerável ocorreu na incidência dos fenômenos naturais. A 

incidência de deslizamentos, inundações, enxurradas, enchentes e alagamentos cresce 

quando o índice pluviométrico é maior, no entanto, em períodos de seca diminui 

substancialmente.  

O dinamismo do meio ambiente é notório quando se analisa a incidência anual 

dos tipos de desastres. Essa variação na quantidade e qualidade dos eventos adversos 

implica na necessidade de implantação de uma gama maior de ações de prevenção e 

resposta por parte dos órgãos responsáveis, e requer um planejamento mais minucioso 

da atuação de gestão dos riscos, assim como um aparelhamento mais consistente para 

tanto.  

 

4.1.1 Fatores de vulnerabilização do território e da sociedade brasileira aos impactos de 

desastres naturais  

 

Verificados a quantidade e modalidade dos danos ocorridos no Brasil nos 

últimos 25 anos, cumpre identificar quais são os fatores que contribuíram para a 

fragilidade do nosso território no que tange ao enfrentamento dos impactos provenientes 

de fenômenos naturais.  

 

4.1.1.1 Urbanização, crescimento populacional e ocupação irregular do solo 

 

No Brasil apenas nos últimos 70 anos, no interregno entre a década de 1940 e 

2010 houve um incremento populacional de 150 milhões de pessoas, ou seja, a 

população quase quintuplicou. (IBGE, 2010) 

 

                                                           
7
 Apenas indica porque existem outras possibilidades plausíveis, como um eventual 

agravamento da intensidade dos fenômenos naturais.  



64 
 

 
Tabela 7: População e taxa média geométrica de crescimento anual – Brasil – 1872/2010 

Fonte: (IBGE, 2010) 

 

 O período supracitado abarcou a urbanização do país, fomentada pelo processo 

de industrialização. Grandes massas de trabalhadores rurais migraram para as cidades 

em busca de empregos nas indústrias e de melhores condições de vida. Ocorre que o 

fizeram sem condições financeiras para adquirir moradia nas cidades, o que resultou na 

necessidade de proceder a invasões; construções precárias, com materiais inadequados e 

inobservância das normas de engenharia; e a estabelecer-se em áreas impróprias para 

habitação, como áreas de preservação permanente. 

 Luiz Paulo Conde assevera que ao se encontrar sem habitação, “o brasileiro foi 

buscar nas favelas e nas construções clandestinas a solução de seus problemas de 

moradia”, sendo que “a ausência do poder público, extremamente burocratizado e 

elitizado, contribuiu para estimular o processo de favelização das cidades”. (CONDE, 

1992, p.13-15) 

A migração dos trabalhadores rurais para os centros urbanos, somada ao 

crescimento das famílias fez surgir uma grande necessidade por moradias e 

infraestrutura urbana, a qual o poder público somente oferecia para os bairros centrais, 

dotados de grande valor imobiliário.  

 A população pobre, como não possuía condições de adquirir imóveis 

urbanizados, destinava-se a áreas impróprias para ocupação residencial, desprovidas de 

valor imobiliário e de infraestrutura. Multiplicaram-se as invasões e ocupações 
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irregulares, não raras vezes em áreas de preservação permanente dotadas de 

características naturais ampliadoras dos riscos de desastres naturais, como encostas e 

topos de morros, matas ciliares, entre outros. Eis o fenômeno da favelização.  

 

[...] a luta pela moradia popular, em quase todo o País, é tão antiga quanto o 

próprio processo de urbanização da cidade. Trata-se de uma sucessão de atos 

de resistência e busca de condições mínimas de sobrevivência no cenário 

precário e espoliativo do espaço, que se foi tornando o eixo da acumulação 

capitalista. [...] No Brasil, a ordenação das cidades não constitui uma 

tradição. As grandes cidades enfrentam, diariamente, as consequências do 

crescimento desordenado, causador do caos urbano. Há uma imensa massa de 

pessoas que vivem em extrema pobreza, em condições sub-humanas, a 

começar pelos cortiços, constituídos por um pequeno espaço com elevado 

numero de pessoas vivendo em situações promíscuas – favelas compostas de 

barracos, construídas com restos de materiais de toda espécie, sujeitas a 

constantes deslizamentos, causando mortes e dores para uma classe 

socialmente marginalizada, além dos loteamentos clandestinos, que levam à 

insegurança jurídica aos inúmeros despossuídos – contrastando com a 

situação de poucas pessoas, proprietárias, que se encontram em situações 

privilegiadas e que, muitas vezes, estocam os terrenos urbanos, destinando-os 

unicamente à especulação imobiliária. (NOLASCO, 2008, p. 20-56) 
  

Diversos autores atribuem o processo de favelização e de hipervulnerabilização 

da população de baixa renda a desastres naturais à ausência de planejamento urbano do 

poder público, como Luiz Paulo Conde. Edésio Fernandes concorda parcialmente com 

tal fato, mas alerta:  

 

[...] aqueles municípios que fizeram algum esforço de planejamento urbano 

fizeram-no de forma a desconsiderar as realidades socioeconômicas das 

cidades, reservando para os pobres os lugares fora das áreas do mercado, tais 

como áreas públicas ou ambientalmente inadequadas à presença humana. 

(FERNANDES, 2006, p.17) 

  

Já Raquel Rolnik e Odoné Serrano Junior atribuem justamente ao planejamento 

urbano a situação precária das áreas ocupadas por populações de menor poder 

aquisitivo. 

 

Durante o processo de crescimento das cidades predominaram ordenamentos 

jurídicos urbanísticos e políticas públicas elitistas que desconsideravam, ao 

estabelecer as normas de uso e ocupação do solo, a classe operária que não 

possuía condições financeiras de adquirir um imóvel no centro e nos bairros 

ao seu redor. (SERRANO JUNIOR, 2012) 

 

São usuais, nos momentos em que voltam à mídia os dramas da “periferia” e 

das “favelas”, as análises que culpam o Estado por não ter planejado, por não 

ter políticas habitacionais ou mesmo por ter “se ausentado”. Entretanto é 

flagrante o quanto o planejamento, a política habitacional e de gestão do 
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solo urbano tem contribuído para construir este modelo de exclusão 

territorial. (ROLNIK, 1997, p.200-201, grifo nosso)  

 

A afirmação de Raquel Rolnik, defensora de que foi o próprio planejamento 

urbanístico elitista implantado pelo poder público, o responsável pelo modelo de 

ocupação verificado, ou seja, pela intensa ocupação de áreas de risco por populações de 

baixa renda denota um genuíno exemplo de “vulnerabilidade culpada”, nos termos de 

Terry Cannon. 

A participação direta do poder público como um causador de vulnerabilidade foi 

verificada por Beate Frank e Lucia Sevegnani quando procederam ao estudo das causas 

do desastre ocorrido em Santa Catarina no ano de 2008: 

 

Consideramos que os cortes nas encostas dos morros efetuados ao longo de 

décadas no Vale do Itajaí, sem critérios técnicos e em grandes quantidades, 

foram armadilhas que ceifaram vidas, patrimônios e destruíram grande parte 

da economia da região. Portanto, o poder público deve orientar, fiscalizar e 

proibir esses cortes e, quando forem imprescindíveis, devem seguir rigorosos 

critérios técnicos. Constata-se, infelizmente, que essa não é a regra: o poder 

público não orienta, não fiscaliza e não proíbe esses cortes, pelo 

contrário, também os faz. (FRANK; SEVEGNANI, 2009, p. 86 - grifo 

nosso) 

  

As autoras ao analisarem os deslizamentos ocorridos no Vale do Itajaí em 2008, 

afirmaram que “os movimentos de massa acontecem naturalmente, no entanto, o uso e a 

ocupação do solo, realizada de forma desordenada e inadequada, aumenta a sua 

frequência bem como a extensão da área mobilizada e da área atingida”, e constataram 

que no caso do desastre catarinense “os cortes nos morros, efetuados na sua base, no seu 

meio ou no topo, foram os fragilizadores das encostas, e as chuvas intensas e 

prolongadas foram as desencadeadoras dos escorregamentos”. (FRANK; SEVEGNANI, 

2009, p.86) 

Consolidadas as ocupações nas áreas de risco, com o passar dos anos, como o 

dano ambiental muitas vezes não é imediato, daí o pertinente alerta de Delton Winter de 

Carvalho sobre a consideração do dano ambiental futuro, muitas ocupações irregulares 

não suportaram o impacto de chuvas intensas e entraram em colapso com o 

deslizamento de terras que destruíram milhares de moradias e levaram centenas a óbito. 

Os deslizamentos ocorridos na região serrana do Rio de Janeiro de 2011 ilustram 

bem esse cenário, mas pode-se apontar também o deslizamento do morro do bumba, as 

enchentes em Santa Catarina em 2008, entre outros eventos marcantes.        
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 Delton Winter de Carvalho e Fernanda Dalla Libera Damacena, no que tange às 

decisões acerca da ocupação do solo sustentam:  

 

A ocupação de áreas de risco é um fator determinante para a ocorrência ou o 

agravamento de um evento à condição de desastre. É a partir da ocupação de 

áreas especialmente vulneráveis que se tem uma intensificação das 

probabilidades e magnitudes de riscos de inundações, deslizamentos, 

terremotos, incêndios, entre outros. (CARVALHO; DAMACENA, 2013, 

p.48-49) 

 

Mariza Rios assevera que em razão de existirem pessoas residindo em locais 

perigosos, como encostas e beira de rios, “o advento do período pluvial é preocupante 

em várias regiões. Deixa sem dormir várias famílias e acaba sepultando, em pleno 

século XXI, inúmeras pessoas.” (RIOS, 2012, p.124)  

De fato, uma das ocupações de risco mais características do cenário brasileiro é 

a de áreas propensas a inundações.  

Conforme Carlos Tucci os rios geralmente possuem dois leitos: o leito maior e o 

leito menor. O leito menor abriga o escoamento das águas na maior parte do tempo, 

inclusive quando do advento das precipitações de magnitude anual. Já o leito maior 

abriga o escoamento proveniente de chuvas de grande intensidade, com períodos de 

retorno
8
 mais extensos, por isso pode passar anos sem ser ocupado pelas águas. É 

justamente quando ocorre a ocupação do leito maior que se verificam as inundações 

ribeirinhas. (TUCCI, 2005, p.21) 

Tucci assevera que “a inundação do leito maior dos rios é um processo natural, 

como decorrência do ciclo hidrológico das águas”. (TUCCI, 2005, p.22) 

 

 
Figura 1: Características dos leitos dos rios. 

Fonte: (TUCCI, 2005, p.22) 

 

Referido autor alerta que “quando o tempo de retorno de extravasamento do leito 

menor é superior a 2 anos, existe a tendência da população em ocupar a várzea nas mais 

                                                           
8
 Período de retorno é o interregno de tempo existente entre a reincidência de chuvas intensas. 
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diversas e significativas formas socioeconômicas”, sendo essa ocupação responsável 

pelo crescimento da frequência de enchentes. (TUCCI, 2005, p.54)      

Com o crescimento populacional e a urbanização, há um aumento da densidade 

populacional, fator apontado por Margarida Lima Rego e Rute Carvalho da Silva como 

responsável pelo crescimento do potencial destruidor de um fenômeno natural. 

Referidas autoras alegam que “quanto maior a densidade populacional de uma dada 

comunidade, maior o potencial destruidor de uma catástrofe, seja ela de origem natural 

ou humana”. (REGO; SILVA, 2012, p.278)  

O mencionado processo de urbanização brasileiro também resultou em um 

grande déficit de moradias no início do século XXI, considerando-se para o cálculo 

dessas moradias as localizadas em áreas impróprias para a habitação humana e em 

condições estruturais precárias. 

A fim de identificar o cenário deficitário das habitações no Brasil, procedeu-se a 

uma análise de todos os 27 volumes do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 1991-

2010 e elaborou-se uma tabela contendo o déficit habitacional por Estado: 
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ESTADOS Déficit Habitacional 
– 2008 

Déficit Habitacional Urbano 
– 2008 

Densidade Populacional 
2010 hab/km² 

Taxa de População Urbana 
2010 

ACRE 19.584 17.370 4,47 72,61% 

ALAGOAS 85.780 63.353 113,72 73,64% 

AMAPA 14.277 13.223 4,69 89,81% 

AMAZONAS 132.224 120.363 2,23 79,17% 

BAHIA 485.904 341.820 25,94 72,07% 

CEARÁ 276.915 186.670 57,4 75,09% 

ESPIRITO SANTO 84.868 77.717 76,25 85,29% 

DISTRITO FEDERAL 103.896 102.548 444,07 96,62% 

GOIAS   162.762 158.526 17,65 90,29% 

MARANHÃO 434.750 204.632 19,28 63,07% 

MATO GROSSO 73.376 60.245 3,36 81,90% 

MATO GROSSO DO SUL 77.206 66.309 6,86 85,64% 

MINAS GERAIS 474.427 437.401 33,41 83,38% 

PARÁ 284.166 217.408 6,07 65,77% 

PARAÍBA 104.699 87.746 66,78 75,37% 

PARANÁ 213.157 192.726 52,4 85,10% 

PERNAMBUCO 263.958 214.182 89,6 80,15% 

PIAUÍ 124.047 71.358 12,54 65,77% 

RIO GRANDE DO 
NORTE 104.190 78.261 59,43 77,82% 

RIO GRANDE DO SUL 226.966 202.607 39,79 85,30% 

RIO DE JANEIRO 426.518 420.853 365,23 96,71% 

RONDONIA 31.229 29.609 6,58 73,22% 

RORAIMA 13.969 13.333 76,41 76,41% 

SANTA CATARINA 140.770 123.747 65,29 84% 

SÃO PAULO 1.060.499 1.033.453 166,25 95,88% 

SERGIPE 66.492 57.606 92,22 73,51% 

TOCANTINS 59.681 36.766 78,81 78,81% 

BRASIL 5.546.310 4.629.832 22,43 84,36% 
Tabela 8: Déficit habitacional total, déficit habitacional urbano, densidade populacional e taxa de população urbana por Estado. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Percebe-se uma grande concentração do déficit habitacional nas áreas urbanas, 

justamente as mais afetadas pelos desastres naturais. 

No intuito de confirmar a afirmação de que é a população pobre a mais afetada 

pelo modo como ocorreu a urbanização no Brasil, identificou-se também a distribuição 

do déficit habitacional por faixa de renda. 
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Tabela 9: Distribuição do déficit habitacional urbano por faixa de renda média familiar mensal (em salário mínimo). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nota-se que o déficit habitacional brasileiro apresenta grande concentração entre 

as famílias com renda de até 3 salários mínimos, sendo que em 17 dos 27 Estados 

brasileiros essa concentração supera os 90% do déficit total, e apenas no Amapá e em 

Santa Catarina esse percentual é menor do que 80%. 

Interessante mencionar também que apenas em quatro Estados (Amapá, Distrito 

Federal, Rio Grande do Norte e Santa Catarina) as famílias com renda acima de 5 

salários mínimos comportam mais do que 5% do déficit habitacional total.  

ESTADOS 

DISTRIBUIÇÃO DO DEFICIT HABITACIONAL URBANO POR FAIXA DE RENDA MÉDIA FAMILIAR MENSAL 
(em salário mínimo) 

Até 3  3 a 5  5 a 10 acima de 10 

ACRE 91,80% 4,70% 2,40% 1,10% 

ALAGOAS 98,20% 0,90% 0% 0,90% 

AMAPA 78,40% 16,20% 5,20% 0,20% 

AMAZONAS 84,30% 11,50% 3,10% 1,10% 

BAHIA 94,90% 3,50% 1% 0,60% 

CEARÁ 95,60% 2,60% 1,40% 0,40% 

ESPIRITO SANTO 90,10% 7,40% 1,90% 0,30% 

DISTRITO FEDERAL 86,00% 5,10% 5,50% 3,30% 

GOIAS   91,70% 4,50% 2,90% 0,90% 

MARANHÃO 95,30% 3,40% 1,30% 0% 

MATO GROSSO 88,40% 7,70% 2,60% 1,30% 

MATO GROSSO DO SUL 92,00% 5,40% 1,60% 1,00% 

MINAS GERAIS 92,50% 5,20% 1,90% 0,30% 

PARÁ 90,80% 6,10% 2,30% 0,30% 

PARAÍBA 97,70% 1,10% 0,60% 0,60% 

PARANÁ 87,00% 8,30% 4,00% 0,70% 

PERNAMBUCO 97,50% 2,00% 0,40% 0,10% 

PIAUÍ 91,50% 5,40% 3,10% 0% 

RIO GRANDE DO 
NORTE 91% 3,60% 4,20% 1,20% 

RIO GRANDE DO SUL 84,20% 11,30% 3,80% 0,80% 

RIO DE JANEIRO 88,90% 6,60% 3,60% 0,80% 

RONDONIA 87,30% 8,50% 4,20% 0,70% 

RORAIMA 92,10% 5,30% 1,30% 1,30% 

SANTA CATARINA 76,60% 16,50% 6,40% 0,50% 

SÃO PAULO 84,50% 11,10% 3,70% 0,60% 

SERGIPE 98,30% 0,60% 1,20% 0% 

TOCANTINS 95,60% 2,80% 1,20% 0,40% 

BRASIL 89,60% 7,00% 2,80% 0,60% 
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Referidos números demonstram a realidade do país, ou seja, é a população de 

baixa renda a mais vulnerável aos impactos de fenômenos naturais. Essa população não 

é apenas a mais vulnerável, mas também a mais afetada considerando os danos 

anualmente concretizados.  

Esses dados derrubam outro mito acerca dos desastres naturais: o de que são 

fenômenos democráticos, que atingem igualmente a todos. De fato em alguns casos, a 

depender da magnitude do evento, toda a população é afetada, no entanto, o tipo de 

afetação é extremamente desigual. A população de classe média e alta, residente em 

bairros urbanizados por vezes sofre com a interrupção de serviços básicos e a obstrução 

de vias públicas, ao passo que a população detentora de menor poder aquisitivo, 

residente em áreas de risco, as quais incluem-se no déficit habitacional constatado, 

suportam danos muito mais severos, como ferimentos, doenças, óbitos, e veem-se 

desabrigadas ou desalojadas.
9
  

Um estudo do Banco Mundial sobre os deslizamentos ocorridos na região 

serrana fluminense em 2011 constatou que nesse evento foram destruídas 7.912 

moradias e outras 6.621 foram danificadas. Desse total de moradias destruídas e 

danificadas 91% (13.236) pertenciam ao segmento popular, e somente 9% (1.297) 

pertenciam a outros segmentos. A maior afetação da população de baixa renda nesse 

caso é substancial, e se não prova, é ao menos um indicativo de quais são os mais 

atingidos por danos dessa natureza. 

Salienta-se a iniciativa do governo federal de diminuir a vulnerabilidade da 

população residente em áreas de risco, formulada na Lei nº 11.977/2009, responsável 

por instituir o programa “Minha casa, minha vida”. O artigo 3º do referido diploma 

estabelece que as famílias residentes em áreas de risco, insalubres ou que tenham sido 

desabrigadas terão prioridade na indicação para beneficiário do programa. (BRASIL, 

2009) 

Essa medida se combinada a uma fiscalização mais rigorosa da ocupação de 

novas áreas, pode, a médio e longo prazo, diminuir consideravelmente a quantidade de 

pessoas expostas a riscos provenientes de intempéries naturais.   

                                                           
9
 Chama-se a atenção para o elevado número de desabrigados e desalojados anualmente verificado pelos 

anuários brasileiros de desastres naturais. É justamente a população que se enquadra no déficit 

habitacional a que fica desalojada e desabrigada pelos eventos adversos. Cumpre salientar a diferença 

entre desalojados e desabrigados. Desalojados são aqueles que tiveram que ausentar-se de suas casas 

devido aos danos provocados pelo desastre, mas não necessitam de abrigo provido pelo sistema, por 

possuírem alternativas de moradia. Já os desabrigados também tiveram que retirar-se de suas residências 

devido aos danos, e necessitam de abrigo provido pelo poder público.   
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Cumpre mencionar que além da ocupação de áreas de risco o crescimento 

populacional e a urbanização também provocam outro fator de vulnerabilização a 

desastres naturais, qual seja, a impermeabilização do solo.  

O solo impermeabilizado por concreto ou massa asfáltica reduz drasticamente a 

sua capacidade de infiltração, altera a destinação das águas pluviais, aumentando a 

quantidade de água destinada aos cursos d’água, o que eleva o nível desses e aumenta a 

probabilidade de ocorrência de enxurradas e inundações. 

Conforme ensinamentos de Antônio Marozzi Righetto, coordenador do 

Programa de Pesquisa em Saneamento Básico – PROSAB 5, “à medida que áreas com 

superfícies naturais vão sendo impermeabilizadas, os processos de infiltração e retenção 

da água na bacia vão se reduzindo, causando aumento significativo dos deflúvios 

superficiais nas áreas situadas a jusante”. (RIGHETTO, 2009, p.27-28) 

O escoamento superficial da área impermeabilizada, além de maior volume 

apresenta também maior celeridade, afinal a vegetação responsável pela retenção de 

parcela do deflúvio não mais existe e as superfícies impermeáveis proporcionam maior 

velocidade à água, acarretando a redução do tempo de deslocamento e consequente 

antecipação dos picos de vazão máxima. (TUCCI, 2005, p.65) 

O aumento da velocidade do escoamento superficial proporcionado pela 

impermeabilização do solo eleva o potencial erosivo do solo, com reflexo no transporte 

de sedimentos e o consequente assoreamento de rios e lagos. A redução do volume útil 

nesses corpos de água diminui a capacidade de detenção, aumentando o risco de 

inundações. (RIGHETTO, 2009, p.27-28) 

Percebe-se um verdadeiro ciclo vicioso com a impermeabilização do solo. 

Aumenta-se o volume de água no escoamento superficial e a velocidade de 

deslocamento desse, o que acarreta uma maior erosão do solo e resulta no assoreamento 

dos rios. Com o assoreamento os rios perderão sua capacidade de comportar o volume 

de água, agora maior em decorrência do aumento do escoamento superficial e de sua 

velocidade. O resultado desse fenômeno é um aumento da vazão média e uma 

diminuição da capacidade de acomodação das águas pelos rios, ou seja: inundações e 

enxurradas. 

Carlos Tucci corrobora com o exposto ao analisar um caso concreto no Estado 

do Paraná, no qual “na bacia do Rio Belém em Curitiba, com área de drenagem de 

42km² e áreas impermeáveis da ordem de 60% foi obtido um aumento de 6 vezes na 
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vazão média de cheia das condições rurais para a condição atual de urbanização”. 

(TUCCI, 2005, p.65) 

O mesmo autor ao relacionar a impermeabilização do solo com a ocupação do 

leito menor dos rios ilustra o efeito do aumento da vazão média de cheias, 

demonstrando a elevação dos níveis de enchentes. (TUCCI, 2005, p.54) 

 

 
Figura 2: Invasões da várzea. 

Fonte: (TUCCI, 2005, p.54) 

  

A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em estudo denominado “Mapa 

Mental das Enchentes Urbanas”, aponta a impermeabilização do solo juntamente com a 

destinação inadequada de resíduos sólidos como as principais causas desses eventos 

(enchentes urbanas). (UFRRJ, 2009)   

  

4.1.1.2 Destruição de infraestruturas naturais e precariedade ou inexistência de 

infraestruturas artificiais 

 

 Conforme já mencionado infraestruturas naturais são os elementos naturais do 

meio ambiente capazes de exercer proteção contra os impactos de eventos adversos 

intensos. Esses recursos naturais prestam serviços ecossistêmicos (aumento do 

coeficiente de infiltração de águas pluviais, retenção de sedimentos, etc), os quais 

minimizam os desviam os impactos das intempéries. 

  No Brasil a destruição das infraestruturas naturais pode ser considerada, 

juntamente com a ocupação desordenada do solo, o principal fator de vulnerabilização 

do território a desastres naturais.  

 Salienta-se que as áreas com maior potencial de infraestruturas naturais no Brasil 

(matas ciliares e encostas de morros) são protegidas por lei sob a denominação de Áreas 

de Preservação Permanente – APP. 
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 Em consonância com o disposto no inciso II do artigo 3º do Novo Código 

Florestal (Lei nº 12.651/2012) as APPs “são áreas protegidas, cobertas ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, 

a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”. (BRASIL, 2012)   

 Nota-se que o Novo Código Florestal incumbe às APPs não apenas a tarefa de 

manutenção da biodiversidade, mas lhe atribui uma função mais abrangente, a qual 

engloba a proteção da população em face de eventos adversos de origem natural, o que 

pode concluir-se das funções de “preservar a estabilidade geológica, proteger o solo e 

assegurar o bem estar das populações humanas”. (BRASIL, 2012)    

 O diploma supracitado determina a dimensão das APPs no artigo 4º: 

 

Art. 4
o
  Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 

urbanas, para os efeitos desta Lei: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 

excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura 

mínima de:       

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 

largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 

200 (duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 

(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 

superior a 600 (seiscentos) metros; 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 

mínima de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 

(vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) 

metros; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de 

barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na 

licença ambiental do empreendimento; 

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer 

que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros.  

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 

100% (cem por cento) na linha de maior declive; 

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

VII - os manguezais, em toda a sua extensão; 

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, 

em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 

100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a 

partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima 

da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano 

horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos 

relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação; 
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X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer 

que seja a vegetação; 

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura 

mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente 

brejoso e encharcado. (BRASIL, 2012)   
 

 Dentre todas as áreas de preservação permanente elencadas pela lei nº 

12.651/2012 destaca-se, no que concerne aos serviços ecossistêmicos capazes de 

proteção contra os fenômenos naturais mais reincidentes no Brasil (enxurradas, 

inundações, deslizamentos de terra, etc), as encostas ou partes destas com declividade 

superior a 45° e as faixas marginais de cursos d’água (matas ciliares). 

 De acordo com Wigold Bertoldo Schäffer e os demais responsáveis pela 

elaboração do relatório de inspeção das áreas atingidas pela tragédia da chuva na região 

serrana do Rio de Janeiro, denominado “Áreas de Preservação Permanente e Unidades 

de Conservação e Áreas de Risco: O que uma coisa tem a ver com a outra?”, as matas 

ciliares preservadas “servem como filtro, evitando que impurezas cheguem aos corpos 

d’água e, ao mesmo tempo, protegem as margens contra a erosão, evitando o 

assoreamento dos rios e o agravamento das enchentes”. (SCHÄFER, et al, 2011, p.18)  

 

O nome mata ciliar vem de cílios. Assim como os cílios protegem os olhos, a 

mata ciliar protege os rios, lagos e nascentes. A mata ciliar cobre e protege 

o solo, deixando-o fofo, fazendo com que funcione como uma espécie de 

esponja, absorvendo a água das chuvas. Quando chove, ao invés da água 

ir direto para o rio, acaba penetrando na terra, evitando as enxurradas e 

regulando o ciclo da água. Com suas raízes a mata ciliar evita a erosão e 

retém partículas de solo e materiais diversos, que com a chuva iriam acabar 

assoreando o leito dos rios. (SCHAFFER; PROCHNOW, 2002, p.26 – grifo 

nosso) 

 

Já no que se refere às áreas com declividade superior a 45 graus, comumente 

conhecidas como encostas de morros, e nos topos desses, “a manutenção da vegetação 

nativa evita que em períodos de chuvas torrenciais as camadas superficiais do solo 

sejam carreadas e levadas para o leito dos rios e nascentes”, prevenindo o assoreamento 

dos cursos d’água e consequentemente as inundações. (SCHÄFER, et al, 2011, p.18)  

Estudo realizado por Bertoni constatou as quantidades de perda de solo em 

quilogramas por hectare/ano de acordo com a cobertura prevalecente. (BERTONI, et al, 

1982) As áreas com mata nativa apresentam perda anual de apenas 4 kg enquanto as 

plantações de algodão superam 25 toneladas, o que corrobora a conclusão de Wigold 

Schäfer de que “o problema do assoreamento dos cursos d’água se agrava quando a 
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vegetação nativa das APPs é retirada e em seu lugar são implantadas pastagens ou 

culturas agrícolas”. (SCHÄFER, et al, 2011, p.18)  

 

Tipo de Cobertura 
Perda de solo por erosão em 

Kg/hectare/ano 

Mata nativa 4 

Reflorestamento 40 

Pastagem 400 

Café 900 

Soja 20.100 

Algodão 26.600 
Tabela 10: Quantidade de perda de solo via erosão por tipo de cobertura  

Fonte: (SCHÄFER, et al, 2011, p.18)  

 

 A preservação das matas ciliares e a cobertura vegetal de topos de morros e 

encostas mostram-se imprescindíveis para a prevenção dos fenômenos causadores dos 

desastres naturais mais reincidentes no Brasil, em decorrência dos serviços 

ecossistêmicos que prestam.  

 A função de promover a estabilidade geológica, quando não concretizada, 

provoca danos grandiosos, muitos deles irreversíveis. 

 Schäfer ao explicar a função de estabilidade geológica das APPs menciona os 

danos ocorridos no Estado do Rio de Janeiro e em Santa Catarina potencializados pela 

inobservância da preservação dessas. 

 

A função ambiental de preservar a estabilidade geológica: Trata-se de 

uma das atribuições mais importantes das APPs de encostas com declividade 

superior a 45º e topos de morro, montes, montanhas e serras. Tais áreas, além 

de importantes para a biodiversidade e para manutenção e recarga de 

aquíferos que vão abastecer as nascentes, são em geral áreas frágeis e sujeitas 

a desbarrancamentos e deslizamentos de solo ou rochas, principalmente 

quando desmatadas e degradadas ambientalmente. O mesmo ocorre com as 

APPs de margens de rios, que uma vez desmatadas, degradadas e/ou 

indevidamente ocupadas, perdem a proteção conferida pela vegetação ciliar, 

ficando sujeitas aos efeitos de desbarrancamentos e deslizamentos de solo ou 

rochas e o consequente carreamento de sedimentos para o leito dos rios, 

promovendo seu assoreamento. Com isso os rios tornam-se mais rasos, e nas 

situações de precipitações mais volumosas, não conseguem conter o volume 

adicional de água, potencializando cheias e enchentes. Desse modo, a 

proteção das APPs destinadas a proteger a estabilidade geológica e o solo 

também previne o assoreamento dos corpos d’água e a ocorrência de 

enxurradas e deslizamentos de terra, contribuindo para a garantia da 

segurança das populações residentes. A recente catástrofe que atingiu a 

região serrana do Rio de Janeiro com mais de 800 mortos e centenas de 

desaparecidos, assim como aquela que se abateu sobre a região do Vale do 

Itajaí em Santa Catarina no final do ano de 2008 (com mais de 130 mortos) 

são exemplos contundentes desses problemas, incluindo prejuízos 
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econômicos e perdas de vidas humanas, que decorrem ou são potencializadas 

pela ocupação de tais áreas com agricultura, edificações ou obras de infra-

estrutura, como estradas. (SCHÄFER, et al, 2011, p.9-10)  

 

 Analisando os últimos grandes desastres naturais ocorridos no Brasil fica nítida a 

destruição das infraestruturas naturais como fator de vulnerabilização.  

Nas enchentes e deslizamentos ocorridos em Santa Catarina no ano de 2008, 

uma investigação do Centro de Informações de Recursos Ambientais e 

Hidrometeorologia de Santa Catarina (CIRAM) aferiu que “84,38% das áreas atingidas 

por deslizamentos no mês de novembro na região do Morro do Baú [...] haviam sido 

desmatadas ou alteradas pelo ser humano”, sendo que 23,44% dessas continham 

reflorestamento por eucaliptos, 18,75% plantações de banana, 17,19% capoeirinha, e em 

10,94% o solo encontrava-se exposto. Nesse evento somente “15,65% dos 

desbarrancamentos ou deslizamentos ocorreram em áreas com cobertura florestal densa 

ou pouco alterada e, ainda segundo estes estudos, mesmo nessas áreas foram observadas 

algumas influências de ações humanas no entorno”, o que ao menos indica a 

vulnerabilidade causada pela retirada de infraestruturas naturais. (SCHÄFER, et al, 

2011, p.10)  

Na seguinte infere-se facilmente que os deslizamentos incidiram diretamente nas 

áreas onde houveram intervenções humanas, e a área dotada de cobertura vegetal densa 

livrou-se completamente de tais eventos adversos. 
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Figura 3: Deslizamento em área de risco ocupada (APP de margem de rio e encosta com mais de 45º) no 

Bairro Progresso em Blumenau-SC. Nota-se no lado esquerdo da foto que a área com vegetação nativa 

bem preservada não foi afetada. Observa-se também a associação dos deslizamentos com os cortes feitos 

no morro para construção de estradas e moradias.  

Fonte: (SCHÄFER, et al, 2011, p.12)  

 

Nos deslizamentos ocorridos na região serrana fluminense em 2011 a relevância 

das infraestruturas naturais, principalmente as vegetações de encostas e topos de morros 

demonstram-se ainda mais nitidamente. Neste evento, responsável por mais de 900 

mortes, a importância das áreas de preservação permanente pode ser aferida pela 

predominância da ocorrência dos deslizamentos nas APPs ocupadas, ao passo que a 

relevância das unidades de conservação pode ser constatada pela disparidade entre os 

eventos ocorridos fora e dentro dos seus limites (dentro das unidades de conservação de 

proteção integral, onde há mata nativa densa, quase não houve deslizamentos). 

(SCHÄFER, et al, 2011)    

 A região serrana do Rio de Janeiro é naturalmente propensa a deslizamentos de 

terra em decorrência da grande declividade, característica da Serra do Mar. 

Deslizamentos sempre ocorrerão naquela localidade, mas a intervenção do homem 

aumenta a vulnerabilidade do local a esses eventos, elevando sua probabilidade de 

concretização. Nesse sentido ensinamentos do geólogo Álvaro Rodrigues dos Santos:  

 

[...] os escorregamentos da Serra do Mar acontecem há 60 milhões de anos, e 

vão continuar acontecendo. Para o geólogo, a alternativa mais viável e 
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econômica é retirar as famílias que vivem em áreas de risco. Pelo menos em 

tese, até seria possível fazer grandes obras de contenção. Mas por um preço 

astronômico e sem garantia de dar certo. Em se tratando de Serra do Mar nem 

isso pode lhe assegurar a segurança desejada pra comportar a presença da 

população. As vertentes e encostas são de alta inclinação e já, em si, trazem 

uma instabilidade muito grande. Os escorregamentos são parte integrante e 

natural da Serra do Mar. A Serra do Mar não precisa do homem para ter 

escorregamento. A ação do homem mexendo com essas áreas tão instáveis - 

desmatando, cortando, fazendo aterros, lixões, fossas de infiltração - 

potencializa toda essa instabilidade e pela presença humana torna essa 

instabilidade trágica, porque o escorregamento ou vários escorregamentos 

têm, infelizmente, a propriedade de soterrar pessoas. (SCHÄFER, et al, 2011, 

p.52) 

  

 Os deslizamentos ocorridos em 2011 constituíram o desastre de maior 

magnitude já registrado no país. A figura abaixo visa demonstrar a dimensão dos 

deslizamentos. 

 

 
Figura 4: Região do Córrego Dantas, localidade denominada Sitio dos Esquilos. Nova Friburgo. 

Dimensão dos deslizamentos. 

Fonte: (SCHÄFER, et al, 2011, p.57)  

 

 É possível identificar a predominância dos deslizamentos em áreas onde houve 

intervenção antrópica. Percebe-se ao analisar as fotos seguintes que a maioria dos 

deslizamentos tem sua origem imediatamente nessas intervenções. 
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Figura 5: Bairro Granja Florestal, Teresópolis. Foto (25.01.2011). Notam-se diversos deslizamentos e 

destruição de casas edificadas em áreas com inclinação acima de 45º (APPs). 

Fonte: (SCHÄFER, et al, 2011, p.44)    

 
Figura 6: Bairro Granja Florestal, Teresópolis. Foto (25.01.2011). Notam-se deslizamentos em áreas com 

declividade superior a 60º (APPs). 

Fonte: (SCHÄFER, et al, 2011, p.44)  
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Figura 7: Bairro Granja Florestal, Teresópolis. Foto aérea (26.01.2011). Notam-se diversos deslizamentos 

associados às estradas ou intervenções para edificações. 

(SCHÄFER, et al, 2011, p.43)  

 

As figuras 5, 6 e 7 supra expostas demonstram os escorregamentos de terra 

ocorridos no bairro Granja Florestal em Teresópolis. Trata-se de uma área com 

inclinação acima de 45º e, portanto, uma área de preservação permanente. A vegetação 

nessas áreas é indispensável para a manutenção da estabilidade geológica, ao atuar 

como fixadora do solo. Percebe-se, nesse caso, que os deslizamentos tiveram sua 

origem justamente nas áreas edificadas, em que a vegetação foi suprimida. 

 Analisando as figuras 7 e 8 percebe-se que nas áreas onde as encostas não foram 

ocupadas, bem como naquelas onde a vegetação nativa permaneceu preservada, a 

ocorrência de deslizamentos foi mínima ou mesmo inexistente. 
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Figura 8: Vale do Cuiabá, Petrópolis (RJ). Área não afetada pela tragédia. Observa-se que as áreas de 

encosta com alta declividade não estão ocupadas por moradias e que a vegetação nativa está preservada 

nas áreas de maior declividade. 

Fonte: (SCHÄFER, et al, 2011, p.71)  

 

 O Relatório de Inspeção da Área atingida pela tragédia das chuvas na Região 

Serrana do Rio de Janeiro (Áreas de Preservação Permanente e Unidades de 

Conservação & Áreas de Risco: O que uma coisa tem a ver com a outra?) realizado a 

mando do Ministério do Meio Ambiente por intermédio da Secretaria de Biodiversidade 

e Florestas em parceria com o ICMBio, a Aeronáutica entre outros órgãos, constatou 

que apenas 8% dos deslizamentos verificados na ocasião do desastre fluminense 

ocorreram nas áreas onde as infraestruturas naturais permaneceram intactas.  

 Note-se que as fotos abaixo abarcam uma mesma localidade antes e depois da 

ocorrência dos deslizamentos. Na primeira foto os pontos em amarelo indicam os locais 

dos deslizamentos, ao passo que na segunda esses já podem ser observados. 
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Figura 9: Imagem Google Earth 26.05.2010. Na imagem foram assinalados os locais onde houve 

deslizamentos, os quais podem ser comparados com a Figura 10, imagem obtida depois da tragédia. 

Fonte: (SCHÄFER, et al, 2011, p.66)  

 

 
Figura 10: Imagem Google Earth 20.01.2011. Mostra as áreas onde houve deslizamentos.  

Fonte: (SCHÄFER, et al, 2011, p.66) 

 

a) Ponto 1- representa um deslizamento ocorrido em área com vegetação 

nativa bem conservada. Não se observa nenhuma intervenção antrópica 

próxima ao deslizamento. 

b) Ponto 2 - representa um deslizamento ocorrido em área com vegetação 

nativa bem preservada, porém, neste caso, observa-se uma estrada e 

desmatamento na base morro, próximo ao ponto de início do deslizamento. 

c) Ponto 3 - representa um deslizamento ocorrido em área com vegetação 

nativa bem preservada, porém, neste caso, observa-se dois tipos de 



84 
 

intervenção, sendo uma no início do deslizamento onde o topo de morro está 

desprovido da vegetação original e outra na base cortada por uma estrada. 

d) Ponto 4 – representa um deslizamento em área desprovida de vegetação 

original tanto na encosta quanto no topo, além de estrada na meia encosta e 

terraplanagens para edificações. 

e) Ponto 5 – representa um deslizamento ocorrido em encosta com vegetação 

nativa conservada, porém com o topo desprovido de vegetação e estrada na 

encosta. 

f) Ponto 6 – representa um deslizamento ocorrido em encosta com pastagem 

e estrada no topo do morro, local de início do deslizamento. 

g) Ponto 7 – representa um deslizamento ocorrido em encosta em área de 

vegetação degradada, com ocupação por atividade agrícola na base do morro 

e estrada na encosta próxima ao topo. (SCHÄFER, et al, 2011, p.67) 

 

 No total o Relatório de Inspeção apontou a existência de 657 deslizamentos na 

área analisada, sendo apenas 8% desses em áreas onde as infraestruturas naturais 

permaneceram preservadas e consequentemente conseguiram efetuar seus serviços 

ecossistêmicos preventivos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tabela 11: Percentual de evento por tipo de alteração. 

Fonte: (SCHÄFER, et al, 2011, p.67) 

 

 Os estudos referentes aos eventos de Santa Catarina em 2008 e do Rio de Janeiro 

em 2011 não deixam dúvidas acerca da efetividade das infraestruturas naturais como 

mecanismos de prevenção de enxurradas, inundações e deslizamentos, no entanto, 

demonstram também a inobservância desse fator preventivo no Brasil, fazendo com que 

a destruição dessas infraestruturas constitua um dos principais fatores de 

vulnerabilização do território aos impactos de fenômenos naturais intensos.  

 

 

Tipo de alteração Quantidade % do total 

Alteração no sopé 76 12% 

Alteração na vertente  206 31% 

Alteração no topo  106 16% 

Alteração no topo/sopé  48 7% 

Alteração no topo/vertente 53 8% 

Alteração no topo/vertente/sopé  67 10% 

Alteração na vertente/sopé  51 8% 

Área com vegetação nativa bem 

conservada  50 8% 

TOTAL 657 100% 
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4.1.1.2.1 Precariedade e inexistência de infraestruturas artificiais 

 

 As infraestruturas artificiais são as obras de engenharia destinadas a prevenir ou 

mitigar os efeitos das forças da natureza.  

 A importância dessas obras destaca-se principalmente na drenagem urbana, onde 

lida intimamente com o escoamento das águas pluviais e visa evitar enxurradas, 

alagamentos e inundações, embora os muros de contenção de encostas também sejam 

importantes ferramentas para a prevenção de deslizamentos de terra.  

 As medidas estruturais de drenagem urbana se subdividem em obras de captação 

(bueiros, bocas de lobo), armazenamento (reservatórios de detenção e de retenção) e 

transporte das águas pluviais (galerias, canais). (RIGHETTO, 2009) 

 Ao tratar da gestão das inundações ribeirinhas, Carlos Tucci aborda as medidas 

estruturais de prevenção: 

 

As medidas estruturais são obras de engenharia implementadas para reduzir o 

risco de enchentes. Essas medidas podem ser extensivas ou intensivas. As 

medidas extensivas são aquelas que agem na bacia, procurando modificar as 

relações entre precipitação e vazão, como a alteração da cobertura vegetal do 

solo, que reduz e retarda os picos de enchente e controla a erosão na bacia. 

As medidas intensivas são aquelas que agem no rio e podem ser de três tipos: 

a) aceleram o escoamento: construção de diques e polderes, aumento da 

capacidade de descarga dos rios (canais) e corte de meandros; b) retardam o 

escoamento: reservatórios e as bacias de amortecimento; c) desvio do 

escoamento: são obras como canais de desvios. (TUCCI, 2005, p.41) 

  

 Com a ampliação da impermeabilização do solo o escoamento superficial das 

águas pluviais aumenta, assim como diminui o tempo de chegada do deflúvio nos canais 

de drenagem, resultando numa maior quantidade de água destinada a esses, que se 

saturam com o excesso de água e provocam inundações.  

 Para evitar a concretização de inundações podem ser introduzidas no ambiente 

urbano algumas obras estruturais de contenção do escoamento, como as bacias de 

detenção e as bacias de retenção. 

 Conforme Righeto as bacias de detenção são obras “projetadas para reter parte 

do volume escoado na bacia a montante, permitem amortecer a vazão máxima escoada 

em decorrência da chuva na bacia. O objetivo é impedir a inundação das áreas a 

jusante.” (RIGHETTO, 2009, p.38) 

 As bacias de detenção funcionam ligadas a rede de drenagem e possibilitam uma 

liberação gradual do volume de água após as chuvas, sendo normalmente projetadas 
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para esvaziar em menos de 24 horas. Como ficam a maior parte do ano secas, podem 

comportar atividades recreativas, como campos de futebol, quadras de esportes, 

parques, entre outros. Salienta-se que são estruturas planejadas para eventos de pequena 

magnitude, de frequência anual, apresentando pouca eficácia na prevenção de grandes 

chuvas com períodos de retorno decenais. (RIGHETTO, 2009) Esse tipo de 

infraestrutura artificial é largamente adotada em países como EUA, Canadá e Austrália. 

(TUCCI, 2005, p.89) 

 As bacias de retenção por sua vez apresentam uma lâmina permanente de água e 

também visam controlar o aumento do deflúvio decorrente da impermeabilização do 

solo. Essas bacias em decorrência da perenidade da lâmina de água também tem a 

propriedade de auxiliar na sedimentação dos resíduos sólidos. (RIGHETTO, 2009) 

 Na bacia do rio Itajaí-Açu em Santa Catarina o sistema de alerta precoce 

mantido pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, denominado Centro de 

Operações do Sistema de Alerta (CEOPS) dispõe de três barragens para atenuar ondas 

de cheia. (RIGHETTO, 2009, p.62)   

 Existem ainda outras infraestruturas artificiais de manejo das águas pluviais 

capazes de auxiliar na prevenção de enchentes, são elas as valas de infiltração, sistemas 

de biorretenção, canais verdes, bacias de infiltração, etc. 

 A Pesquisa Nacional do Saneamento Básico de 2008 sob a rubrica de “manejo 

de águas pluviais” investigou a quantidade de municípios que possuem sistemas de 

drenagem no país. Referida pesquisa ressaltou que “o gerenciamento inadequado do 

sistema de drenagem pode resultar em impactos ambientais, sobretudo os que incidem 

diretamente sobre a população residente nas áreas urbanas” exemplificando como 

alguns desses impactos os “alagamentos, inundações, processos erosivos e 

assoreamentos”. (PNSB, 2008, p.48)    

A PNSB constatou que 5.256 municípios brasileiros declararam possuir manejo 

de águas pluviais, mas em apenas 12,7%, ou seja, 668 municípios existiam dispositivos 

de contenção e amortecimento de vazão máxima (bacias de detenção e de retenção), o 

que demonstra (ou aos menos indica) a defasagem de infraestrutura artificial nos 

municípios brasileiros, afinal 2.274 municípios brasileiros afirmaram apresentar 

problemas de inundações e alagamentos em suas áreas urbanas. (PNSB, 2008, p.51,56) 

A ausência de infraestrutura artificial é ainda mais notória quando se verifica 

que as áreas sem infraestrutura de drenagem (62,6%) são as mais encontradas e sujeitas 

a riscos no perímetro urbano. (PNSB, 2008, p.57) 



87 
 

 

 
Tabela 12: Percentual de municípios que possuem área de risco na área urbana que demandam 

drenagem especial, por tipo de área de risco, segundo as grandes regiões – 2008. 

Fonte: (PNSB, 2008).   

  

Cumpre mencionar que a PNSB exige que apenas uma rua possua sistema de 

manejo de águas pluviais para incluir o município no rol dos que proporcionam esse 

serviço. Não é exigida uma abrangência mínima do sistema de drenagem como 

requisito. Esse fato torna a PNSB deveras falha e impossibilita um diagnóstico preciso 

do cenário nacional.  

Baseando-se no exposto sobre as ocupações irregulares, pode-se afirmar que 

provavelmente essas áreas permanecem sem os serviços de sistemas de drenagem, o que 

explicaria a coincidência entre serem ambas as mais expostas a riscos de enxurradas e 

inundações.  

Carlos Tucci corroborando com o entendimento de que as ocupações irregulares 

geralmente não dispõem de rede de drenagem assevera: “Estes bairros (periferias) 

geralmente estão desprovidos de segurança, da infra-estrutura tradicional de água, 

esgoto, drenagem, transporte e coleta de resíduos sólidos...”. (TUCCI, 2005, p.11) 

Não apenas a ausência, mas a precariedade das infraestruturas artificiais também 

contribui consideravelmente para a ocorrência de eventos adversos decorrentes do 

advento de grandes tempestades.      

 Obstruções e estrangulamentos no sistema de drenagem, bem como a 

insuficiência da capacidade desse, são fatores responsáveis por múltiplos eventos 

desastrosos no Brasil.  
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A tabela abaixo, formulada pelo PNSB demonstra o percentual dos 2.274 

municípios que comportaram inundações e/ou alagamentos em suas áreas urbanas por 

fator agravante. Percebe-se, entre tais fatores, a relação de ao menos três deles com a 

precariedade das infraestruturas artificiais, quais sejam: dimensionamento inadequado 

de projeto; obstrução de bueiros e bocas de lobo; obras inadequadas e interferência 

física no sistema de drenagem.  

 

 
Tabela13: Percentual de municípios que sofreram inundações e/ou alagamentos, por fatores 

agravantes, segundo as grandes regiões – 2008. 

Fonte: (PNSB, 2008).   

  

Ante o exposto, notória se mostra a relevância das infraestruturas artificiais bem 

como das infraestruturas naturais para a prevenção dos desastres naturais. A 

manutenção e ampliação desses elementos imprescindíveis para a gestão de desastres, 

bem como outras atividades capazes de conscientização, prevenção e assistência foram 

previstas na legislação brasileira sobre proteção e defesa civil e expansão urbana, a qual 

será analisada a seguir.   
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5 O APARATO LEGAL-ADMINISTRATIVO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO 

EM FACE DOS DESASTRES NATURAIS  

 

A relevância dos danos ocorridos nas últimas duas décadas exigiu uma atuação 

mais incisiva do governo brasileiro com relação aos desastres naturais, ensejando a 

criação de um aparato legal e maiores investimentos.  

Os estudos realizados no intuito de diagnosticar o cenário nacional de desastres 

foram extremamente importantes para embasar a legislação e direcionar os 

investimentos para alternativas que possibilitassem a resolução do problema. O 

dinamismo dos eventos, por exemplo, demonstrou a necessidade da criação de 

mecanismos de monitoramento dos fenômenos naturais, bem como a identificação de 

múltiplas áreas de risco evidenciou a necessidade de sistemas de alerta precoce.    

 O conhecimento das características dos desastres naturais ocorridos no Brasil 

permitiu ao legislador a elaboração de um respeitável conjunto normativo de proteção e 

defesa civil que regulamentou a gestão de riscos, a distribuição de recursos em casos de 

emergência e calamidade, e múltiplas medidas de prevenção em diversos níveis e 

esferas.  

 Uma das medidas merecedoras de destaque foi a criação do Centro Nacional de 

Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais – CEMADEN em Cachoeira Paulista/SP, 

que atualmente monitora 888 municípios em todas as regiões do país. 

 A criação de um aparato legislativo institui o primeiro parâmetro, construindo 

uma verdadeira base para a incidência do princípio da vedação ao retrocesso 

socioambiental no âmbito da gestão de desastres, o qual, por sua vez, constitui-se num 

limite que determina o avanço da proteção à população como o único caminho possível 

para as legislações vindouras.  

 A legislação fixa as bases para a gestão de riscos, estabelecendo suas diretrizes e 

determinando as obrigações de fazer e não fazer imprescindíveis para operacionalizá-la. 

Essas obrigações abarcam as mais variadas esferas, como, por exemplo, planejamento 

urbano, proteção ambiental e sistema educacional.  

 Outro ponto fundamental da legislação é a distribuição de competências para a 

execução da gestão dos riscos.     

 É por intermédio da gestão dos riscos que se oferta assistência à população 

atingida, procede-se a reconstrução das áreas afetadas, quando possível, e promove-se o 
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objetivo maior que é a redução da vulnerabilidade, o que ensejará a mitigação ou 

mesmo evitará a concretização de futuros danos.   

 Imprescindível se mostra, portanto, o estudo da legislação brasileira de proteção 

e defesa civil, bem como o estudo detalhado da gestão de riscos e suas fases de 

implementação.  

 

5.1 As normas brasileiras de prevenção aos desastres naturais  
 

 

Conforme constatado alhures os principais fatores de vulnerabilização do 

território nacional a desastres naturais são os decorrentes da urbanização desordenada, 

dentre os quais se encontra a ausência ou precariedade das infraestruturas artificiais, a 

ocupação de áreas de risco e a destruição de infraestruturas naturais. Dessa forma as leis 

que versem sobre o adequado ordenamento do solo, bem como as que busquem 

salvaguardar os recursos naturais prestadores de serviços ecossistêmicos estratégicos, 

enquadram-se no ordenamento jurídico de prevenção a desastres, juntamente com as leis 

específicas de proteção e defesa civil. 

No Brasil podemos elencar diversas leis como componentes do aparato 

legislativo de prevenção e resposta a desastres: Lei nº 12.608/2012, Lei nº 10.257/2001, 

Lei nº 12.340/2010, Lei nº 12.651/2012, Lei nº 6.766/1979, Lei nº 9.394/1996, Lei nº 

8.239/1991, Lei nº 11.977/2009.   

Alguns desses diplomas referem-se à prevenção dos fatores de vulnerabilização, 

são os casos da Lei 10.257/2001, Lei 6.776/1979 e Lei 12.651/2012. Outros versam 

sobre normas alheias ao tema, mas contêm dispositivos importantes para a questão, são 

os casos das Leis  nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (diretrizes e bases da educação), 

Lei 11.977/2009 (Minha Casa, Minha Vida), e Lei nº 8.239, de 4 de outubro de 1991 

(regulamenta o serviço alternativo ao serviço militar obrigatório). 

A legislação específica sobre desastres limita-se às leis nº 12.340/2010, que 

dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados 

e Municípios para a execução de ações de prevenção, recuperação e resposta a 

desastres; e a Lei 12.608/2012, a mais importante lei sobre desastres do país, 

responsável por instituir a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC e 

estabelecer as diretrizes e bases para a execução da gestão de desastres naturais.   

A lei nº 12.608/2012 pode ser considerada o código brasileiro de prevenção e 

resposta a desastres naturais. Esta lei contém diversos dispositivos, os quais podem ser 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8239.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8239.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8239.htm
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subdivididos em normas de prevenção aos fatores de vulnerabilização e normas 

instituidoras da gestão de riscos, essas englobando seus objetivos, diretrizes, princípios 

e distribuição de competências.    

 

 

5.1.1 Normas sobre reorganização dos centros urbanos e de prevenção a ocupação do 

solo geradora de riscos 

 

 A urbanização brasileira, ocorrida no século XX é apontada no presente estudo 

como o fenômeno responsável pelos maiores fatores de vulnerabilização do território 

nacional a desastres naturais.  

 Foi durante a urbanização que ocorreram à ocupação desordenada do solo 

(ocupação de áreas de risco), a impermeabilização das superfícies, a destruição de 

infraestruturas naturais, o crescimento e o adensamento populacional, e a defasagem das 

infraestruturas artificiais.    

 No intuito de exterminar esses fatores de vulnerabilização, a legislação brasileira 

de proteção e defesa civil, com um viés extremamente preventivo, teceu múltiplas 

normas relativas à adequada organização e expansão dos centros urbanos de modo a 

evitar a exposição da população e a consolidação de desastres naturais.  

 A lei nº 12.608/2012 teve papel primordial nesse novo planejamento urbano ao 

inserir diversas alterações em leis de matérias urbanísticas e ao estabelecer seus 

objetivos e prever competências aos entes federados.  

 Logo ao estabelecer suas diretrizes, a PNPDEC determinou sua integração as 

políticas de ordenamento territorial e desenvolvimento urbano (Art. 3º). 

 Dentre os 15 objetivos da legislação em análise, a maior parte refere-se 

diretamente a questões urbanísticas, como a recuperação das áreas afetadas; a 

incorporação da redução do risco de desastres e das ações de proteção e defesa civil 

entre os elementos da gestão territorial e do planejamento das políticas setoriais; o 

estímulo ao desenvolvimento de cidades resilientes e dos processos sustentáveis de 

urbanização; o estímulo à ordenação da ocupação do solo urbano e rural, tendo em vista 

sua conservação e a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos e da vida 

humana; o combate à ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco e a 

promoção da realocação da população residente nessas áreas e o estímulo a iniciativas 

que resultem na destinação de moradia em local seguro (Art.5, III, IV, VI, X, XI e XII). 
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 A fim de possibilitar a execução desses objetivos a PNPDEC distribuiu entre os 

entes federados, competências para a realização de atividades capazes de concretizá-los. 

 Destaca-se entre as competências dos entes federados relativas à solução de 

problemas de ordem urbanística a identificação, mapeamento e monitoramento das 

áreas de risco. 

 Nesse âmbito cabe à União “apoiar os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios no mapeamento das áreas de risco, nos estudos de identificação de ameaças, 

suscetibilidades, vulnerabilidades e risco de desastre” e “realizar o monitoramento 

meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco” (Art.6º, IV e IX); e aos 

Estados “identificar e mapear as áreas de risco e realizar estudos de identificação de 

ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades” e “realizar o monitoramento 

meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco” em conjunto com os 

Municípios (Art.7º, IV e V). (BRASIL, 2012) 

Aos municípios incumbe a identificação e mapeamento das áreas de risco de 

desastres; a fiscalização dessas áreas e a vedação a novas ocupações; e a vistoria de 

edificações e áreas de risco e promoção, quando cabível, da intervenção preventiva e 

evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis (Art.8º, 

IV, V e VII).  (BRASIL, 2012) 

 Não obstante estes importantes dispositivos concernentes à ordenação e 

expansão do espaço urbano, as normas mais importantes da PNPDEC sobre esses 

fatores são aquelas ensejadoras de alterações em legislações específicas, mais 

precisamente na lei nº 10.257/2001 (Estatuto das Cidades) e na lei nº 6.776/1979 

(Parcelamento do solo urbano). 

 A PNPDEC alterou o Estatuto das Cidades e incluiu como fator a ser 

considerado pela ordenação e controle do uso do solo, evitar a exposição da população a 

riscos de desastres (Art.2º, IV, h). 

A mais complexa alteração na lei 10.257/2001, no entanto, refere-se ao Plano 

Diretor e ao cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de 

deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou 

hidrológicos correlatos.  

 Com as alterações provocadas pela legislação de proteção e defesa civil inseriu-

se no rol dos Municípios obrigados a possuir Plano Diretor aqueles constantes no 

cadastro supracitado. Não bastasse a exigência para esses Municípios de elaboração de 
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um Plano Diretor, foram estabelecidas exigências especiais para essa legislação, a qual 

deverá conter, além do exigido para os demais planos diretores:  

 

I - parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover 

a diversidade de usos e a contribuir para a geração de emprego e renda; 

II - mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos 

de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou 

hidrológicos correlatos; 

III - planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de 

população de áreas de risco de desastre; 

IV - medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de 

impactos de desastres; e 

V - diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos urbanos 

irregulares, se houver, observadas a Lei n
o
 11.977, de 7 de julho de 2009, e 

demais normas federais e estaduais pertinentes, e previsão de áreas para 

habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de 

interesse social e de outros instrumentos de política urbana, onde o uso 

habitacional for permitido. (BRASIL, 2012) 

 

 Essas exigências decorrem da maior exposição a risco de desastres a que estão 

submetidos os Municípios cadastrados, razão pela qual é necessária uma legislação mais 

minuciosa e rigorosa.  

 Cabe mencionar ainda a exigência de elaboração de projeto específico para os 

Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano após a data de publicação da 

PNPDEC.  

Referido projeto deverá conter, entre outras especificações, uma delimitação dos 

trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle especial em 

função de ameaça de desastres naturais (Art. 42-B - II). Essa norma em consonância 

com a alteração introduzida na lei 6.776/1979 que proibiu “a aprovação de projeto de 

loteamento e desmembramento em áreas de risco definidas como não edificáveis, no 

plano diretor ou em legislação dele derivada” (Art.12, §3º) cumpre o dever de priorizar 

medidas de prevenção, estabelecido na PNPDEC, ao dificultar a expansão legal das 

áreas urbanas em ambientes naturalmente vulneráveis. (BRASIL, 1979) 

      

5.1.2 Normas sobre a proteção das infraestruturas naturais e construídas 

 

 Outro fator constatado pela presente investigação como causador da 

vulnerabilidade das cidades brasileiras a desastres naturais é a destruição de 

infraestruturas naturais e construídas.  



94 
 

 Delton Winter de Carvalho enfatiza a importância da manutenção dos recursos 

naturais para a prevenção e mitigação dos impactos oriundos de fenômenos naturais 

intensos, reiteradamente, em seus múltiplos estudos sobre direito e desastres.  

 A legislação brasileira de proteção e defesa civil não se olvidou desse fator 

crucial de prevenção, embora o tenha abordado de maneira bastante tímida: no artigo 2º 

ao estabelecer o dever de integrar a PNPDEC à política de meio ambiente e no artigo 5º 

ao determinar como um dos objetivos, o estímulo ao ordenamento da ocupação do solo 

urbano e rural, tendo em vista a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos e da 

vida humana (Art.5º, X). 

 Pode-se incluir também, no rol das normas específicas de proteção e defesa civil 

relativas à proteção das infraestruturas naturais o inciso VI do artigo 42-A do Estatuto 

das Cidades, inserido pela lei nº 12.983/2014. Tal norma determina como requisito 

essencial dos Planos Diretores dos Municípios inseridos no cadastro nacional de 

municípios sujeitos a deslizamentos de grande impacto a “identificação e diretrizes para 

a preservação e ocupação das áreas verdes municipais com vistas à redução da 

impermeabilização das cidades”.  (BRASIL, 2014) 

 Salienta-se, apesar da aridez das normas específicas de proteção e defesa civil 

quanto à proteção das infraestruturas naturais, a existência de uma vasta legislação de 

proteção desses recursos portadores de serviços ecossistêmicos. 

 A própria Constituição da República, em seu artigo 225, §º1º incisos I e III, 

exige a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais e a definição de 

espaços territoriais a serem especialmente protegidos, nos quais será vedada qualquer 

utilização comprometedora da integridade dos atributos que justificaram sua proteção. 

(BRASIL, 1988) 

 Os espaços territoriais mencionados no inciso III do artigo 225 são as Unidades 

de Conservação e as Áreas de Preservação Permanentes, recursos naturais capazes de 

realizar os processos ecológicos essenciais previstos no inciso I, ou seja, capazes de 

realizar serviços ecossistêmicos fundamentais para reduzir o impacto de eventos 

adversos. (BRASIL, 1988) 

 Destaca-se na legislação infraconstitucional, no que tange a proteção das 

infraestruturas naturais a lei nº 12.651/2012, já mencionada no presente estudo, a qual 

estabelece as áreas de preservação permanente. 

 As áreas de preservação permanente são conceituadas pelo inciso II do artigo 3º 

do Novo Código Florestal como áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa 
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e “com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem-estar das populações humanas”, sendo definidas nos artigos 4º, 5º e 6º. 

(BRASIL, 2012) 

 Percebe-se no próprio conceito das APPs sua íntima relação com os desastres 

naturais. No Brasil, país em que os eventos naturais responsáveis por desastres mais 

reincidentes são as secas, enxurradas, inundações e deslizamentos de terra, as APPs 

visam prevenir todos esses fenômenos, seja propiciando a estabilidade geológica 

(deslizamentos de terra), a preservação dos recursos hídricos (secas, enxurradas, 

inundações, alagamentos) e o bem estar das populações (inundações, alagamentos, 

deslizamentos, entre outros).   

 Vale ressaltar que a legislação de proteção e defesa civil contempla a 

manutenção, recuperação e ampliação das infraestruturas artificiais ao integrar a 

PNPDEC às políticas de gestão de recursos hídricos e infraestrutura no artigo 2º da lei 

12.608/2012 e ao exigir para os Planos Diretores dos Municípios constantes no cadastro 

nacional de municípios sujeitos a deslizamentos de grande impacto, “medidas de 

drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de impactos de desastres”. 

(BRASIL, 2012) 

  

5.1.3 Normas sobre outros aspectos importantes para a prevenção e resposta a desastres: 

criação de uma cultura de prevenção e capacitação da população para atuação nas ações 

de gestão dos riscos  

 

As Resoluções 44/236 e 46/182 aprovadas pela Assembleia Geral da ONU 

instituíram alguns parâmetros para a gestão de riscos de desastres e previram, dentre 

diversos fatores, a necessidade de uma maior participação da população nas ações de 

gestão dos riscos, sendo, para tanto, imprescindível a capacitação dessa população para 

a atuação preventiva e emergencial.  

A legislação pátria de proteção e defesa civil contemplou essa tendência 

internacional ao determinar a participação da sociedade civil como uma das 6 diretrizes 

da PNPDEC (art.4º, VI) . (BRASIL, 2012) 

Dentre os objetivos da PNPDEC ao menos dois se enquadram diretamente na 

formulação de uma consciência nacional sobre desastres naturais e na participação 

efetiva da população nos processos preventivos e emergenciais de gestão dos riscos, 
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quais sejam: desenvolver uma consciência nacional acerca dos riscos de desastre e 

orientar as comunidades a adotar comportamentos adequados de prevenção e de 

resposta em situação de desastre e promover a autoproteção (Art.5º, XIII e XIV).  

Salienta-se ainda duas alterações realizadas pela lei 12.608/2012 em legislações 

alheias a proteção e defesa civil, dotadas de suma importância para a efetivação de uma 

maior participação popular na gestão de riscos. São elas as alterações promovidas nas 

leis de nº 8.239/1991 (regulamenta o serviço alternativo ao serviço militar obrigatório) e 

9.394/1996 (estabelece as diretrizes e bases da educação nacional). 

Na lei 8.239/1991 a PNPDEC incluiu o “treinamento para atuação em áreas 

atingidas por desastre, em situação de emergência e estado de calamidade” como uma 

das modalidades de serviço alternativo ao serviço militar obrigatório (Art.3º, §4º). 

(BRASIL, 1991) 

Esse tipo de treinamento será realizado somente àqueles que em tempo de paz 

“alegarem imperativo de consciência decorrente de crença religiosa ou de convicção 

filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar” 

(Art.3º, §1º). (BRASIL, 1991) 

Embora não seja a regra, quando realizado tal treinamento proporcionará 

importantes habilidades aos “alistados” para a atuação em casos de desastres, 

aumentando a eficiência da participação dessas pessoas. 

Quanto a alteração na lei de diretrizes e bases da educação, essa reveste-se de 

extrema relevância, mostrando-se uma medida crucial na estratégia para a formulação 

de uma consciência nacional acerca dos desastres naturais. A inserção dos princípios de 

proteção e defesa civil, bem como da educação ambiental nos currículos dos ensinos 

fundamental e médio possibilitará o conhecimento dos riscos aos jovens, introjetando 

nesses os deveres de atuação preventiva.  

 Percebe-se que a legislação pátria dispôs sobre todos os fatores de 

vulnerabilização do território identificados no diagnóstico realizado no capítulo anterior, 

com uma abordagem preventiva, visando dirimi-los por intermédio da atuação estatal.  

 Essa atuação estatal dá-se de forma estratégica, por intermédio de fases 

específicas e logicamente orientadas com relação ao desastre natural. Sua composição 

também é regulamentada pela legislação. Trata-se, conforme demonstrar-se-á a seguir, 

da gestão de riscos de desastres, a qual é executada de maneira circular em relação ao 

evento adverso, possibilitando assim a continuidade das ações de prevenção e resposta a 

eventos dessa natureza.  
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5.2 Gestão de riscos 

 

 A atuação jurídica e política relativa aos desastres naturais envolve um conjunto 

de medidas estratégicas voltadas a aumentar a efetividade dessa atuação de modo a 

dirimir os danos decorrentes desses fenômenos.  

 A esse conjunto de medidas estratégicas voltadas a persecução da finalidade de 

prevenir e mitigar a concretização dos danos e a ofertar assistência à população atingida 

dá-se o nome de gestão dos riscos.  

 Gestão conforme Sérgio Ximenes é a “ação de gerir, gerência”. (XIMENES, 

2011, p.472) Em consonância com esse entendimento De Plácido e Silva define gestão 

como o ato de “dirigir, administrar, em sentido amplo significa a administração ou 

gerência de alguma coisa”. (SILVA, 2013, p.664) 

 A opção pelo termo risco advém do reconhecimento de que a materialização dos 

desastres naturais se deve as opções realizadas pelos sujeitos transformadores do meio 

ambiente, sendo esses administráveis e não meras vontades divinas.  

 Delton Winter de Carvalho e Fernanda Dalla Libera Damacena sustentam que “o 

risco relaciona-se às situações em que haveria um grau de previsibilidade atingível, 

ainda que através do binômio probabilidade/improbabilidade”. Para os autores o risco é 

a parte mais controlável da probabilidade de dano futuro: “Pode-se assim dizer que o 

risco é de certa forma controlável, o perigo não. Risco é operacionalizável pelo sistema 

mediante a ideia de decisão”. (CARVALHO; DAMACENA, 2012, p.87-88) 

O risco, portanto é, administrável, passível de atribuição de responsabilidade e 

de controle e prevenção.  

Perigo por sua vez “é a possibilidade de, fora do controle humano, coisas 

acontecerem de maneira indesejada, como, por exemplo, um fenômeno da natureza”. 

(CARVALHO; DAMACENA, 2012, P.87) 

 A mera ocorrência de tempestades de elevado período de retorno constitui-se um 

perigo, pois não há como o comportamento humano evitá-las, no entanto, os danos 

provenientes do impacto desse fenômeno podem ser evitados pela conduta humana, por 

intermédio da desocupação dos leitos maiores dos rios, por exemplo.       

 A possibilidade de acontecer um fenômeno natural intenso, portanto, enquadra-

se no conceito de perigo, mas a probabilidade de concretização de danos decorrentes do 

impacto desse fenômeno advém da noção de risco. Afirma-se isso porque como 

demonstrado alhures o desastre natural não é uma intempérie intensa, mas o resultado 
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adverso do impacto dessa na sociedade, e os fatores fragilizadores da sociedade a esses 

impactos provém também da conduta humana e, portanto, são administráveis, 

designando a noção de risco.  

É essa possibilidade de administrar os fatores de vulnerabilização oriundos das 

decisões humanas, para reduzir os riscos de concretização de danos, que dá origem ao 

processo denominado de gestão de riscos.  

Allan Lavell define gestão de riscos como o “proceso social y político a través 

del cual la sociedad busca controlar los procesos de creación o construcción de riesgo 

o disminuir el riesgo existente con la intención de fortalecer los procesos de desarrollo 

sostenible y la seguridad integral de la población”. (LAVELL, 2006, p.7,8 )     

 A definição de Lavell possui uma perspectiva mais ampla, não aprofundando no 

conjunto e no conteúdo das medidas estratégicas utilizadas pelos gestores para 

proporcionar a redução dos riscos e dos danos.  

 Em consonância com Lavell
10

 o “Resumo para responsáveis por políticas: gestão 

de riscos de fenômenos meteorológicos extremos e desastres para melhorar a adaptação 

às alterações climáticas” publicado em 2012 pelo IPCC recorta o objeto de conceituação 

ao definir a “gestão do risco de desastres”: 

 

Processo para a concepção, implementação e avaliação de estratégias, 

políticas e medidas para melhorar a compreensão e redução do risco de 

desastres e promover a transferência de tal risco, e estimular a melhoria 

contínua na preparação da resposta e práticas de recuperação frente a 

desastres, com a explícita finalidade de aumentar a segurança, o bem-estar, a 

qualidade de vida da humanidade, a resiliência e o desenvolvimento 

sustentável. (IPCC, 2012, p.4)    

 

 O afunilamento do objeto de definição, realizado pelo IPCC, nos permite 

identificar alguns nortes das medidas estratégicas adotadas pela gestão dos riscos de 

desastres, quais sejam: resposta e recuperação. 

 Esses dois vieses, juntamente com a prevenção, mitigação e assistência 

emergencial compõem o que se denomina de círculo de gestão dos riscos. 

 Esse círculo em realidade traduz-se na lógica sequencial de aplicação e 

implantação das medidas estratégicas voltadas a redução dos riscos, ou como define 

                                                           
10

 A Estratégia Internacional para a Redução de Desastres (EIRD) conceitua gestão de risco como: “El 

proceso sistemático de utilizar directrices administrativas, organizaciones, destrezas y capacidades 

operativas para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de afrontamiento, con el fin de reducir el 
impacto adverso de las amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra un desastre”, em documento 

intitulado “Terminologia sobre reducción del riesgo de desastres”, publicado em 2009.   
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Marcia do Amaral num “conjunto de estratégias desenvolvidas em progressão”. 

(AMARAL, 2013, p.43) 

A formulação inicial de uma estratégia de gestão de riscos de desastres em fases 

interdependentes e cronológicas ocorreu por intermédio da Resolução 44/182 da 

Assembleia Geral das Nações Unidas. Referida Resolução ao dispor sobre o sistema de 

assistência emergencial das Nações Unidas, previu 6 fases para a execução dessa 

assistência, quais sejam: prevenção, preparação, resposta emergencial, requisição de 

assistência, liderança durante a prestação do auxílio, reabilitação.  

Ressalte-se que o processo determinado pela Resolução 44/182 é destinado 

especificamente à prestação de assistência pela ONU, razão pela qual possui 

peculiaridades (como as fases de requisição e liderança) as quais não são aplicáveis para 

a gestão estatal dos riscos de desastres.  

Embora não tenha destinado-se especificamente a estabelecer os marcos da 

gestão de riscos de desastres a Resolução em análise internacionalizou um conceito de 

estratégia, posteriormente objeto de análise de três Conferências Mundiais sobre 

Desastres, as quais aperfeiçoaram-no, tanto no que tange a quantidade como a qualidade 

das fases.  

Em 1994 durante a I Conferência Mundial sobre Redução dos Desastres Naturais 

realizada em Yokohama no Japão, foi aprovado um documento contendo previsões 

sobre a gestão de riscos, intitulado “Estratégia e plano de ação de Yokohama para um 

mundo mais seguro”. Esse documento teve como objetivo analisar os resultados da 

primeira metade da Década Internacional para a Redução dos Desastres Naturais e 

estabelecer um plano de atuação para a segunda metade e o início do terceiro milênio.  

Ao determinar as ações a serem adotadas em âmbito nacional, diversas medidas 

enquadraram-se na (re) formulação da estratégia circular de gestão de riscos, 

destacando-se as previstas nas alíneas (a, c, f, i, l, m, n, o, p) as quais, entre outros 

fatores privilegiam as medidas de prevenção e mitigação em detrimento das medidas de 

reação, visam promover a participação social na redução dos riscos e buscam 

implementar sistemas legislativos e tecnológicos de avaliação de riscos.    

Em 2005 o Marco de Ação de Hyogo, ao elaborar uma estratégia de ação para o 

período de 2005-2015, teceu novas considerações que influenciaram os aspectos da 

gestão de riscos.  Dentre essas considerações destacam-se a continuidade a tendência de 

privilegiar a prevenção e a mitigação; e a obrigação de inserção nas fases de 

reabilitação/reconstrução de técnicas de prevenção (medidas estruturais, por ex.) que 
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diminuam a vulnerabilidade e facilitem a preparação para resposta (localização de 

hospitais, escolas, etc.) a futuros eventos. 

O Marco de Ação de Hyogo mencionou medidas que influenciaram diretamente 

no conteúdo das fases de gestão de risco implantadas no Brasil, como a inclusão de 

sistemas de alerta precoce, a consideração da redução de riscos de desastres no 

planejamento urbanístico, o incentivo a participação social na gestão dos riscos por 

intermédio da educação de base, a necessidade de elaboração de marcos legislativos, 

entre outros fatores.
11

  

Salienta-se que o Marco de Ação de Hyogo reforçou a concepção circular de 

gestão de riscos com as fases de prevenção, mitigação, preparação, resposta e 

reabilitação em diversos momentos, ao buscar aperfeiçoá-las, mencionando-as como 

interdependentes e sucessivas. O ápice desse reforço se deu na alínea “i” do item 27 do 

capítulo terceiro, que determinou o fortalecimento do atual programa interinstitucional 

de formação em gestão de desastres, conforme uma visão estratégica de gestão de risco 

que englobe as fases de redução dos riscos, preparação, resposta e recuperação.   

 O conteúdo das medidas desse círculo altera-se conforme o ordenamento 

jurídico analisado e as opções político-administrativas dos governantes, podendo-se 

mencionar, a título exemplificativo, a diferença entre o círculo de gestão dos riscos 

brasileiro e norte-americano
12

.    

 As fases componentes da gestão de riscos implantada no Brasil estão previstas 

no caput do artigo 3º da PNPDEC, quais sejam: prevenção, mitigação, preparação, 

resposta e recuperação. 

                                                           
11

 Em decorrência das previsões do Marco de Ação de Hyogo foram criados no Brasil, dentro de seu 

período vigência, o CEMADEN em consonância com o previsto para a prioridade ao alerta precoce; foi 

aprovada a Lei 12.608/2012 em consonância com o proposto sobre a necessidade de elaboração de 

marcos jurídicos; inseriu-se como obrigação dos planos diretores e da política de expansão urbana a 

consideração às áreas de risco e diversas normas correlatas; e inseriu-se os princípios de proteção e defesa 

civil como matérias obrigatórias, nos currículos escolares de nível fundamental e médio.    
12

 O círculo de gestão de riscos norte-americano engloba a fase de compensação, fase essa ausente no 

circulo de gestão de riscos vigente no Brasil. Na fase de compensação as vítimas são indenizadas pelos 

danos sofridos, por intermédio de seguros, assistência governamental ou ações de responsabilidade por 

danos. Carvalho e Damacena criticam a ausência de compensação na gestão de riscos pátria. Para esses 

autores “a compensação é ponto fulcral deste ramo por ser a fase do círculo de gestão dos riscos onde a 

preocupação do gestor (público ou privado) e do legislador deve-se reportar à vítima em sua 

individualidade. O foco de atuação da compensação é diverso da prevenção, mitigação, resposta de 

emergência e reconstrução. Enquanto a compensação reflete de forma direta na resiliência das vítimas, as 

demais fases implicam a recomposição e redução das vulnerabilidades locais e dos sistemas, abrangendo 

as pessoas de forma indireta”. (CARVALHO; DAMACENA, 2013, p.78) No Brasil a fase de 

compensação vem ficando a cargo do poder judiciário, nos julgamento de pedidos de responsabilização 

civil pelos danos provocados em situações de desastres.   
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 Todo o aparato legislativo e administrativo existente no Brasil relativo a 

desastres naturais destina-se a operacionalizar o círculo nacional de gestão dos riscos, 

observando as peculiaridades de suas fases e os objetivos estatais.  

Sobre essas normas incidem uma série de princípios que norteiam sua aplicação, 

fornecendo uma sistematicidade a esse conjunto de normas de modo a facilitar sua 

interpretação em situações de confronto de interesses, seja na esfera administrativa ou 

jurídica, e possibilitar uma programação finalística desse aparato normativo.  

        

5.2.1 Principiologia  

 

 As normas brasileiras destinadas a promover a gestão dos desastres naturais 

coadunam-se com uma estratégia de gestão dos riscos divida em 5 fases componentes 

de um círculo que se retroalimenta e mantem-se sucessivamente ao longo do tempo. 

 No intuito de nortear a aplicação dessas normas, seja no âmbito do poder 

judiciário, ao fundamentar decisões em processos judiciais, ou no âmbito 

administrativo, ao planejar as políticas públicas, incidem alguns princípios. 

 Referidos princípios são normas abstratas, dotadas de grande flexibilidade que 

são aplicadas por intermédio da ponderação e funcionam como direcionadores da 

interpretação das legislações.     

Esses princípios emanam das próprias leis e dos documentos internacionais 

referentes ao tema, como as Resoluções da ONU e as Declarações das Conferências 

Internacionais sobre Redução de Desastres.   

 No caso das normas regulamentadoras do círculo de gestão de riscos pátrio, 

Delton Winter de Carvalho e Fernanda Dalla Libera Damacena apontam a incidência de 

6 princípios: proporcionalidade, precaução, prevenção, informação, fundamentação e 

adaptabilidade. (CARVALHO; DAMACENA, 2013) 

 O princípio da proporcionalidade incide em duas frentes: determina que quanto 

maior for a magnitude dos danos potenciais, maior deve ser sua consideração pelo poder 

público; e implica na racionalização da implantação de medidas preventivas, 

estabelecendo uma exigência de razoabilidade entre o potencial danoso e o custo e 

dimensão das medidas destinadas e minimizá-lo. (CARVALHO; DAMACENA, 2013) 

 O princípio da precaução é previsto literalmente no §2º do artigo 2º da 

PNPDEC, o qual determina que “a incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá 
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óbice para a adoção das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco”. 

(BRASIL, 2012) 

 O princípio da precaução aplicado à gestão de riscos de desastres estabelece que 

mesmo em situações de incerteza científica sobre a causa (fenômeno natural) e a 

magnitude e natureza dos danos, devem ser adotadas medidas para prevenir a 

concretização desses. Sua incidência sobre as normas de gestão de desastres naturais é 

imprescindível, afinal os fenômenos naturais são, via de regra, dotados de considerável 

imprevisibilidade quanto a sua intensidade e localização temporal e espacial, tornando a 

consolidação desses danos sempre permeada de grande incerteza. 

O princípio da prevenção é previsto reiteradas vezes nas Declarações e 

Resoluções da ONU e vem conquistando gradativamente maior relevância ao longo das 

últimas décadas. Pode-se verificar tal fato na própria legislação brasileira sobre 

desastres, ao comparar as leis 12.340/2010 e 12.608/2012.  

A legislação de 2010 foi duramente criticada por privilegiar as atividades de 

resposta e reconstrução, o que resultou na edição, dois anos depois, da PNPDEC que 

voltou seus objetivos a prevenção. Nesse momento o princípio da prevenção a desastres 

alcança seu ápice no ordenamento jurídico nacional, ao ser alçado no inciso III do artigo 

4º a prioridade na atuação estatal de gerenciamento dos riscos.  

  Referido princípio determina aos casos em que os agentes causadores e o 

conteúdo dos danos forem conhecidos, a adoção preferencialmente de medidas 

“repressivo-antecipatórias em detrimento de medidas repressivo-mediadoras”. 

(CARVALHO; DAMACENA, 2013)  

A lógica exposta pelo princípio da prevenção é crucial para o êxito da gestão de 

desastres naturais, visto que os danos decorrentes destes não raras vezes são 

irreversíveis, ou seja, uma vez concretizados tornam inócua qualquer tentativa de 

recuperação. Dessa forma deve o Estado voltar todos os seus esforços a prevenção, ante 

a recorrente impossibilidade de recuperação.  

 O princípio da informação encontra guarida nas Declarações de Yokohama e 

Hyogo, nas Resoluções da ONU, bem como na PNPDEC. O diploma pátrio o aborda 

indiretamente nos incisos XIII a XV do artigo 5º, ao incentivar a promoção da 

participação e capacitação da população na gestão de riscos; o desenvolvimento de uma 

consciência nacional acerca dos riscos de desastres; e a manutenção de um sistema 

nacional de informações.  
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A inserção da participação da sociedade civil como uma das diretrizes da 

PNPDEC também corrobora com o princípio da informação, sendo esta essencial para a 

efetividade da participação popular. 

Delton Winter de Carvalho sustenta que “juntamente com a prevenção e a 

precaução, o princípio da informação forma o que se pode denominar de uma tríade 

principiológica básica do direito dos desastres”. (CARVALHO; DAMACENA, 2013) 

A informação sobre desastres naturais no Brasil aprimorou-se consideravelmente 

nos últimos anos. Em 2012 foi criado o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e 

anualmente são divulgados relatórios sobre a magnitude e a característica dos desastres 

naturais pelo Centro Nacional de Estudos sobre Desastres – CENAD. 

No que tange ao princípio da fundamentação, o mesmo visa proporcionar maior 

racionalidade as decisões, sejam jurídicas ou administrativas, e possibilitar um controle 

contundente das decisões arbitrárias ou inadequadas, por intermédio de recursos 

embasados nos argumentos viciados, ou mesmo pela pressão popular.  

A necessidade de fundamentar as decisões judiciais decorre do próprio direito 

processual, no entanto, demonstra-se de extrema importância a fundamentação das 

decisões administrativas determinantes da adoção de medidas preventivas, de resposta e 

de recuperação.  

A fundamentação dessas decisões (administrativas) possibilitará aferir a 

adequação ao critério de proporcionalidade da medida com relação aos danos potenciais 

e sua revisão, quando, por exemplo, medidas estruturais grandiosas forem determinadas 

em razão de danos potenciais de pequena magnitude.  

A fundamentação das decisões administrativas possibilitará também um maior 

controle dessas pelo poder judiciário, nos casos em que atuar em dissonância com o 

exposto na lei ou com os objetivos estatais de gerenciamento dos riscos.  

O princípio da adaptabilidade relaciona-se a incerteza atinente aos eventos 

futuros, a qual exige a possibilidade contínua de adaptação das decisões administrativas 

precaucionais. O dinamismo dos fenômenos naturais desencadeadores dos danos bem 

como do ambiente impactado acarreta também a necessidade de um dinamismo 

constante das decisões, as quais podem se ver destinadas a incidir sobre situações 

distintas das anteriormente prognosticadas. (CARVALHO; DAMACENA, 2013) 

Concorda-se com a incidência dos princípios apontados por Carvalho e 

Damacena, no entanto, acredita-se que a inserção do princípio da vedação ao retrocesso 

socioambiental no âmbito da gestão de riscos de desastres naturais pode influenciar 
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positivamente a sua eficiência, por ter a capacidade de servir de parâmetro para o 

planejamento e execução de medidas pertinentes, bem como de atuar sobre as duas 

searas que abarcam os principais fatores de vulnerabilização a desastres: os problemas 

sociais e a degradação do meio ambiente. 

O princípio da vedação ao retrocesso socioambiental deve incidir 

preventivamente, na elaboração das normas e políticas públicas; e repressivamente, 

possibilitando o controle dessas quando necessário.  

Ainda nesse estudo tentar-se-á demonstrar a operacionalização desse princípio 

como solução para o aumento da eficiência da gestão de riscos brasileira.  

                     

5.2.2 Fases do círculo de gestão de riscos brasileiro 

 

A conformação do círculo de gestão de riscos brasileiro está expressamente 

prevista no caput do artigo 3º da Lei 12.608/2012 e também no inciso II do artigo 4º do 

mesmo diploma, o qual estabelece como diretriz da PNPDEC a abordagem sistêmica 

das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. 

O conteúdo das supracitadas etapas está delimitado no Decreto 7.257/2010, 

responsável também por estabelecer os requisitos e procedimentos para o 

reconhecimento do estado de calamidade pública e da situação de emergência.  

As fases do círculo de gestão de riscos englobam todas as medidas de 

gerenciamento dos riscos de desastres naturais no Brasil, sejam elas jurídicas ou 

administrativas. Essas fases são interdependentes e possuem ordem cronológica 

específica, renovando-se a cada desastre natural concretizado.  

Atuam, portanto, de maneira sucessiva no intuito de reduzir os riscos 

provenientes dos impactos de fenômenos naturais a que a população está exposta e de 

assisti-la com excelência nas situações de emergência. 

 

5.2.2.1 Fase de Prevenção e Mitigação 

 

 A fase de prevenção e mitigação é a etapa inicial do círculo de gestão de riscos.  

Conforme ensinamentos de Carvalho e Damacena, nesse momento são 

realizadas as avaliações de risco (grau de vulnerabilidade do território, estudo das 

ameaças, mapeamento das áreas de risco) e, embasadas nessas avaliações, são adotadas 

medidas preventivas estruturais e não estruturais.  
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 As medidas estruturais são aquelas provenientes da engenharia civil designadas 

a conter ou minimizar os impactos dos fenômenos naturais intensos. No caso das 

enchentes, pode-se citar como exemplo as barragens de detenção e retenção.  

 As medidas não estruturais, por sua vez, decorrem do comportamento humano. 

O treinamento para atuação em situações de emergência, o desenvolvimento de uma 

consciência nacional acerca do risco de desastres, o estabelecimento de um adequado 

zoneamento urbano que considere as áreas de risco municipais, a manutenção de áreas 

permeáveis (combate ao desmatamento na bacia hidrográfica) e das matas ciliares, são 

exemplos de medidas não estruturais. 

 O Decreto 7.257/2010 define as medidas de prevenção como “ações destinadas a 

reduzir a ocorrência e a intensidade de desastres, por meio da identificação, 

mapeamento e monitoramento de riscos, ameaças e vulnerabilidades locais, incluindo a 

capacitação da sociedade em atividades de defesa civil”. (BRASIL, 2010) 

 A defesa civil conforme o mesmo decreto consubstancia-se no “conjunto de 

ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar desastres 

e minimizar seus impactos para a população e restabelecer a normalidade social”. 

(BRASIL 2010) 

 Percebe-se que a atividade de defesa civil abarca todas as fases de gestão de 

risco, no entanto, a PNPDEC privilegia a fase de prevenção, dando-lhe prioridade sobre 

as demais em suas diretrizes. Elenca também múltiplas medidas preventivas em seus 

objetivos (Art. 5º, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV), referentes à adequada ocupação do 

solo urbano e a capacitação da população para atuação preventiva e em situação de 

emergência.  

 Destaca-se na fase de prevenção o dever da União e dos Estados de “identificar e 

mapear as áreas de risco e realizar estudos de identificação de ameaças, suscetibilidades 

e vulnerabilidades” em consonância com os Municípios, e o dever desses de “promover 

a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas”, 

“vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a intervenção 

preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações 

vulneráveis” e “manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de 

eventos extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações 

emergenciais em circunstâncias de desastres” (Art.8º, V, VII e IX). (BRASIL, 2012) 

 Ainda no que tange a fase de prevenção de desastres naturais no Brasil, merece 

destaque a criação do cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à 
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ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos 

geológicos ou hidrológicos correlatos e as implicações que a inserção no mesmo 

provoca.  

 Os municípios insertos no supracitado cadastro ficam obrigados a elaborar Plano 

Diretor que contenha, entre outras medidas, o mapeamento das áreas de risco de 

deslizamentos de grande impacto, um plano de intervenções preventivas e realocação da 

população dessas áreas e um plano para a inserção de “medidas de drenagem urbana 

necessárias à prevenção e à mitigação de impactos de desastres”. (BRASIL, 2012) 

 Observa-se que a fase de prevenção exige o envolvimento de um extenso 

número de profissionais de múltiplas áreas de conhecimento alocados para as atividades 

preventivas estruturais e não estruturais.  

A elaboração dos estudos de avaliação e identificação das vulnerabilidades, o 

mapeamento das áreas de risco e a consequente fiscalização dessas, e a inserção das 

medidas estruturais e não estruturais exige um aparato administrativo complexo, bem 

estruturado materialmente e humanamente. É essa estrutura administrativa a responsável 

por implantar e aplicar as normas preventivas, razão pela qual é requisito essencial para 

a sua eficácia.  

A formação de uma estrutura administrativa adequada demanda investimentos 

financeiros e exige organização da administração pública, tanto para o planejamento 

como para a execução do plano de governo.  

A estrutura física destinada à fase de prevenção relaciona-se diretamente com a 

estrutura necessária a fase de preparação, a qual também exige considerável 

aparelhamento de tecnologia de monitoramento e difusão de informação. 

 

5.2.2.2 Fase de Preparação 

 

A fase de preparação engloba as ações destinadas ao “aparelhamento e a 

mobilização institucional para o atendimento às emergências”. (CARVALHO, 

DAMACENA, 2012) 

Nesse momento os esforços da administração visam à aquisição da infraestrutura 

necessária para o pronto atendimento de emergência, como a elaboração de planos de 

contingência e o estoque de insumos necessários (colchões, vestuário, produtos de 

higiene, alimentos, abrigo provisório, etc) para ofertar às populações atingidas.  
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Nessa fase destacam-se a construção de sistemas de monitoramento e alerta 

precoce. Esses sistemas permitem uma antecipação considerável da administração em 

relação à materialização do evento, facilitando a adoção de medidas preventivas como a 

evacuação de áreas de risco. 

No Brasil, no que concerne ao monitoramento e alerta precoce, destaca-se o 

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais – CEMADEN, 

órgão federal vinculado à Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e 

Desenvolvimento – SEPED.  

Contemporaneamente o CEMADEN monitora 888 Municípios em todos os 

Estados da federação.  

A criação e manutenção de uma Coordenadoria Municipal de Defesa Civil- 

COMDEC apresenta-se como fator preponderante para a fase de preparação do círculo 

de gestão de risco. São as COMDECs as responsáveis pela elaboração dos planos de 

contingência e em razão do maior conhecimento do território, as que podem identificar 

a melhor localização dos postos de atendimento, galpões de estocagem de suprimentos e 

abrigos provisórios.   

  

5.2.2.3 Fase de Resposta 

 

A fase de resposta é aquela destinada ao atendimento a população após a 

concretização do desastre. Essa fase subdivide-se em ações de socorro, assistência às 

vítimas e restabelecimento dos serviços essenciais.  

As ações de socorro são medidas imediatas de resposta destinadas a “promover a 

busca e salvamento, os primeiros-socorros, o atendimento pré-hospitalar e o 

atendimento médico e cirúrgico de urgência”. (BRASIL, 2010) 

Essas ações demandam um considerável aparelhamento do Estado, como um 

corpo de bombeiros bem estruturado, com contingente pessoal e equipamentos 

adequados quantitativamente e qualitativamente. As instituições de saúde também 

devem possuir pessoal treinado, equipamentos suficientes e localizar-se em áreas livres 

de impactos, para que não tenham sua capacidade de atendimento comprometida.  

A assistência às vitimas abarca as ações destinadas a garantir condições de 

incolumidade e cidadania aos atingidos. Incluem-se nessa classe o fornecimento de água 

potável, materiais de limpeza, higiene pessoal, vestuário, a provisão e meios de 

preparação de alimentos, o abrigamento com condições sanitárias satisfatórias, o apoio 
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logístico às equipes empenhadas no desenvolvimento dessas ações, bem como o manejo 

dos mortos. (BRASIL, 2010) 

O restabelecimento dos serviços essenciais designa as “ações de caráter 

emergencial destinadas ao restabelecimento das condições de segurança e habitabilidade 

da área atingida pelo desastre”. São as medidas direcionadas a solucionar os problemas 

responsáveis pela interrupção do fornecimento e “distribuição de energia elétrica, água 

potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem das águas pluviais, transporte 

coletivo, trafegabilidade, comunicações”, entre outras. (BRASIL, 2010) 

Na fase de resposta o evento adverso já se concretizou, não havendo mais 

possibilidades de se evitar os efeitos negativos, mas apenas administrá-los. Nesse 

momento inclui-se a declaração do estado de calamidade pública e de situação de 

emergência e o consequente repasse de verbas da União aos Estados e Municípios, para 

que esses arquem com os custos do desastre.  

O repasse das verbas e a declaração de situação de emergência e estado de 

calamidade são regulados pela Lei nº 12.340/2010 e pelo Decreto 7.257/2010. 

O reconhecimento da situação de emergência ou do estado de calamidade 

pública pelo Poder Executivo federal se dará por intermédio de requerimento do Poder 

Executivo do ente afetado pelo desastre (Estado, Distrito Federal, Município) destinado 

ao Ministério da Integração Nacional.  

Esse requerimento deverá conter o tipo de desastre ocorrido, em consonância 

com a classificação da COBRADE; a data e o local em que o evento ocorreu; a 

descrição da área afetada e a estimativa dos danos humanos, materiais, ambientais e dos 

serviços essenciais prejudicados. O requerimento deverá mencionar ainda as medidas de 

resposta adotadas pelo ente requerente que estejam em curso, bem como sua capacidade 

de atuação e os recursos humanos, materiais e financeiros empregados para o 

restabelecimento da situação de normalidade.  

Após a análise do requerimento o Ministério da Integração Nacional 

reconhecerá, se cabível, a situação de emergência ou o estado de calamidade pública e, 

com base nas informações obtidas e na disponibilidade financeira, definirá o montante 

de recursos a ser repassado ao ente atingido.  

Os recursos serão depositados em conta específica do ente beneficiário em 

instituição oficial federal. Esses recursos podem destinar-se as ações de socorro, 

assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução. 
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Para a transferência de recursos voltados às ações de reconstrução é necessária a 

elaboração e apresentação de um plano de trabalho pelo ente beneficiário no prazo de 90 

dias após o reconhecimento da situação de emergência ou do estado de calamidade 

pública (Art.4º, §3º, I da Lei 12340/2010). (BRASIL, 2010) 

Referido plano de trabalho deverá conter um levantamento dos danos materiais 

causados pelo desastre; a identificação das ações de reconstrução, acompanhadas das 

respectivas estimativas financeiras e projetos de execução; um plano de aplicação dos 

recursos financeiros, bem como um cronograma de desembolso, além de apontar a 

previsão de início e fim da execução das ações, bem como da conclusão das etapas ou 

fases programadas. (BRASIL, 2010) 

Os recursos transferidos podem ser provenientes do orçamento do Ministério da 

Integração Nacional ou do Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e 

Defesa Civil – FUNCAP. Independentemente da origem dos recursos esses deverão ser 

utilizados exclusivamente para as ações para as quais foram requisitados, sob pena de 

devolução, conforme o Art. 11 caput e §2ª e 4º do Decreto 7.257/2010 e Art. 5-A da Lei 

nº 12.340/2010. 

Cumpre salientar que há a possibilidade de transferência de recursos para ações 

preventivas, mas essas não se enquadram na fase de resposta e sim na fase de prevenção 

e mitigação. 

No que tange a solicitação de verbas para a promoção de ações de reconstrução, 

enquadra-se essa etapa na fase de resposta, em decorrência de tal solicitação ocorrer 

imediatamente após a concretização do desastre, durante a resposta aos efeitos adversos 

do mesmo. 

 O emprego dos recursos transferidos aos entes beneficiários será fiscalizado pelo 

órgão responsável pela transferência, sendo necessária posterior prestação de contas.   

O êxito da fase de resposta depende diretamente da fase de preparação, pois é 

nesse momento que executam-se as medidas planejadas e utiliza-se do material 

disponível. A adequação quantitativa de suprimentos e das estratégias de atuação 

formuladas na fase de preparação é colocada em cheque, e sua eficiência na assistência 

e socorro a população serve de base para a formulação da estratégia para a resposta a 

futuros eventos.  

Embora em todas as etapas do círculo de gestão de riscos a Defesa Civil tenha 

um papel de destaque, é na fase de resposta que sua atuação ganha maior notoriedade, 

em razão do estado de fragilidade da população.  
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Nesse momento a atuação dos agentes de Defesa Civil deve ser ágil e precisa em 

virtude da situação crítica dos afetados e da instabilidade do território atingido. O 

aparelhamento material do departamento de Defesa Civil, e o treinamento dos seus 

agentes para atuação em emergências é imprescindível para o êxito da fase de resposta, 

mas depende diretamente da fase de preparação, na qual são formuladas as estratégias 

de atuação, realizados os treinamentos e estocados os equipamentos e suprimentos que 

serão utilizados durante o socorro e assistência aos atingidos. 

 A imperícia na atuação dos agentes de Defesa Civil nessa fase, seja durante o 

socorro ou a assistência à população pode resultar em resultados nefastos, como óbitos 

ou o agravamento de enfermidades.   

 

5.2.2.4 Fase de Reconstrução 

 

A fase de reconstrução engloba medidas permanentes destinadas a promover a 

estabilidade do cenário destruído pelo desastre. Enquadram-se nessa classe de medidas 

as ações voltadas a “reconstrução e recuperação de unidades habitacionais, 

infraestrutura pública, sistema de abastecimento de água, açudes, pequenas barragens, 

estradas vicinais, prédios públicos e comunitários, cursos d'água, contenção de encostas, 

entre outras”. (BRASIL, 2010) 

Na fase de reconstrução devem ser adotadas medidas de prevenção aos futuros 

danos. Essas medidas promoverão maior resiliência ao local reconstruído diminuindo a 

vulnerabilidade da população.  

O marco de ação de Hyogo, em seus objetivos estratégicos, determina a 

observância de medidas de prevenção durante a reconstrução das comunidades afetadas. 

(ONU, 2005)  

A inserção de medidas preventivas durante a fase de reconstrução completa o 

círculo de gestão de riscos ao interligar a fase de reconstrução à prevenção e reiniciar o 

ciclo. 

No caso brasileiro, em que os deslizamentos de terra, as inundações e as 

enxurradas são os eventos causadores dos maiores danos à população, a reconstrução de 

áreas devastadas por seus impactos deve conter medidas estruturais como muros de 

contenção de encostas nos casos de risco de deslizamentos e barragens de detenção e 

contenção, para os casos de inundações.  
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Em casos mais graves, em que a introdução de medidas estruturais não for hábil 

a reduzir os riscos, far-se-á necessária a realocação da população, e a destinação da área 

afetada a usos que não a exponham a risco permanente, como parques e praças de 

recreação. 

 

 5.3 Estrutura administrativa disponível para a execução da gestão de riscos 

 

A gestão de riscos de desastres naturais conforme demonstrado alhures é um 

conjunto de atos concatenados voltados a reduzir riscos e promover assistência à 

população afetada por danos provenientes de intempéries da natureza.  

Aplicada a desastres naturais, a gestão de riscos, ao menos no que tange a 

prevenção, direciona-se a manutenção do equilíbrio ecológico, visto que o desastre 

natural ocorre pelo colapso provocado por fenômenos naturais intensos.  

Em um desastre natural, embora a causa imediata dos impactos seja um 

fenômeno natural do território de incidência, os efeitos não resumem-se a danos 

ambientais, abarcam também danos humanos e materiais, como óbitos e destruição de 

infraestruturas.  

Nos desastres naturais os efeitos do colapso de um ecossistema adentram outras 

esferas de interesses das pessoas atingidas, como o patrimônio e a saúde. Delton Winter 

de Carvalho em consonância com Patryck de Araújo Ayala e José Rubens Morato Leite 

conceitua essa espécie de dano como “dano ambiental individual ou reflexo” ou “dano 

ambiental por ricochete”: “São casos nos quais os prejuízos imediatos ocasionados ao 

meio ambiente geram reflexos negativos aos bens ou à saúde de um sujeito de direito”. 

(CARVALHO, 2013, p.107)  

O ambiente equilibrado e estável não produz desastres naturais, razão pela qual a 

preservação dos processos ecológicos essenciais e das áreas naturalmente propensas a 

fenômenos naturais intensos e abruptos como erupções, terremotos, enchentes e 

movimentações de massa é um objetivo primordial da gestão de riscos de desastres 

dessa modalidade.  

O acesso ao meio ambiente equilibrado, constitui-se na ordem constitucional 

contemporânea direito fundamental.  

Thomé salienta que a Constituição da República de 1988 reconhece o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado em sua feição subjetiva (direito individual 
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de acesso a ambiente salubre) e objetiva (dever estatal e da sociedade de defesa e 

proteção ambiental). (THOMÉ, 2014, p.132) 

 O caráter objetivo do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado implica em duas obrigações estatais e sociais: a) defender o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado; b) implementar medidas que promovam referido equilíbrio 

ecológico, nos locais em que o mesmo não se verifique, ou seja, recuperar ambientes 

degradados. 

Percebe-se que assim como no que tange aos direitos sociais, a promoção do 

direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado exige uma atuação 

proativa do Estado (e nesse caso especificamente, da coletividade). Não basta para a 

concretização desse direito a adesão a medidas de abstenção, como no caso dos direitos 

civis e políticos, mas são indispensáveis medidas prestacionais no intuito de recuperar 

ambientes degradados.  

O círculo de gestão de riscos de desastres, aplicado aos eventos naturais engloba 

ambas medidas (de abstenção e prestacionais). As normas determinadoras dessas 

medidas destinam-se majoritariamente ao poder público, regulamentando seus deveres 

de atuação relativos à prevenção, socorro e assistência às vítimas, no entanto, algumas 

medidas de abstenção referem-se também aos particulares, como as responsáveis por 

estabelecer o zoneamento urbano e as que impedem a edificação em áreas de risco. 

Mesmo as normas determinantes de medidas de abstenção, exigem para produzir 

os efeitos esperados, um aparelhamento estatal destinado a sua adequada formulação 

(adequação interna da norma), à fiscalização de sua observância e a punição das 

infrações (eficácia da norma). 

As normas visam surtir efeitos sociais, mas para tanto, precisam ser elaboradas 

com uma estrutura jurídica hábil para efetivá-los. Trata-se da adequação interna da 

norma, a qual Ana Lucia Sabadell define como “a capacidade da norma em atingir a 

finalidade social estabelecida pelo legislador”. (SABADELL, 2013, p.62)  

A adequação interna da norma exige planejamento na sua formulação. Pense-se 

no caso das normas definidoras do zoneamento urbano que considerem as áreas de risco 

do Município e visem estancar o crescimento da população residente nessas localidades.   

A estagnação da população residente em áreas de risco pode ser alcançada por 

intermédio da proibição do uso residencial em locais ambientalmente vulneráveis.  
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Uma norma dessa natureza obriga os particulares a uma abstenção, qual seja, 

não edificar em locais determinados. O objetivo da norma determinante desse 

zoneamento hipotético é impedir o aumento da população residente em área de risco.  

Para provocar as consequências almejadas essa norma deverá ser elaborada com 

base em estudos de vulnerabilidade do território municipal, capazes de identificar todas 

as suas áreas de risco. Caso a norma seja embasada em estudos imprecisos, que não 

identifiquem todas as áreas de risco da cidade, a população somente estagnará nas áreas 

identificadas, podendo aumentar em localidades dotadas de características ambientais 

análogas, mas não definidas pelo poder público como especialmente vulneráveis.     

  Como as áreas vulneráveis geralmente possuem baixo valor de mercado, um 

zoneamento que impeça a edificação em uma área de risco e não o faça em outra, 

provavelmente resultará numa maior ocupação dessa última, pois o fator determinante 

para a habitação da população de baixa renda é justamente o baixo valor de mercado 

presente nos imóveis situados nessas áreas. Diante da impossibilidade de ocupar uma 

área de baixo valor mercadológico a população carente provavelmente destinar-se-á a 

outra com iguais atributos. Uma norma com essas características não será capaz de 

impedir o crescimento da população residente em áreas de risco, mas somente 

transferirá essa população de uma área de risco para outra.  

 Nota-se diante dessa situação hipotética a fundamentalidade dos estudos de 

vulnerabilidade, identificação e mapeamento das áreas de risco para a funcionalidade da 

norma. Esses estudos demandarão investimentos em equipamentos e profissionais 

especializados, capazes de realizá-los com excelência.  

 Serão necessários também profissionais para possibilitar a eficácia da norma 

internamente adequada.  

 Sabadell define a eficácia da norma como o seu “grau de cumprimento dentro da 

prática social”. (SABADELL, 2013, p.61) 

 Segundo a autora “uma norma é considerada socialmente eficaz quando é 

respeitada por seus destinatários ou quando a sua violação é efetivamente punida pelo 

Estado”. (SABADELL, 2013, p.61) 

 O cumprimento espontâneo da norma denomina-se “eficácia primária”, ao passo 

que a eficácia resultante da punição a infração intitula-se “eficácia da sanção ou 

secundária”. (SABADELL, 2013, p.61) 
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 O grau de cumprimento da norma, ou seja, de sua eficácia depende diretamente 

da existência de alguns fatores para sua implantação e aplicação. Sabadell nomeia-os de 

“fatores instrumentais de eficácia da norma”. (SABADELL, 2013, p.66) 

 Referida autora elenca um rol de fatores instrumentais responsáveis por 

promover a eficácia da norma, o qual abarca a divulgação do conteúdo da norma para a 

população; o conhecimento efetivo da norma por parte de seus destinatários; a perfeição 

técnica da norma; a elaboração de estudos preparatórios, relativos aos custos e a 

infraestrutura necessária para a aplicação da norma; a preparação dos operadores do 

direito para a aplicação da norma; as consequências jurídicas da norma e a expectativa 

de consequências negativas por parte da população para os casos de descumprimento do 

preceito normativo (certeza da punição). (SABADELL, 2013) 

 A presença desses fatores aumenta o nível de cumprimento voluntário da norma, 

bem como a sua eficácia secundária. É notório que diversos desses fatores referem-se à 

estrutura administrativa responsável por implantar e aplicar a norma, como a preparação 

dos operadores do direito e a elaboração de estudos sobre a infraestrutura necessária 

para a implantação e aplicação. 

 As normas de trânsito, por exemplo, necessitam de funcionários e equipamentos 

para implantá-las. Demandam entre outras ações, a inserção de placas de sinalização e 

obras viárias; e para fiscalizar o seu cumprimento e punir o descumprimento, fiscais 

capacitados para tanto.  

O funcionamento das normas de gestão de risco é idêntico, ou seja, requer 

infraestrutura administrativa para garantir sua adequação interna, e para promover sua 

eficácia (primária ou secundária).        

A infraestrutura administrativa destinada à gestão de riscos engloba a atuação de 

diversos setores do poder público, no entanto, há indubitável destaque à Defesa Civil.  

Conforme já abordado, considera-se defesa civil o “conjunto de ações 

preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar desastres e 

minimizar seus impactos para a população e restabelecer a normalidade social”. 

(BRASIL, 2010) 

A Defesa Civil, portanto, visa planejar e promover a assistência à população nos 

casos de desastres, além de evitar a concretização desses por intermédio de medidas 

preventivas. 
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Na ordem constitucional vigente, compete a União o planejamento e a promoção 

da “defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente secas e 

inundações”, conforme dicção do artigo 21, XVIII da CR/1988. (BRASIL, 1988) 

Essa “defesa permanente” é realizada pelo Sistema Nacional de Proteção e 

Defesa Civil e demais órgãos destinados à prevenção e resposta a desastres, inclusive os 

de âmbito estadual e municipal, os quais são responsáveis pela implementação das fases 

da gestão de risco.  

O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC criado pela lei nº 

12.608/2012 em substituição ao antigo Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC, 

compõe-se pelo Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC, órgão 

consultivo; pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil – SEDEC a qual 

subordina-se ao Ministério da Integração Nacional; pelas Coordenadorias Estaduais e 

Municipais de Defesa Civil – CEDECs e COMDECs; pelas regionais de defesa civil – 

REDECs e por órgão setoriais destinados a prevenção e resposta a desastres, como o 

CEMADEN.  

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil subordina-se ao Ministério da 

Integração Nacional e coordena diversos departamentos responsáveis pela implantação 

e aplicação das medidas de gestão de riscos brasileira.  

Nesse contexto enquadra-se o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e 

Desastres  (CENAD), órgão criado no ano de 2005, pelo Decreto nº 5.376. 

Cumpre salientar a recente transformação pela qual passou o CEDAD.  

No ano de 2011 o CENAD foi transferido de uma sala de 30 m² para outra de 

600 m² localizada no prédio do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da 

Amazônia (CENSIPAM). No ano seguinte foi realizado concurso público para o 

provimento de vagas específicas para o CENAD, o qual selecionou especialistas em 

diversas áreas de conhecimento para os cargos de “analistas de defesa civil, analistas de 

sistemas, engenheiros, geólogos, meteorologistas, químicos, assistentes sociais e 

estatísticos”. (BRASIL, 2014) 

É perceptível o grande avanço da instituição nos últimos anos. Conforme a 

página virtual da instituição:  

 

O CENAD funciona 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana e 

feriados. O objetivo do trabalho desenvolvido é gerenciar, com agilidade, 

ações estratégicas de preparação e resposta a desastres em território nacional 

e, eventualmente, também no âmbito internacional. A atual estrutura da 

organização possui duas frentes de trabalho: "Articulação, estratégia, 
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estruturação e melhoria contínua" e "Ação permanente de monitoramento, 

alerta, informação, mobilização e resposta". A primeira é responsável pela 

preparação e resposta a desastres, sendo sua principal atividade a mobilização 

para atendimento às vítimas. Já a segunda frente de trabalho, corresponde ao 

monitoramento constante de informações sobre possíveis desastres em áreas 

de risco, com o objetivo de reduzir impactos e preparar a população. Cabe ao 

CENAD consolidar as informações sobre riscos no País, tais como mapas de 

áreas de risco de deslizamentos e inundações, além dos dados relativos à 

ocorrência de desastres naturais e tecnológicos e os danos associados. O 

gerenciamento destas informações possibilita ao Centro apoiar Estados e 

municípios nas ações de preparação para desastres junto às comunidades 

mais vulneráveis. A dinâmica de funcionamento do CENAD consiste no 

recebimento de informações de diversos órgãos do governo federal 

responsáveis pela predição de tempo e temperatura; avaliação de condições 

geológicas de áreas de risco; monitoramento dos movimentos das placas 

tectônicas; acompanhamento das bacias hidrográficas; controle de queimadas 

e incêndios florestais; e transporte e armazenamento de produtos perigosos. 

As informações são avaliadas e processadas por especialistas do CENAD e 

encaminhadas aos órgãos de Proteção e Defesa Civil dos Estados e 

municípios com risco de ocorrência de desastres, sendo que o alerta ocorre de 

acordo com a intensidade do evento adverso. Sendo o CENAD responsável 

pelas ações de planejamento e mobilizações para atuação em situação de 

riscos e de desastres, sua participação é fundamental para as discussões em 

Comitês e Comissões que tratem de assuntos relacionados à Proteção e 

Defesa Civil como, por exemplo, as representações no Sistema de Proteção 

ao Programa Nuclear Brasileiro - SIPRON. Além disso, o CENAD coordena 

o Grupo de Apoio a Desastres (GADE), uma equipe técnica multidisciplinar, 

composta por especialistas em gerenciamento de crises, com amplo 

conhecimento e experiência em Proteção e Defesa Civil, mobilizável a 

qualquer tempo para desenvolver ações de preparação e resposta a desastre, 

em todo o território nacional ou internacional, assim que demandado. 

(BRASIL, 2014) 

 

 O CENAD consolidou-se como um órgão imprescindível para o êxito da gestão 

de riscos realizada no Brasil. Sua atuação beneficia a todos os Estados da federação, por 

meio do monitoramento das condições ambientais (placas tectônicas, bacias 

hidrográficas, etc). 

 O monitoramento e alerta sobre desastres naturais também é tarefa de outro 

órgão brasileiro, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais - 

CEMADEN, órgão vinculado à Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisas e 

Desenvolvimento (SEPED) e ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação.  

 O CEMADEN visa “desenvolver, testar e implementar um sistema de previsão 

de ocorrência de desastres naturais em áreas suscetíveis de todo o Brasil”. (CEMADEN, 

2014) 

 A atuação do CEMADEN proporciona maior prontidão à população em situação 

de iminência de desastres, aumentando as possibilidades de êxito das medidas de 

prevenção de riscos. Referido centro atua também identificando vulnerabilidades no uso 
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e ocupação do solo e auxiliando no planejamento urbano e na instalação de 

infraestruturas.  

 O CEMADEN e o CENAD, juntamente com a Secretaria Nacional de Defesa 

Civil - SEDEC, o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres – S2ID, o 

Ministério da Integração Nacional, a Rede Nacional de Emergência de Radioamadores – 

RENER, e as Coordenadorias Estaduais e Municipais de Defesa Civil, constituem o 

núcleo da infraestrutura administrativa disponível para a execução da gestão de riscos 

de desastres.  

Outros agentes administrativos como os fiscais de meio ambiente e de política 

urbana também incluem-se nessa infraestrutura, a qual é um fator fulcral para a 

adequação interna e  para a eficácia das normas de gestão de risco.  

 Em resumo, o êxito da gestão de riscos na sua tarefa de reduzir riscos, minimizar 

danos e prestar socorro e assistência à população, depende diretamente da estrutura 

administrativa disponível para sua execução, entendendo-se essa (infraestrutura 

administrativa) como os equipamentos, recursos financeiros e funcionários 

especializados e treinados.  

Não há dúvidas sobre o progresso conquistado na última década referente à 

ampliação da estrutura administrativa disponível para operacionalizar a gestão de 

desastres. Esse progresso é facilmente identificável ao observar-se a criação de 

inúmeros órgãos administrativos (CENAD, CEMADEN), a reformulação do Sistema 

Nacional de Proteção e Defesa Civil e a ampliação das atividades de gestão, como a 

instituição do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres – S2ID, o programa 

para construção de cidades resilientes, entre outros. 

Não obstante todos os avanços alcançados no decorrer da última década, não 

coincidentemente a década de vigência do Marco de Ação de Hyogo (2005-2015), a 

estrutura administrativa existente ainda demonstra-se insuficiente para a execução da 

gestão de riscos em todo o território nacional.  

O Brasil é um país de dimensões continentais com mais de 5 mil municípios, 

sendo esses dotados de características sociais, ambientais e econômicas extremamente 

heterogêneas. Essa heterogeneidade influi diretamente na capacidade de resiliência das 

cidades, seja pelas condições naturais ou pelo aparato estatal disponível para proceder 

as ações de prevenção e resposta.     

Os órgãos municipais de Defesa Civil do SINPDEC, denominados 

Coordenadorias Municipais de Defesa Civil – COMDEC são os órgãos fisicamente 
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mais próximos dos danos e, portanto, detém maior capacidade de atuar imediatamente 

nas ações de socorro e assistência às vítimas.   

A alegada insuficiência da estrutura administrativa existente pode ser 

evidenciada pela comparação entre o número de Coordenadorias Municipais de Defesa 

Civil - COMDEC existentes no país e o número de cidades anualmente atingidas por 

desastres naturais.  

Nos anos de 2011, 2012 e 2013 foram afetados por desastres naturais, 

respectivamente 2.370, 3.781, 4.433 municípios brasileiros. Não se tem dados ao certo 

sobre o número exato de COMDEC’s existentes no país, mas sabe-se que no Estado da 

Bahia, apenas 20 dos 417 munícipios possuem essa estrutura, o que denota o déficit de 

infraestrutura administrativa responsável pela execução da gestão de riscos. (BRASIL, 

2014, p.43)   

Como fator preponderante para a gestão de riscos, é imprescindível que as ações 

estatais destinadas a alterar sua infraestrutura administrativa sejam limitadas pelo 

direito. 

Sugere-se para tanto a incidência da vedação ao retrocesso socioambiental como 

princípio conformador das normas de gestão de riscos brasileira.  

Tal princípio, como apontar-se-á a seguir, vincula não apenas as normas 

jurídicas e por consequência a atuação do poder legislativo, mas adentra também na 

esfera de decisão da administração pública, ou seja, limita a atuação do poder executivo 

que não esteja em consonância com os objetivos legais e constitucionais.       

  

6 MEDIDAS PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RISCOS DE 

DESASTRES NO BRASIL 

 

 Como o objetivo da presente dissertação é encontrar alternativas para 

aperfeiçoar a redução de riscos de desastres nos centros urbanos, verificando tratar-se de 

um objetivo comum a gestão de riscos implantada no Brasil por intermédio da PNPDEC 

e pelos órgãos componentes do SINPDEC, percebeu-se que pode-se solucionar o 

problema proposto e concretizar o objetivo geral identificando medidas que ampliem a 

eficiência dessa gestão.  

 Como o objetivo de redução de riscos é comum à dissertação e à gestão de 

riscos, ao aperfeiçoar a segunda, aumentando sua eficiência, consequentemente lograr-

se-á o objetivo da primeira.  
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 Buscou-se então identificar medidas capazes de otimizar a gestão de riscos 

implantadas no Brasil, e para tanto, ao longo desse trabalho foram identificados os 

fatores de vulnerabilização do território nacional e os contornos da gestão de riscos 

implantada pelo Estado contemporaneamente.  

 De posse desses conhecimentos vislumbra-se três medidas capazes de ampliar a 

eficiência da gestão de riscos vigente no Brasil, as quais estão a seguir expostas.    

  

6.1 Incidência do princípio da vedação ao retrocesso socioambiental 

 

 A gestão de riscos conforme abordado, tem seus contornos estabelecidos pela lei 

e é executada por intermédio de políticas públicas, as quais demandam considerável 

aparelhamento estatal. A eficiência dessa gestão depende diretamente desses dois 

fatores: a lei (a qual deve ser internamente adequada) e o aparato estatal (o qual deve ser 

capaz de proporcionar o cumprimento da lei por intermédio da fiscalização e da 

execução de políticas públicas).  

 Logo para aprimorar a gestão de riscos, ou seja, para fazer com que cada vez 

mais ela cumpra seus objetivos de reduzir riscos e mitigar danos é necessária uma 

ferramenta capaz de atingir ambos os fatores responsáveis por sua 

eficiência/ineficiência, quais sejam: legislação e aparato estatal.  

 O princípio da vedação ao retrocesso socioambiental possui essa característica, 

pois vincula tanto a lei quanto a estrutura administrativa destinada a sua execução.   

 Tal princípio constitui-se em uma limitação normativa a inserção de inovações 

legislativas e alterações em políticas públicas minimizadoras da proteção social e 

ambiental vigente. 

 Trata-se de uma expansão do âmbito de abrangência do princípio da vedação ao 

retrocesso social, o qual foi utilizado por tribunais constitucionais europeus para proibir 

a retirada de direitos fundamentais já consolidados nas constituições. 

No intuito de demonstrar como esse princípio pode funcionar como ferramenta 

de aprimoração da gestão de riscos, torna-se imprescindível explicar o que são e como 

funcionam os princípios no ordenamento jurídico pátrio. 
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6.1.1 Características do conteúdo e da atuação dos princípios no ordenamento jurídico 

   

Expor as características e o método de aplicação dos princípios no ordenamento 

jurídico mostra-se imprescindível para a presente dissertação, pois aponta-se a inserção 

do princípio da vedação ao retrocesso socioambiental na principiologia de gestão de 

riscos de desastres como solução para o problema proposto, qual seja: como reduzir os 

riscos de desastres naturais e aumentar a resiliência dos centros urbanos ante as 

mudanças socioambientais e a limitação de recursos do Estado.  

Ao apontar a aplicação de um princípio como solução para um problema, 

necessário se faz explicar o que é e como se aplica essa ferramenta.  

Os princípios conforme Beatriz Souza Costa são espécies do gênero norma. Nos 

dizeres da autora “a norma jurídica é considerada gênero na qual os princípios e regras 

são espécies. Princípios e regras, portanto, são normas”. (COSTA, 2013, p.) 

Não obstante princípios e regras sejam normas, é fato que são normas com 

características distintas, tanto com relação a seu conteúdo, quanto com relação a sua 

aplicabilidade.  

Ater-se-á nessa dissertação às especificidades dos princípios, pois o objeto de 

estudo proposto não é a analise de aplicabilidade dessas espécies normativas (princípios 

e regras), muito menos a relação entre elas, mas sim a identificação de medidas capazes 

de minimizar os riscos de desastres naturais, dentre as quais aponta-se a aplicação de 

um princípio. 

Marcelo Galuppo assevera a existência contemporânea de três teorias destinadas 

a explicar “o que são tais princípios”. (GALUPPO, 1999, p.192) 

Referido autor aponta como a primeira delas, a teoria “que identifica os 

princípios como normais gerais ou generalíssimas de um sistema”. (GALUPPO, 1999, 

p.192) 

O próprio autor a refuta, veja-se:  

 

[...] não é a maior ou menor generalidade que distingue o princípio da regra. 

A generalidade não é um critério adequado para a distinção, porque, apesar 

de muitas vezes os princípios serem normas com elevado grau de abstração, 

eles não se formam por um processo de generalização (ou de abstração) 

crescente. [...] O que se quer dizer é que a generalidade não é uma causa, 

mas, quando muito, uma consequência do conceito de princípio, e não 

diferencia essencialmente, mas só geralmente as duas categorias. 

(GALUPPO, 1999, p.192) 
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A segunda teoria apontada pelo autor é a que identifica os princípios como 

“mandados de otimização”, defendida pelo jurista alemão Robert Alexy. Para Alexy: 

 

Princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida 

possível, dentro das possibilidades jurídicas existentes. Portanto, os 

princípios são mandados de otimização, que estão caracterizados pelo fato de 

que podem ser cumpridos em diferentes graus, e que a medida devida de seu 

cumprimento não só depende das possibilidades reais, como também das 

jurídicas. (ALEXY, 1993, p.86-87)   

 

A teoria formulada por Alexy concebe que nos casos concretos em que se 

verificarem conflitos entre princípios, estes devem ser aplicados por um critério de peso, 

através de uma técnica de ponderação que verificará “qual dos interesses, abstratamente 

do mesmo nível, possui maior peso no caso concreto”; ao passo que os conflitos entre 

regras devem ser resolvidos com base em um critério de validade, por intermédio do 

qual uma regra afastará completamente a incidência da outra, por torná-la inválida para 

o caso. (ALEXY, 1993, p.90) 

A crítica predominante a teoria formulada por Alexy, é a de que o autor não 

conseguiu “delimitar as fronteiras que separam normas jurídicas de valores”. 

(PEREIRA, 2001, p.49) 

Para Galuppo a técnica da ponderação sugerida por Alexy é “um procedimento 

típico da axiologia”. (GALUPPO, 1999, p.196)        

 

E uma fundamentação axiológica implica sempre uma hierarquização relativa 

a uma comunidade, pois aquilo que é o melhor para uma comunidade não é 

necessariamente o melhor para outra, sendo, portanto, uma fundamentação 

iminentemente histórica, e não racional. (GALUPPO, 1999, p.197)         

 

A terceira teoria dos princípios elencada por Galuppo, composta por autores 

como Ronald Dworkin, “identifica os princípios com normas cujas condições de 

aplicação não são pré-determinadas”. (GALUPPO, 1999, p.195)       

Nos ensinamentos de Dworkin, um princípio é “um modelo que pode ser 

observado não porque avançará ou vá assegurar uma situação econômica, política ou 

social julgada desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou de imparcialidade ou 

de qualquer outra dimensão de moralidade”. (DWORKIN, 1978, p.22) 

Dworkin diferencia os princípios dos argumentos políticos, os quais designam 

ideais políticos, sociais ou econômicos a serem alcançados, enfatizando o caráter 

deontológico dos primeiros afastando-os do conceito de valores.   
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 Galuppo se posiciona favorável à terceira teoria, defendida entre outros por 

Dworkin, concebendo os princípios como dotados de caráter deontológico. 

 

[...] uma fundamentação deontológica (com base em normas, e, em nosso 

caso em princípios) da ação pressupõe de modo direto não uma 

fundamentação histórica (que tenha em vista aquilo que é bom para aquela 

comunidade), mas uma fundamentação que leve em conta a correção 

normativa, que pressupõe exatamente a possibilidade de se fundamentar em 

termos racionais definitivos... Isso quer dizer em outras palavras, que quem 

procura fundamentar uma ação com base em valores procura “aquilo que é 

bom para nós” (HABERMAS, 1994, p.312), enquanto aquele que procura 

fundamentar uma ação com base em normas (e em especial em princípios) 

procura aquilo que é universalmente correto. (GALUPPO, 1999, p.197)     

 

O autor ressalta que o conflito entre princípios no caso concreto “antes que uma 

questão de avaliação (valores), a questão é uma questão hermenêutica acerca do que é 

relevante para se atingir uma decisão justa (vale dizer, que respeite a integridade do 

direito) no caso concreto”. (GALUPPO, 1999, p.200) 

Galuppo conclui que os “princípios, ao contrário das regras, são fluidos e 

abstratos e precisam ser densificados ante o caso concreto por um esforço discursivo-

interpretativo, não se aplicando em quaisquer situações que reproduzam suas 

circunstâncias de aplicação”. (GALUPPO, 1999, p.201) 

 A atuação dessa modalidade de norma exterioriza-se principalmente por duas 

formas: fundamentando a elaboração de regras (normas concretas) ou norteando a 

aplicação dessas.  

 Relativamente à primeira dessas possibilidades de atuação, a fundamentabilidade 

das regras, Canotilho assevera que os princípios “são fundamento de regras, isto é, são 

normas que estão na base ou constituem a ratio de regras jurídicas”. (CANOTILHO, 

1993, p.167) 

No que tange à segunda possibilidade (nortear a aplicação das regras), Galuppo 

aduz que os princípios “funcionam como pressupostos que orientam os processos de 

aplicação das regras”, intepretação consoante com a concepção de Dworkin e Canotilho. 

(GALUPPO, 1999, p.204) 

Como norma orientadora, os princípios cumprem as exigências de justiça 

apontadas por Dworkin e mantém a coerência da aplicação das regras com a sua 

fundamentação, vide que se enquadram nessas duas esferas de produção do direito.  

 Ressalte-se por fim a origem dos princípios, os quais podem emanar 

expressamente das regras ou serem identificados a partir de uma interpretação sistêmica 
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dessas. Galuppo aponta ainda o papel da Constituição no âmbito da origem dos 

princípios no Estado Democrático de Direito, ao afirmar que “apesar de não ser 

concebida como o único repositório dos mesmos, é tarefa sua por excelência, indicar (e 

preservar) aqueles princípios reputados mais importantes...”. (GALUPPO, 1999, p.205)  

 Desse modo, os princípios podem ser explícitos e implícitos, e constitucionais ou 

infraconstitucionais.  

 O princípio apontado como solução para reduzir riscos de desastres no presente 

estudo, enquadra-se como um princípio constitucional implícito, pois não é 

expressamente previsto no texto constitucional, mas deriva de uma interpretação 

sistêmica do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, do dever de proteger 

e defender o meio ambiente atinente ao poder público e a coletividade, do princípio da 

eficiência da administração pública e da máxima eficácia dos direitos fundamentais.   

 

6.1.2 A evolução histórica do princípio da vedação de retrocesso socioambiental 

 

 Na Alemanha a aplicação do princípio da vedação ao retrocesso pelo Tribunal 

Constitucional Federal inicia-se em virtude da crise do Estado-Providência. Nesse 

momento as condições financeiras do Estado contrastam com a crescente necessidade 

de prestações sociais estatais. Ante a impossibilidade de atender a essas prestações, 

principalmente no âmbito da seguridade social, editam-se leis “menos favoráveis” aos 

cidadãos, visando à retirada ou mitigação de garantias já conquistadas, a fim de 

desonerar o poder público.  

Surge então no campo doutrinário e jurisprudencial a discussão acerca da (in) 

existência de garantias de manutenção dos direitos sociais vigentes. Essa discussão 

culmina no reconhecimento do princípio da vedação ao retrocesso social no direito 

alemão. 

Na França a abordagem inicial do princípio da vedação ao retrocesso, naquele 

país denominado “effet cliquet” ou “non régression”, se deu em relação a liberdades 

fundamentais relacionadas à imprensa, ao direito de associação e as atividade 

universitárias. 

Posteriormente, conforme assinala José Adércio Leite Sampaio, o Conselho 

Constitucional francês “adotou a mesma orientação para os direitos econômicos e 

sociais, notadamente em relação à proteção à saúde e ao pluralismo sindical”. 

(SAMPAIO, 2013, p.395) 
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O direito lusitano também arquitetou a noção de proibição de retrocesso, 

aplicando-a sobre as normas constitucionais programáticas.  

O Tribunal Constitucional português o utilizou como argumento na decisão do 

requerimento de declaração de inconstitucionalidade, com eficácia erga omnes, 

formulado pelo Presidente da República em face do artigo 17 do Decreto-lei 254/1982. 

Mencionado artigo revogava os artigos 18 a 61, 64 e 65 da Lei 56/1979, criadora 

do Serviço Nacional de Saúde.  

Conforme ensina Romeu Thomé, tais revogações provocariam “verdadeira 

aniquilação do Sistema Nacional de Saúde, previsto no artigo 64, número 2, da 

Constituição da República Portuguesa”, pois a fundação de “administradores regionais 

de saúde” determinada pelo Decreto-lei 254/1982, seria incapaz de substituir o Serviço 

Nacional de Saúde sem causar prejuízos à coletividade. (THOMÉ, 2014, p.96) 

 Cumpre mencionar a argumentação do Relator, Conselheiro Vital Moreira para 

declarar a inconstitucionalidade do artigo 17. Em sua argumentação, o jurista português 

expõe os fundamentos para a proibição de retrocesso social, embasando-o nas normas 

constitucionais instituidoras de direitos fundamentais sociais. 

 

Se a Constituição impõe ao Estado a realização de uma determinada tarefa – 

a criação de uma instituição, uma alteração na ordem jurídica -, então, 

quando ela seja levada a cabo, o resultado passa a ter a proteção direta da 

Constituição. O Estado não pode voltar atrás, não pode descumprir o que 

cumpriu, não pode tornar a colocar-se na posição de devedor. [...] É que aí a 

tarefa constitucional a que o Estado se acha obrigado é uma garantia do 

direito fundamental, constitui ela mesma objeto de um direito dos cidadãos. 

Quando a tarefa constitucional consiste na criação de um determinado serviço 

público (como acontece com o Serviço Nacional de Saúde) e ele seja 

efectivamente (sic) criado, então a sua existência passa a gozar de protecção 

(sic) constitucional, já que a sua abolição implicaria um atentado a uma 

garantia institucional de um direito fundamental. A abolição do Serviço 

Nacional de Saúde não significa apenas repor uma situação de 

incumprimento, por parte do Estado, de uma concreta tarefa constitucional; 

uma vez que isso se traduz na revogação da execução dada a um direito 

fundamental, esse acto do Estado implica uma ofensa ao próprio direito 

fundamental. Em grande medida, os direitos sociais traduzem-se para o 

Estado em obrigação de fazer, sobretudo de criar certas instituições públicas 

(sistema escolar, sistema de segurança, etc). Enquanto elas não forem criadas, 

a Constituição só pode fundamentar exigências para que se criem; mas após 

terem sido criadas, a Constituição passa a proteger a sua existência como se 

já existissem a data da Constituição. As tarefas constitucionais impostas ao 

Estado em sede de direitos fundamentais no sentido de criar certas 

instituições ou serviços não o obrigam apenas cria-los, obrigam-no também a 

não aboli-los uma vez criados. Quer isto dizer que a partir do momento em 

que o Estado cumpre (total ou parcialmente) as tarefas constitucionalmente 

impostas para realizar um direito social, o respeito constitucional deste deixa 

de consistir (ou deixa de consistir apenas) numa obrigação positiva, para se 

transformar (ou passar também a ser) uma obrigação negativa. O Estado, que 

estava obrigado a actuar (sic) para dar satisfação ao direito social, passa a 
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estar obrigado a abster-se de atentar contra a realização dada ao direito social. 

[...] Impõe-se a conclusão: após ter emanado uma lei requerida pela 

Constituição para realizar um direito fundamental, é interdito ao legislador 

revogar essa lei, repondo o estado de coisas anterior. A instituição, serviço ou 

instituto jurídico por ela criados passam a ter a sua existência constitucional 

garantida. Uma nova lei pode vir a alterá-los ou reformá-los nos limites 

constitucionalmente admitidos; mas não pode vir a extinguí-los ou revogá-

los. (PORTUGAL, 1984, p.113-121)           

  

O Tribunal Constitucional português julgou procedente o requerimento 

presidencial de declaração de inconstitucionalidade do artigo 17 do Decreto 254/1982, 

por maioria, em decisão que instituiu um marco histórico para o princípio da vedação ao 

retrocesso social.   

No Brasil o princípio da vedação ao retrocesso social já é reconhecido pela 

doutrina e jurisprudência.  

Luís Roberto Barroso assevera que “uma lei posterior não pode extinguir um 

direito ou uma garantia, especialmente os de cunho social, sob pena de promover um 

retrocesso, abolindo um direito fundado na Constituição”. (BARROSO, 2002, p.158) 

O mesmo autor ressalta a aplicabilidade do princípio em voga às normas 

infraconstitucionais regulamentadoras dos direitos fundamentais. Seguindo seu 

raciocínio “se o legislador infraconstitucional deu concretude a uma norma 

programática ou tornou viável o exercício de um direito que dependia de sua 

intermediação não poderá simplesmente revogar o ato legislativo”, visto que lhe é 

vedado reconstruir o cenário de omissão legislativa. (BARROSO, 2002, p.158) 

No âmbito jurisprudencial, o princípio da vedação do retrocesso social já foi 

reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Aponta-se como exemplo, a decisão do 

Agravo de Instrumento 598.212/PR, proferida em junho de 2013, relativa ao controle 

jurisdicional de políticas públicas. Nessa decisão o Ministro Celso de Mello suscitou o 

princípio da vedação ao retrocesso social para fundamentar os contornos a que as 

limitações a direitos fundamentais devem submeter-se. 

 

As limitações a direitos fundamentais, como o de que ora se cuida, sujeitam-

se, em seu processo hermenêutico, a uma exegese necessariamente restritiva, 

sob pena de ofensa a determinados parâmetros de índole constitucional, 

como, p. ex., aqueles fundados na proibição de retrocesso social, na proteção 

ao mínimo existencial (que deriva do princípio da dignidade da pessoa 

humana), na vedação da proteção insuficiente e, também, na proibição de 

excesso. (BRASIL, 2013)  
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O Ministro Celso de Mello já havia utilizado o princípio da vedação ao 

retrocesso para fundamentar seu voto no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 3.105-DF, referente à incompatibilidade com a CR/1988 da 

contribuição previdenciária dos servidores públicos inativos e pensionistas, instituída 

pela Emenda Constitucional 41/2003. 

Nos dizeres do referido Ministro:   

 

Na realidade, a cláusula que proíbe o retrocesso em matéria social traduz, no 

processo de sua concretização, verdadeira dimensão negativa pertinente aos 

direitos sociais de natureza prestacional, impedindo, em consequência que os 

níveis de concretização dessas prerrogativas, uma vez atingidos venham a ser 

reduzidos ou suprimidos, exceto nas hipóteses – de todo inocorrente na 

espécie – em que políticas compensatórias venham a ser implementadas pelas 

instâncias governamentais. (BRASIL, 2005, p.412)    

 

Observa-se que a abordagem inicial do princípio da vedação ao retrocesso 

aplicava-se somente aos direitos fundamentais da natureza social, não havendo que se 

falar em proibir mitigações à proteção jurídica destinada ao meio ambiente.  

O avanço no âmbito de abrangência desse princípio decorre de dois fatores inter-

relacionados: o reconhecimento internacional do meio ambiente como um direito 

humano e a semelhança e interdependência entre os conteúdos dos direitos sociais e 

ambientais. 

Em âmbito internacional pode-se apontar o Pacto dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais de 1966, como a origem do princípio da vedação de retrocesso. 

Referido pacto determina no item 1 de seu artigo 2º que os direitos nele consagrados 

sejam ofertados progressivamente a população. Ocorre que o pacto em momento algum 

trata dos direitos ambientais, motivo pelo qual, até aquele momento, a vedação ao 

retrocesso não se atribuía as normas e medidas redutoras de proteção ambiental.  

Com o advento da Convenção de Estocolmo em 1972, o meio ambiente passa a 

ser reconhecido como um direito humano em âmbito global.  

A “Declaração sobre o Ambiente Humano”, principal texto emanado do 

encontro, determinou que “o homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade, 

e ao desfrute de adequadas condições de vida em um meio cuja qualidade lhe permita 

levar uma vida digna e gozar de bem-estar”, no entanto, além de atribuir-lhe direitos, 

incumbiu-os da “solene obrigação de proteger e melhorar esse meio para as gerações 

presentes e futuras”. (NAÇÕES UNIDAS, 1972) 



127 
 

Observa-se que a dicção “proteger e melhorar” designa uma ideia de progressão, 

de contínua expansão da qualidade do ambiente.  

Essa expansão, ao menos no que tange as normas internacionais sobre direito 

humanos, de fato ocorreu. Em 1988, foi firmado o Protocolo de San Salvador, 

documento adicional à Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos de 1969. O 

artigo 11.1 desse Protocolo estabeleceu que “toda pessoa tem direito a viver em meio 

ambiente sadio e a contar com os serviços públicos básicos” atribuindo a função de 

promover “a proteção, preservação e melhoramento do meio ambiente”, aos Estados 

signatários. (CIDH, 1988) 

A inclusão do meio ambiente no rol dos direitos humanos protegidos 

internacionalmente culminou na sua constitucionalização por inúmeros países, inclusive 

o Brasil, feito realizado pela Constituição da República de 1988. 

Importante salientar, em consonância com Edson Ferreira de Carvalho a 

evidente relação entre direitos humanos e meio ambiente, afinal “sem um meio 

ambiente saudável ou ecologicamente equilibrado não se pode gozar de direitos 

reconhecidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos”. (CARVALHO, 2007, 

p.145)  

 A degradação do meio ambiente indubitavelmente afeta diretamente outros 

direitos fundamentais, principalmente o direito à vida, à saúde e à moradia.
13

 Para 

corroborar essa conclusão basta fazer uma análise da formulação do conceito de saúde.  

 Contemporaneamente a Constituição da Organização Mundial de Saúde - OMS 

de 1946 define saúde como “o completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a 

ausência de doença”. Nesse sentido teria o direito à saúde duas facetas: uma coletiva e a 

outra individual. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1946) 

                                                           
13

 O direito à moradia relaciona-se intimamente com o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, pois a moradia adequada deve promover nesse âmbito micro um ambiente salubre aos 

residentes. É o que se conclui da análise do comentário geral nº 4 do Comitê de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais sobre a adequabilidade do direito à moradia. Referido comitê elenca um rol da 

características indispensáveis à uma moradia adequada, entre elas a habitabilidade. Essa característica 

impõe que “A habitação adequada deve ser habitável, em termos de prover os habitantes com espaço 

adequado e protegê-los do frio, umidade, calor, chuva, vento ou outras ameaças à saúde, riscos estruturais 

e riscos de doença. A segurança física dos ocupantes deve ser garantida”. (CDESC, 1991) No mesmo 

sentido Ingo Wolfgang Sarlet assevera que “sem um lugar adequado para proteger-se a si próprio e a sua 

família contra as intempéries, sem um local para gozar sua intimidade e privacidade, enfim, de um espaço 

essencial para viver com um mínimo de saúde e bem-estar, certamente a pessoa não terá assegurada a sua 

dignidade, aliás, por vezes não terá assegurado o direito à própria existência física, e, portanto o seu 

direito à vida”. (SARLET, 2003, p. 209) 
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Como direito individual seria a prerrogativa que o ser humano tem de acessar 

um ambiente que lhe permita um completo bem-estar físico, mental e social, além de 

obter assistência médica em casos de doença. No aspecto coletivo o direito à saúde 

imprime ao Poder Público o dever de fiscalizar as condutas capazes de provocar a 

proliferação de doenças, limitando o comportamento humano e interferindo diretamente 

por meio de medidas preventivas como a vacinação obrigatória, obrigatoriedade de 

isolamento de pessoas portadoras de determinadas doenças, entre outros. (DALLARI, 

1988) 

Romeu Thomé atenta-se para os efeitos negativos provocados pela degradação 

ambiental nos diretos sociais, ao lembrar que “prejuízos decorrentes da diminuição da 

proteção ambiental certamente desencadearão em agravamento das mazelas sociais e, 

consequentemente, em retrocesso social”. (THOMÉ, 2014, p.112) 

 O autor mineiro relaciona diretamente a degradação ambiental ao princípio da 

vedação ao retrocesso social. E o faz no intuito de demonstrar a evolução desse 

princípio para sua conformação mais recente, qual seja: princípio da vedação ao 

retrocesso socioambiental.
14

 

José Adércio Leite Sampaio concorda com a ampliação do âmbito de 

abrangência do princípio de vedação de retrocesso. Assevera o autor que “o princípio da 

proibição de regressividade não se atém apenas ao social, avançando para sua projeção 

mais atual e imperiosa: socioambiental.” (SAMPAIO, 2013, p.410) 

 

6.1.3 O princípio da vedação ao retrocesso socioambiental no ordenamento jurídico 

brasileiro 

 

A proibição de retrocesso em matéria ambiental pode ser justificada com base na 

Constituição da República de 1988, em diversos dispositivos. Alexandre de Castro 

Nogueira elenca como argumentos constitucionais capazes de fundamentá-la o princípio 

da confiança e da dignidade humana. (NOGUEIRA, 2013) 

                                                           
14

 Tiago Fernstenseifer e Ingo Wolfgang Sarlet concordam com a ampliação do âmbito de abrangência do 

princípio da vedação ao retrocesso social para abarcar também os direitos ambientais, sustentam os 

autores que “a cláusula de progressividade atribuída aos direitos sociais deve abarcar, necessariamente, 

também as medidas normativas voltadas à tutela ecológica, de modo a instituir uma progressiva melhoria 

da qualidade ambiental e, consequentemente, da qualidade de vida em geral”. (SARLET; 

FERNSTENSEIFER, 2012, p.156) 
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Michel Prieur entende ser o princípio da vedação de retrocesso socioambiental, 

no direito brasileiro, um princípio constitucional implícito.
15

  

 

Esse seria um princípio constitucional implícito, que se impõe ao legislador 

em nome da garantia constitucional dos direitos adquiridos, do princípio 

constitucional de segurança jurídica, do princípio da dignidade da pessoa 

humana e, finalmente, em nome do princípio de efetividade máxima dos 

direitos fundamentais. (PRIEUR, 2012, p.32)  

  

Utiliza-se de uma construção bem mais simples para tanto, sem, no entanto, 

desconhecer o mérito das teorias formuladas anteriormente.  

Nota-se que no Brasil o meio ambiente ecologicamente equilibrado é previsto no 

texto constitucional como um direito de todos. No mesmo dispositivo a CR/1988 atribui 

à coletividade e ao poder público o dever de defendê-lo e preservá-lo.  

O poder público mencionado no artigo 225 engloba as três esferas de poder, as 

quais promoverão a defesa e preservação do meio ambiente por intermédio da edição de 

leis (Poder Legislativo), do controle judicial (Poder Judiciário) e da execução de 

políticas públicas (Poder Executivo). 

Qualquer atuação desses poderes que implique na diminuição da proteção 

ambiental fere o dever explícito de defesa do meio ambiente, e, portanto, torna-se 

constitucionalmente proibida. 

A fundamentação acerca da existência da proibição de regresso em matéria 

ambiental no direito brasileiro não fundamenta todos os contornos de aplicação do 

princípio, apenas atesta a sua compatibilidade com a ordem constitucional.  

Sendo assim, mesmo diante de uma fundamentação constitucional consistente, 

diversas são as críticas destinadas à atuação do princípio da vedação de retrocesso 

socioambiental.    

Suscita-se que a proibição de regresso causaria verdadeiro engessamento da 

atividade legislativa, pois cercearia as possibilidades do legislador com relação ao 

conteúdo das leis. Ocasionaria também um enclausuramento da discricionariedade do 

administrador público, visto que as políticas públicas implantadas por esse não 

                                                           
15

 Prieur cita algumas constituições latinas que reconhecem expressamente o princípio da vedação ao 

retrocesso, e aponta a Constituição do Equador de 2008 como a primeira que aborda expressamente o 

princípio da vedação de retrocesso em matéria ambiental. Referido autor destaca o artigo 44 da 

Constituição da Guatemala, que versa: “serão nulas de pleno direito as leis, as disposições 

governamentais e outras medidas que diminuam, restrinjam ou deformem os direitos que a Constituição 

garante”. (PRIEUR, 2008, p.34)  
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poderiam ser livremente convencionadas conforme seu juízo de conveniência e 

oportunidade, mas já estariam previamente limitadas pelas políticas públicas vigentes.  

Esses “efeitos negativos” se combinados, provocariam ainda uma interferência 

no processo democrático, que se veria prejudicado ante a impossibilidade dos grupos 

políticos formularem e implantarem seus planos de governos sem vinculações com os 

ideais dos grupos que ascenderam ao poder anteriormente.  

Romeu Thomé responde as críticas relativas ao engessamento e enclausuramento 

das atividades legislativa e administrativa. Nos dizeres do autor:  

 

não se considera pertinente tal alegação, na medida em que a proibição de 

retrocesso não tolhe a atuação do Poder Público, mas apenas direciona e, no 

máximo, limita os seus campos de atuação, sempre à luz da proteção do 

direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

(THOMÉ, 2014, p.124) 

 

Outra crítica reiterada é a incapacidade de manutenção de padrões já alcançados 

de proteção em tempos de grave crise econômica, ante a indisponibilidade de recursos e 

a necessidade de realocação desses das políticas ambientais para questões prioritárias 

(alimentação, saúde, etc).    

Como os direitos ambientais, igualmente aos sociais, para se concretizarem 

demandam ações positivas do Estado, ou sejam, medidas prestacionais, eles dependem 

diretamente da capacidade financeira vigente, pois essas medidas necessitam de 

recursos para serem implantadas. Em momentos de escassez de recursos, esses direitos 

limitam-se pela reserva do possível.  

A discussão acerca da possibilidade de permissão de retrocesso originou na 

doutrina duas correntes acerca da aplicação do princípio em análise: minimalista e 

maximalista.  

Para a corrente minimalista são possíveis reduções no âmbito de proteção 

ambiental, desde que essa redução não afete o conteúdo essencial dessa proteção, o que 

representaria o mínimo existencial ecológico. Intervenções dessa natureza não 

ensejariam a atuação do princípio e, portanto, não seriam vedadas. A corrente 

maximalista por sua vez considera proibida qualquer intervenção minimizadora da 

proteção ambiental, mesmo se for ínfima a redução provocada.  

Considera-se a corrente maximalista a mais adequada, não apenas por razões 

axiológicas, mas porque é cientificamente impossível (contemporaneamente) identificar 

o conteúdo de um mínimo de qualidade ambiental necessário para a vida digna, e 



131 
 

mesmo que fosse possível, a função de protegê-lo não caberia ao princípio da vedação 

ao retrocesso, e sim ao princípio da dignidade humana e ao direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.  

O objeto do princípio da vedação ao retrocesso socioambiental é proibir 

inovações legislativas e administrativas que impliquem em reduções nos níveis de 

proteção ambiental, logo não abarca a função de proteger um eventual mínimo 

existencial ecológico, e permitir qualquer redução que não o prejudique.  

Filiam-se a corrente minimalista autores como Carlos Alberto Molinaro, Herman 

Benjamim, Patryck de Araújo Ayala, Tiago Fernstenseifer e Ingo Wolfgang Sarlet. Por 

sua vez coadunam-se com a corrente maximalista Romeu Thomé e Walter Claudius 

Rothemburg. 

Carlos Alberto Molinaro e Herman Benjamim apresentam uma interpretação 

paradoxal. Embora os autores adotem a corrente minimalista, concebendo a inserção de 

medidas minimizadoras que não atinjam o núcleo essencial do direito fundamental 

protegido, eles afirmam que o princípio da vedação ao retrocesso socioambiental não 

limita-se pela reserva do possível
16

, o que nos leva a concluir que tais autores aceitam a 

inserção de medidas menos protetivas mesmo em situações de estabilidade econômica.
17

  

                                                           
16 O princípio da reserva do possível “não se refere direta e unicamente à existência de recursos materiais 

suficientes para a concretização do direito social, mas à razoabilidade da pretensão deduzida com vistas a 

sua efetivação. A reserva do possível traduzida como insuficiência de recursos, também denominada 

reserva do financeiramente possível, portanto, tem aptidão de afastar a intervenção do Poder Judiciário na 

efetivação de direitos fundamentais apenas na hipótese de comprovação de ausência de recursos 

orçamentários suficientes para tanto”. (MÂNICA, 2011, p.11-13) 
17

 Antônio Herman Benjamim assevera que “sobre a cobertura política dessa ideia chave, surge o 

princípio jurídico da proibição de retrocesso, que expressa uma vedação ao legislador de suprimir, pura e 

simplesmente, a concretização da norma, constitucional ou não, que trate do núcleo essencial de um 

direito fundamental”, posteriormente, no mesmo artigo o autor sustenta: “mesmo que custos até elevados, 

estivessem associados ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental (o que não é o caso, repita-se), 

como se trata de resguardar as bases da vida, e, amiúde, salvar, literalmente, vidas humanas, em nada se 

justificaria economizar aqui para gastar acolá, ou pior, gastar muito mais adiante com medidas de 

recuperação do meio ambiente degradado, de mitigação e de adaptação”. Essas afirmações do autor 

evidenciam sua posição de tolerância de inserção de medidas que diminuam a proteção vigente (desde 

que não afetem o núcleo essencial do direito) mesmo em situações de estabilidade econômica, conclui-se 

isso pois referido autor mesmo não concebendo que o princípio em análise se limite pela reserva do 

possível, filia-se a um posicionamento que considera que a atuação do principio destina-se somente a 

preservação do núcleo essencial do direito fundamental protegido. (BENJAMIM, 2012, p.57-61) Da 

mesma forma, Carlos Alberto Molinaro ao afirmar: “Contudo, este princípio (e aqui nos referimos 

especificamente ao principio da vedação da retrogradação) não é absoluto, dirige-se apenas a porção do 

que se considera como “núcleo duro” do direito (-dever) fundamental (ambiente, vida), vale dizer, a 

‘fronteira que o legislador não pode ultrapassar, delimitando o espaço que não pode ser invadido por uma 

lei sob o risco de ser declarada inconstitucional’”, e que “o princípio de vedação da retrogradação 

socioambiental, por ser uma norma implícita ao Estado Socioambiental e Democrático de Direito, não 

está submetido ao denominado princípio da reserva do possível, tampouco ao princípio da reserva 

parlamentar orçamentária”. (MOLINARO, 2012, p.90-92)     
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Já Walter Claudius Rothemburg apresenta um raciocínio com o qual concorda-se 

plenamente. Para esse autor “os direitos fundamentais normalmente demandam 

integração por meio da atuação normativa e da atuação concreta”, ele destaca que 

direitos como a “privacidade, propriedade, saúde etc. são direitos em redefinição 

contínua e progressiva. Mesmo o conteúdo mínimo não é estático e mantem-se em 

constante aperfeiçoamento” e é justamente sobre esse “aperfeiçoamento” que incide o 

princípio da vedação ao retrocesso (ROTHEMBURG, 2012, p.257):  

 

O princípio do não retrocesso apanha as sucessivas re-elaborações do 

conteúdo mínimo e impede que ele seja amesquinhado ou volte a padrões 

anteriores, quando menos desenvolvidos. Nessa medida, o conteúdo mínimo 

não se revela um limite ao não retrocesso, mas, ao contrário, o não retrocesso 

revela-se um ampliador do conteúdo mínimo. (ROTHEMBURG, 2012, 

p.257) 

  

No entanto, em situações adversas extremas, nas quais os recursos estatais 

encontrem-se vigorosamente reduzidos, como em graves crises econômicas ou em 

situações de conflito bélico, deve-se admitir a introdução de legislações e políticas 

públicas menos protetivas (resguardando um mínimo de proteção essencial à dignidade 

humana). Esse entendimento é compartilhado por José Adércio Leite Sampaio, para 

quem a demonstração de impossibilidade fática de manutenção dos níveis de proteção 

deve ocorrer em sede jurisdicional e basear-se em critérios objetivos, como registros 

contábeis estatais. (SAMPAIO, 2005)    

Aponta-se como solução para a atuação do princípio da vedação ao retrocesso 

em casos de crises econômicas graves, a permissão de reduções proporcionais às 

verificadas pelos orçamentos dos entes federados. Dessa forma reduções no orçamento 

de proteção e defesa civil (aqui enquadrando-se meio ambiente e habitação) 

proporcionais à redução do orçamento anual dos entes federados (em anos de recessão, 

por exemplo) não devem ser compreendidas como retrocesso eficacial, mas apenas 

como uma adequação a retração orçamentária constatada. Nesses casos o poder público, 

proporcionalmente continuará atuando com a mesma intensidade.   

 

6.1.4 Caracterização e modalidades de retrocesso na sociedade contemporânea 

 

A caracterização da redução na proteção socioambiental ofertada, por vezes, será 

de difícil constatação em decorrência da complexidade inerente ao meio ambiente.  
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Pequenos danos ambientais, imperceptíveis ao observador comum, podem 

acumular-se por anos, fragilizando a capacidade desse para absorver e resistir a 

impactos externos.  

Nesses casos o colapso do ambiente degradado e a consequente consumação dos 

grandes danos ambientais ocorrerão anos após o início das atividades responsáveis por 

sua degradação, as quais inclusive poderão ser múltiplas ou até mesmo já terem 

cessado, dificultando duplamente a responsabilização. 

Como demonstrado, a deterioração da qualidade ambiental nem sempre será 

facilmente identificável, razão pela qual esse fator, isoladamente não constitui-se uma 

ferramenta hábil a promover a constatação do retrocesso socioambiental necessário para 

provocar a atuação do princípio em tela.  

Ressalte-se ainda que a utilização desse parâmetro impede a atuação preventiva 

do princípio, pois nesses casos alguns danos ambientais já estarão concretizados. 

Como esperar a concretização de efeitos negativos é uma alternativa inviável, a 

constatação do encolhimento dos níveis de proteção deve ocorrer por intermédio da 

análise dos mecanismos destinados a promover tal proteção, quais sejam: as normas 

jurídicas e as políticas públicas. 

Consoante esse entendimento existem duas vertentes teóricas, com abordagens 

divergentes acerca do método de caracterização do recuo na proteção socioambiental: a 

corrente subjetivista e a corrente objetivista.  

Para os subjetivistas é imprescindível que os níveis de proteção ofertados 

estejam fortemente introjetados na consciência social como algo fundamental para a 

qualidade de vida, de modo que a redução desses níveis provocará um sentimento 

coletivo de injustiça.       

Por sua vez, os objetivistas dispensam o entendimento da coletividade acerca da 

essencialidade das normas vigentes. Para essa vertente o elemento primordial para a 

caracterização do retrocesso na proteção socioambiental é o conteúdo das normas e 

políticas públicas.  

São os dados objetivos que permitem a constatação do encolhimento da proteção 

ofertada. No caso da legislação, pode-se apontar como exemplos os limites de poluição 

tolerados, os níveis de emissão de resíduos permitidos, o tamanho das áreas de 

preservação exigidas. Relativamente às políticas públicas, pode-se citar a redução de 

agentes estatais destinados a implantá-las, a diminuição dos equipamentos e recursos 

financeiros, do âmbito de abrangência, entre outros. 



134 
 

Considera-se a corrente objetivista a mais adequada em virtude de não vincular-

se ao entendimento social. Se nem mesmo a ciência contemporânea consegue identificar 

com segurança quais são os efeitos da degradação de determinados aspectos do meio 

ambiente, não terá a sociedade capacidade para julgar adequadamente o que é ou não é 

essencial, ante mesmo a inexistência de conhecimentos seguros para embasar essa 

posição.  

A ocupação do leito maior dos rios pode parecer algo justo para uma sociedade 

em que grande parte da população não tem acesso à moradia digna, e que desconhece os 

efeitos dessa ocupação para o ciclo hidrológico e a dinâmica das enchentes. No entanto, 

tem-se atualmente conhecimento dos efeitos negativos dessa ocupação, logo essa deve 

ser impedida pelo poder público, por meio das leis urbanísticas e das políticas públicas 

destinadas a sua aplicação. 

Importante destacar que ambas as vertentes são capazes de constatar tanto o 

retrocesso normativo quanto o retrocesso eficacial
18

, no entanto, conforme demonstrado, 

vincular o conteúdo do retrocesso à concepção social não é algo útil para a proteção 

ambiental. 

O retrocesso normativo é aquele proveniente da diminuição dos índices de 

proteção exigidos pela legislação. Ocorre quando uma norma nova aumenta os níveis 

permitidos de emissão de poluentes, ou quanto reduz o tamanho das áreas de 

preservação permanente, por exemplo. Nesses casos a identificação do retrocesso é mais 

simples, já que há uma redução no próprio objeto de proteção da norma, a qual pode ser 

verificável com a mera comparação entre a norma atual e a antiga. 

Quanto ao retrocesso eficacial, esse acontece “quando há uma redução nos 

indicadores de políticas públicas de promoção jusfundamental, independentemente de 

qualquer alteração no quadro de normas vigentes”. (THOMÉ, 2014, p.164) É o que 

ocorre nos casos em que há uma redução no número de agentes responsáveis pela 

limpeza urbana, ou na quantidade de bairros beneficiados por esse serviço, por exemplo. 

O retrocesso eficacial, sob a perspectiva da gestão de riscos de desastres naturais 

pode ser aferido também, através da comparação entre os danos causados por eventos de 

                                                           
18

 A vertente subjetivista é apta a constatar o retrocesso eficacial, quando verificar uma diminuição do 

potencial das políticas públicas destinadas a promover um direito considerado essencial pela comunidade. 

Isso poderia acontecer caso haja uma redução do número dos agentes de saúde pública responsáveis por 

realizar visitas residenciais, por exemplo. Já a verificação do retrocesso normativo por essa vertente é 

ainda mais simples, basta que se retire uma norma responsável por ofertar algum benefício tido pela 

sociedade como justo, caso, por exemplo, de uma hipotética extinção do abono de férias dos 

trabalhadores brasileiros.    
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mesma magnitude, recentes e antigos. Caso um evento recente da mesma magnitude que 

um evento ocorrido há 10 anos cause danos mais severos, haverá nítido retrocesso 

socioambiental, em razão da diminuição da capacidade de resistência do meio ambiente 

e do aumento da vulnerabilidade da sociedade a impactos externos provenientes de 

intempéries da natureza. 

Essa comparação pode auxiliar na formulação de políticas públicas destinadas a 

gestão de riscos, alterando medidas que não estejam produzindo os efeitos esperados.  

Com a inserção do princípio da vedação de retrocesso socioambiental como um 

elemento da gestão de risco de desastres, as novas medidas ficarão vinculadas ao 

mínimo de proteção constante à época da identificação do retrocesso, sendo possível 

apenas que se aumente a proteção ofertada, seja pela ampliação do rigor das normas de 

proteção ambiental ou pela elevação dos investimentos em políticas públicas.    

 

6.1.5 Os contornos e consequências da aplicação da vedação ao retrocesso 

socioambiental no âmbito da gestão de desastres naturais 

  

O princípio da vedação ao retrocesso socioambiental, conforme citado alhures 

visa impedir a inovação legislativa ou administrativa redutora de proteção ambiental.  

Nos dizeres de Romeu Thomé: 

 

A cláusula de vedação de retrocesso socioambiental visa à garantia de 

proteção dos direitos fundamentais ao meio ambiente equilibrado, à saúde, e 

à vida, devendo ser aplicada pelo Poder Judiciário nos casos em que a 

atuação do administrador público e do legislador infraconstitucional tenha 

como escopo a supressão ou redução do âmbito de proteção dos direitos já 

existentes. (THOMÉ, 2014, p.113) 

 

Antônio Herman Benjamim defende que o princípio da vedação ao retrocesso 

socioambiental constitui uma “garantia de que os avanços urbanístico-ambientais 

conquistados no passado não serão diluídos, destruídos ou negados pela geração atual 

ou pelas seguintes”. (BRASIL, 2010) 

Walter Rothemburg salienta com relação ao princípio da vedação ao retrocesso, 

“segundo o qual o nível de promoção e proteção de um direito não admite diminuição 

ou enfraquecimento, é uma conquista já sedimentada da teoria dos direitos fundamentais 

e não lhe prestar a devida atenção constitui por si só um retrocesso”. (ROTHEMBURG, 

2012, p.247) 
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Referido autor aponta a existência de uma dupla dimensão do princípio em 

análise, uma positiva e outra negativa, salientando a evidência dessa última, a qual 

designa ao princípio a tarefa de “proteger o ambiente contra ameaças ou agressões que 

atinjam o nível atual de proteção jurídica conferido”. (ROTHEMBURG, 2012, p.248) 

Já no que tange à dimensão positiva essa traduz-se na obrigação de “promover-

se o direito fundamental ao ambiente ecologicamente equilibrado, ou seja, criarem-se 

condições ambientais adequadas”. 
19

 (ROTHEMBURG, 2012, p.249) 

A dimensão negativa apontada por Rothemburg designa a capacidade de atuação 

do princípio tanto sobre a esfera normativa, quanto sobre as políticas públicas, impondo 

proibições de inovações legais minimizadoras da proteção em vigor e do número e 

potencial de políticas públicas vigentes destinadas a promover a proteção ambiental.  

Já a dimensão positiva atua sobre o retrocesso eficacial verificado, ou seja, sobre 

o dano já concretizado, impondo ao poder público a recuperação de áreas degradadas.   

A gestão de riscos de desastres naturais conforme analisado, atua sobre as 

esferas responsáveis por desencadeá-los, quais sejam, as condições do meio ambiente 

natural e urbano.  

No contexto brasileiro dois são os principais fatores responsáveis pela causa de 

desastres naturais, a degradação das infraestruturas naturais, ou seja, do meio ambiente 

natural, e a urbanização, fenômeno responsável por múltiplos fatores de 

vulnerabilização do território, como a ocupação desordenada do solo e a fragilidade das 

edificações situadas nas áreas de risco.  

A legislação responsável pela gestão de riscos abarca todos esses fatores, alguns 

de maneira irrisória, mas nesses casos a legislação específica, como o Código Florestal, 

o Estatuto das Cidades, a lei de parcelamento do solo urbano e até mesmo a lei 

instituidora do programa Minha Casa, Minha Vida, atua mais incisivamente a fim de 

sanar os fatores de vulnerabilização e minimizar a exposição da população a riscos 

dessa natureza. 

Percebe-se que a gama de legislações integrantes da gestão de riscos de desastres 

naturais é muito mais abrangente do que a legislação específica de proteção e defesa 

                                                           
19

 Michel Prieur comunga da opinião de Rothemburg sobre a atuação do princípio da vedação de 

retrocesso socioambiental. Para o autor francês “a não regressão é uma obrigação negativa inerente a toda 

obrigação positiva que decorre de um direito fundamental”, ou seja, visa impor a promoção do direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado e os outros que lhe são inerentes, por intermédio da proibição 

do enfraquecimento dos instrumentos destinados a realizar as prestações estatais voltadas para tanto. 

(PRIEUR, 2012, p.20) 
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civil. Toda essa legislação deve ser norteada pelo princípio da vedação ao retrocesso 

socioambiental, pois ela visa à promoção de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, capaz de proporcionar o bem-estar social e resistir aos impactos 

provenientes de eventos adversos de origem natural.  

À atuação do princípio da vedação de retrocesso socioambiental no âmbito 

normativo, sob a perspectiva do direito dos desastres, cabem as mesmas críticas feitas a 

sua atuação sobre as normas ambientais, sendo cabíveis também as mesmas respostas. 

Pode-se acrescer, no entanto, que os direitos relativos à gestão de riscos provêm 

diretamente da legislação ordinária, não possuindo embasamento constitucional 

imediato.  

Pereira da Silva afirma que “em princípio aquilo que o legislador dá livremente, 

livremente pode tirar”, posição com a qual concorda-se no presente estudo. No entanto 

as normas integrantes do complexo jurídico regulamentador da gestão de riscos, 

possuem embasamento mediato na Constituição da República de 1988, sendo 

responsáveis pela concretização do art.225 (direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado), art.3, I, IV (reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem 

de todos), art.5º (direito à vida), art.6º (direito à moradia e à saúde), bem como da 

dignidade humana prevista no artigo 1º, inciso III. Dessa forma essas normas não 

enquadram-se no rol de normas afetadas pela afirmação de Pereira da Silva, sujeitando-

se aos limites impostos pela proibição de retrocesso. (PEREIRA DA SILVA, 2003, 

p.284)    

A aplicação prática do princípio da vedação ao retrocesso socioambiental sobre 

as normas de gestão de riscos, deve ocorrer nos mesmos moldes como ocorre no 

ordenamento jurídico responsável pela proteção ambiental. Essa aplicação, no âmbito 

normativo, é mais simples, visto que a constatação do retrocesso normativo é muito 

mais fácil de ocorrer. O efeito dessa aplicação é a garantia abstrata de manutenção dos 

níveis e mecanismos de proteção destinados a tal gestão, não implica numa garantia 

concreta de elevação da proteção ofertada, a qual deve ocorrer pela aplicação do 

referido princípio no âmbito administrativo.  

Para as normas serem eficientes, ou seja, para produzirem os objetivos no 

mundo exterior é necessário que elas sejam eficazes, sejam observadas na conduta da 

coletividade.  

Essa eficácia depende de alguns fatores. Ana Lucia Sabadell arrola mais 

precisamente 7 requisitos: divulgação do conteúdo da normas para a população; 



138 
 

“conhecimento efetivo da norma por parte de seus destinatários”; “perfeição técnica da 

norma”; elaboração de estudos preparatórios para a elaboração da norma; “preparação 

dos operadores do direito responsáveis pela aplicação da norma”; “consequência 

jurídicas adaptadas à situação e socialmente aceitas”; “expectativa de consequências 

negativas”. (SABADELL, 2014, p.66) 

Alguns desses fatores referem-se não as características da norma positivada, mas 

a duas questões essenciais para a sua eficiência: o equipamento estatal destinado a sua 

aplicação (preparação dos operadores do direito, responsáveis pela aplicação da norma; 

elaboração de estudos preparatórios para a elaboração da norma) e ao comportamento 

social ante a norma (conhecimento efetivo da norma por parte de seus destinatários; 

expectativa de consequências negativas). 

O primeiro desses fatores (equipamento estatal destinado à aplicação da norma) 

refere-se à adequação interna da norma. No caso da gestão de riscos de desastres 

naturais, múltiplas são as normas que criam obrigações baseadas em mapas. Para essas 

normas a elaboração de estudos científicos adequados é imprescindível, pois esses 

mapas devem refletir a realidade local para que a norma seja capaz de produzir os 

efeitos almejados.  

Muitas das obrigações criadas pela legislação de gestão de riscos também são 

contínuas, como o monitoramento e alerta. Para promover tal monitoramento é 

necessário um maquinário de alta tecnologia e um corpo de agentes qualificados para 

manuseá-los. Esse corpo de agentes enquadra-se no conceito de operadores do direito, 

citado por Sabadell, porque embora não trabalhem diretamente com o judiciário, visam 

à aplicação imediata da norma.    

 O segundo fator mencionado (comportamento social ante a norma) depende 

diretamente do primeiro (equipamento estatal destinado à aplicação da norma).  

A expectativa de consequências negativas depende do aparato estatal 

responsável pela fiscalização do cumprimento da norma e do julgamento das suas 

infrações, bem como o conhecimento efetivo da norma depende diretamente da 

estrutura responsável pela sua divulgação. Em todos esses casos é necessária uma 

complexa estrutura administrativa que engloba mão de obra qualificada, maquinário e 

recursos financeiros. São as denominadas políticas públicas, responsáveis por 

concretizar as normas prestacionais, dentre as quais enquadram-se as normas criadoras 

de direitos sociais e ambientais e, portanto, as normas de gestão de riscos.   



139 
 

O princípio da vedação ao retrocesso socioambiental deve atuar sobre essas 

políticas públicas, limitando suas alterações. São essas políticas públicas que promovem 

a eficácia das normas de gestão de riscos (e também das normas ambientais e de direitos 

sociais), eventual redução no seu potencial resultará no já estudado, retrocesso eficacial. 

Tiago Fernstenseifer e IngoWolfgang Sarlet corroboram a atuação do princípio 

da vedação ao retrocesso socioambiental sobre a estrutura administrativa do Estado, 

conforme os autores: 

 

[...] na medida em que a proibição de retrocesso socioambiental se coloca 

como “blindagem protetiva” em face da atuação dos poderes públicos, no 

âmbito das suas funções legislativa, administrativa e judiciária, pode-se 

conceber a sua incidência sobre a própria estrutura administrativa e 

organizacional do Estado voltada à promoção de determinado direito 

fundamental. Com base em tal entendimento, determinado ato administrativo 

que culminasse por reduzir em demasia – portanto, de forma desproporcional 

– a estrutura administrativa hoje existente para a tutela ecológica, 

impossibilitando a fiscalização e a adoção de políticas públicas ambientais de 

modo minimamente suficiente para salvaguardar tal direito fundamental, 

estaria por violar a proibição de retrocesso socioambiental (além da proibição 

de proteção insuficiente!) e a medida administrativa em questão estaria 

eivada de inconstitucionalidade. (SARLET; FERNSTENSEIFER, 2012, 

p.156) 

 

No âmbito da gestão de riscos, o retrocesso eficacial pode ocorrer nos casos de 

redução do número de agentes responsáveis pela prestação de socorro às vítimas; pela 

diminuição do território abrangido pelos sistemas de monitoramento e alerta precoce; 

pela retirada de equipamentos de monitoramento e alerta precoce; pela redução da 

quantidade e qualidade de obras preventivas ou de estabelecimentos de atendimento 

médico de urgência, entre outras inúmeras hipóteses.  

Esse retrocesso deve ser impedido pelo princípio da vedação ao retrocesso 

socioambiental, por intermédio de sua aplicação pelo poder judiciário no controle 

judicial das políticas públicas. 

Não ocorrerá nesses casos invasão de competência, mas apenas adequação do 

comportamento do poder executivo à norma jurídica vigente, responsável por 

concretizar mandamentos constitucionais. 

A caracterização do retrocesso eficacial na gestão de riscos, assim como 

relativamente à proteção ambiental demonstra-se mais complicada do que a 

caracterização do retrocesso normativo.  

Não basta a mera redução dos fatores apontados, visto que o poder executivo 

pode mudar as estratégias de prevenção/resposta, para métodos que demandem menos 
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agentes ou equipamentos e possuam efetividade análoga ou maior do que as estratégias 

anteriores.  

Nesses casos, em que for constatada uma redução no número de agentes, 

equipamentos ou recursos financeiros destinados à implementação das políticas públicas 

com base no argumento de adoção de estratégias mais eficientes, essa eficiência deve 

ser demonstrada pelo Poder Executivo com bases em dados empíricos. A necessidade 

dessa demonstração advém do princípio da fundamentação. 

Outro modo de constatação do retrocesso eficacial da gestão de riscos é a 

comparação da quantidade de danos causados por eventos de mesma magnitude ao 

longo do tempo.  

Não basta a análise isolada da quantidade de danos no decorrer dos anos, visto 

que a intensidade dos fenômenos naturais é variável (a intensidade das chuvas e ventos 

altera-se no tempo, erupções vulcânicas e terremotos não ocorrem anualmente, por 

exemplo.). Assim se compararmos anos em que ocorrerão terremotos ou erupções 

vulcânicas com o ano anterior no qual tais fenômenos não existiram, haverá um 

considerável aumento na quantidade dos danos. Se considerarmos o ano seguinte, 

perfazendo a análise do triênio e esse ano igualmente não comportar os fenômenos 

citados, haverá uma diminuição abrupta dos danos.  

Esse tipo de análise não é hábil a verificar a existência de retrocesso, visto que a 

causa imediata dos desastres naturais possui grande variabilidade na sua intensidade. 

Para constatar o retrocesso na capacidade de resiliência do território deve-se 

comparar então, a quantidade de danos produzidos por eventos de mesma intensidade.  

Desse modo, se um terremoto de 7.1 na escala Richter destruir 5 mil moradias e 

matar 20 mil pessoas em um ano e 5 anos depois um terremoto de força análoga destruir 

30 mil moradias e matar 100 mil pessoas, haverá notório retrocesso, em decorrência da 

diminuição da capacidade do meio para resistir ao impacto externo, responsável por 

acarretar danos consideravelmente maiores. Nesses casos far-se-á urgente uma 

modificação nas políticas públicas implantadas no período, em decorrência da 

ineficiência dessas para promover o equilíbrio ambiental e o bem-estar da população.  

Outra questão que se põe acerca da aplicação do princípio da vedação de 

retrocesso no âmbito da gestão de riscos refere-se a sua fundamentação. A incidência da 

proibição de retrocesso nesse âmbito justifica-se, pelos mesmos fundamentos 

justificadores de sua incidência no âmbito da proteção ambiental.  
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Os objetivos da proteção ambiental e da gestão de riscos são análogos, em suma, 

promover o equilíbrio ecológico e o bem-estar da população e indiretamente o direito à 

vida e à saúde, bem como a dignidade humana. 

Esse objetivo comum autoriza a apropriação pela gestão de riscos da 

fundamentação destinada à incidência do princípio da vedação de retrocesso no âmbito 

da proteção ambiental.  

Ressalte-se, alguns autores incluem como um elemento do princípio da vedação 

ao retrocesso socioambiental uma obrigação de melhorar a qualidade do meio ambiente. 

Essa obrigação não se confunde com a dimensão positiva apontada por Rothemburg 

visto que essa última destina-se a recuperar o ambiente degradado, em decorrência de 

uma obrigação de restituição do status quo, e não de melhorar a qualidade do meio 

ambiente (embora a recuperação da área degradada possa desencadear em uma 

melhoria, relativamente ao status quo, mas esse não é seu objetivo primordial). 

A obrigação de melhorar gradativamente a qualidade ambiental não é tarefa do 

princípio em análise
20

, e sim do princípio da melhoria ambiental
21

, previsto entre outros 

lugares, no artigo 2º da Lei 6.938/1981 e na “Declaração sobre o Ambiente Humano”, 

embora de fato tais princípios apresentem considerável convergência, sendo passível 

sua aplicação conjunta na maioria dos casos.   

O princípio da vedação ao retrocesso socioambiental, conforme exposto alhures, 

designa tão somente a proibição de inovação legislativa ou administrativa redutora de 

proteção ambiental, ou seja, a inserção de normas menos protetivas e a diminuição de 

políticas públicas destinadas a implantar as normas e promover, no caso em estudo, a 

gestão de riscos e os direitos por ela almejados. 

                                                           
20

 No mesmo sentido, Walter Claudius Rothemburg assevera que “a maximização não se confunde com a 

eficácia impeditiva de retrocesso... Enquanto a otimização puxa o direito ao ambiente para níveis cada 

vez mais aperfeiçoados, o não retrocesso garante os níveis de desenvolvimento já atingidos e impede que 

retroajam”. (ROTHEMBURG, 2012, p.253) 
21

 O princípio da melhoria ambiental é previsto no caput do artigo segundo da Lei 6.938/1981 (Política 

Nacional do Meio Ambiente), o qual dispõe: “A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no 

País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção 

da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios... (BRASIL, 1981, grifo nosso) 

O princípio 1 da “Declaração sobre o ambiente humano” igualmente prevê o princípio da melhoria 

ambiental ao prescrever: “O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de 

condições de vida adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida 

digna, gozar de bem-estar e é portador solene de obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente, 

para as gerações presentes e futuras”. (UNITED NATIONS, 1972, grifo nosso) 
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É com essa conformação que aponta-se a inserção do princípio da vedação ao 

retrocesso socioambiental na principiologia da gestão de riscos como solução para 

promover a redução dos riscos de desastres naturais. 

Referido princípio pode contribuir para a estagnação da vulnerabilidade 

constatada, por intermédio de sua dimensão negativa, voltada a impedir a ampliação da 

degradação das infraestruturas naturais e da ocupação de novas áreas de risco 

(manutenção do potencial dos fatores de vulnerabilização), e, paulatinamente, através da 

implantação de medidas estruturais (muros de contenção, barragens de detenção e 

retenção, etc.) e não estruturais (ensino dos princípios da gestão de riscos, treinamento 

de emergência, etc.) destinadas a sanar os riscos existentes, aumentar a resiliência das 

comunidades. 

Ao se estagnar a vulnerabilidade e aumentar a resiliência, ter-se-á como 

resultado uma comunidade mais resistente aos impactos das intempéries da natureza, e, 

consequentemente haverá uma redução do risco de concretização de danos oriundos 

desses impactos, ou seja, uma redução do risco de concretização de desastres naturais. 

Além da inserção do princípio da vedação ao retrocesso socioambiental na 

principiologia de gestão de riscos, apontam-se como ferramentas para contribuir com a 

redução de riscos de desastres naturais no Brasil, a divulgação anual dos dados relativos 

ao cenário de desastres naturais e o incremento de uma maior valorização dos elementos 

naturais do meio ambiente no espaço urbano.  

  

6.2 Divulgação anual dos dados obtidos no Anuário Brasileiro de Desastres 

Naturais 

 

 A socióloga Ana Lucia Sabadell aponta como uns dos fatores para a eficácia das 

normas, a divulgação dessas para a população “pelos meios adequados empregando 

métodos educacionais e alguns dos meios de propaganda política e comercial”; o 

conhecimento da norma pelos destinatários, fator diretamente dependente do primeiro, 

“e do nível de instrução da população”; e a “expectativa de consequências negativas”, 

traduzindo-se esse fator na percepção social acerca da probabilidade de sofrer as 

sanções enunciadas pela lei. (SABADELL, 2013, p.66-67) 

 As normas de proteção e defesa civil e as demais que estabelecem os fatores de 

prevenção aos riscos de desastres naturais não apontam, via de regra, sanções, por serem 

normas programáticas destinadas a reger as prestações estatais destinadas a promover a 
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gestão dos riscos. A sua inobservância não desencadeará sanções jurídicas, mas sim 

naturais, pois provocará uma maior vulnerabilidade do território e provavelmente 

acarretará na concretização de danos mais severos, oriundos do impacto de fenômenos 

naturais intensos.  

 Logo da mesma forma que a “expectativa de consequências negativas” é 

importante para as normas jurídicas tradicionais, o é para as normas prestacionais, como 

é o caso das normas de gestão de riscos. 

 Para que a população tenha a supracitada expectativa de consequência negativa, 

imprescindível se faz que ela conheça a norma, o que é alcançado por intermédio de sua 

divulgação.  

 Essa divulgação pode se dar de duas formas: através das propagandas políticas e 

estatais nas mídias tradicionais e por meio do debate da norma nas instituições de 

ensino. Essa última opção, inclusive, é prevista pela Lei nº 12.608/2012 que ao alterar a 

Lei 9.394/1996 determina o ensino dos princípios da proteção e defesa civil nos ensinos 

fundamental e médio, de maneira integrada aos conteúdos obrigatórios.  

 Quanto ao modo de se proceder a divulgação da norma nas mídias tradicionais, 

sugere-se uma divulgação perene, anualmente, sempre no Dia Internacional para a 

Redução dos Desastres Naturais, o qual foi instituído pelas Nações Unidas, coincidente 

com a segunda quarta-feira de outubro.  

 Aponta-se como conteúdo dessa divulgação não as normas positivadas, os textos 

de lei, mas sim o Anuário Brasileiro de Desastres Naturais, contendo as características 

dos fenômenos naturais sucedidos no último ano (disposição geográfica dos fenômenos, 

tipos de fenômenos ocorridos, etc.), bem como dos danos suportados pela população 

(tipo de dano, distribuição espacial do dano, etc).  

 A divulgação pela grande mídia do Anuário Brasileiro de Desastres Naturais 

sempre na segunda quarta-feira de outubro fomentará o debate sobre o tema nas 

instituições de ensino e de deliberação política, ampliando por consequência o 

conhecimento das normas responsáveis por estabelecer a gestão de riscos, bem como da 

importância da preservação das infraestruturas naturais e da adoção de medidas 

preventivas estruturais e não estruturais.    

 Com a ampliação do conhecimento da norma pela população e a percepção das 

consequências negativas de seu não cumprimento, tanto pelo Estado (normas 

prestacionais) como pelos indivíduos (normas de preservação ambiental e ordenação 

urbana) haverá provavelmente um aumento da eficácia das normas de gestão de riscos e 
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consequentemente uma elevação da eficiência dessa, culminando na redução dos riscos 

de desastres naturais no território nacional. 

 

6.3 Valorização dos elementos naturais do meio ambiente no espaço urbano 

 

 Conforme já relatado a destruição das infraestruturas naturais é um dos 

principais fatores de vulnerabilização a desastres naturais. A retirada da vegetação de 

encostas de morros bem como a supressão de matas ciliares contribui para a 

desestabilização do solo e o assoreamento dos cursos d’água, modificando o ciclo 

hidrológico e favorecendo a reincidência de inundações, enxurradas e alagamentos
22

.  

 Os Anuários Brasileiros de Desastres Naturais de 2011 a 2013 apontam que as 

enxurradas, inundações, alagamentos e movimentações de massa (deslizamentos) 

corresponderam no triênio analisado, pela maior parte dos eventos de desastres naturais 

constatados no país, bem como foram responsáveis pela maior parte dos danos 

verificados.    

 Com relação à quantidade de eventos, a Tabela 14 demonstra o percentual que as 

modalidades de desastres naturais supracitados representam no total de eventos adversos 

verificados no período.  

 

 2011 2012 2013 

Enxurrada 299 93 118 

Inundação 169 76 84 

Alagamentos 44 17 62 

Deslizamentos 71 37 39 

Total anual de Desastres 795 374 550 

Percentual dos eventos mencionados no total anual 73% 60% 55% 

Tabela 14: Percentual dos desastres oriundos de enxurradas, inundações, alagamentos e deslizamentos no 

total verificado no triênio. 

Fonte: Elaboração própria 

                                                           
22

 Conforme o Anuário Brasileiro de Desastres Naturais, alagamentos são os acúmulos de águas nas vias, 

edificações e demais infraestruturas urbanas, resultantes da superação da capacidade de escoamento dos 

sistemas de drenagem urbana, pelos elevados volumes de escoamentos superficiais gerados por 

precipitações intensas; enxurradas são os escoamentos superficiais de alta 

velocidade e energia, desencadeados por chuvas intensas e concentradas, em regiões acidentadas e bacias 

hidrográficas de dimensões reduzidas. Já as inundações são definidas por Carlos Tucci como a elevação 

das águas dos rios, riachos e demais cursos d’água que passam a ocupar os leitos maiores de escoamento, 

diversas vezes ocupados pela população. Tucci assevera que esses fenômenos decorrem de “um processo 

natural do ciclo hidrológico devido à variabilidade climática de curto, médio e longo prazo”. (TUCCI, 

2005, p.31)  
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 As enxurradas, inundações, alagamentos e movimentações de massa 

(deslizamentos), são os fenômenos com o maior potencial danoso no Brasil, 

correspondendo por grande parte dos danos verificados no país no triênio em análise. É 

o que pode ser verificado pela leitura da Tabela 15, relativamente aos desabrigados, 

desalojados e óbitos constatados no período. 

 

Período analisado: 2011/2013 ÓBITOS DESABRIGADOS DESALOJADOS 

Total verificado considerando-se todas 

as espécies de desastres ocorridos no 

Brasil. 

1.370 401.434 1.679.378 

Danos provocados por enxurradas, 

inundações, alagamentos e 

deslizamentos. 

1.260 343.905 1.485.823 

Percentual dos danos provocados por 

enxurradas, inundações, alagamentos e 

deslizamentos no total verificado no 

período. 

92% 85% 86% 

Tabela 15: Percentual dos danos oriundos de enxurradas, inundações, alagamentos e deslizamentos no 

total de óbitos, desabrigados e desalojados verificados no triênio.  

Fonte: Elaboração própria 

 

Esses 4 eventos mencionados nos tabelas anteriores, possuem como causas, 

fatores relativos a destruição das infraestruturas naturais, como a supressão de 

vegetação de encostas e de matas ciliares, a impermeabilização do solo, a alteração de 

vegetação, entre outros.  

Carlos Tutti afirma que a alteração da cobertura vegetal provocada pelo 

desenvolvimento urbano produz consequências responsáveis por modificar o ciclo 

hidrológico natural. (TUTTI, 2005) 

A principal dessas consequências é a redução do potencial de infiltração da água 

no solo, que desencadeia num maior volume do escoamento superficial das águas 

pluviais. A esse fator soma-se a diminuição da evapotranspiração e o aceleramento do 

escoamento ante a ausência de vegetação para retê-lo. Nos dizeres de Carlos Tutti: 

 

O volume que deixa de infiltrar fica na superfície, aumentando o escoamento 

superficial. Com os condutos pluviais aumenta a velocidade do escoamento 

superficial, reduzindo o tempo de deslocamento. As vazões máximas também 

aumentam, antecipando seus picos no tempo (figura 3.2) A vazão máxima 

média de inundação pode aumentar de seis a sete vezes. Na bacia do rio 

Belém em Curitiba, com área de drenagem de 42 km2 e áreas impermeáveis 

da ordem de 60% foi obtido um aumento de 6 vezes na vazão média de cheia 
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das condições rurais para a condição atual de urbanização. (TUTTI, 2005, 

p.65)   

 

 O aumento da velocidade do escoamento superficial das águas pluviais amplia 

os riscos de enxurradas, bem como os de inundações ribeirinhas e alagamentos.   

 A valorização dos elementos naturais do meio ambiente nos centros urbanos, por 

intermédio da manutenção de maiores espaços permeáveis, preferencialmente com 

vegetação (a inserção da vegetação aumenta o potencial de infiltração do solo, de 

evapotranspiração e de retenção do escoamento pluvial), diminuirá os riscos dos 

fenômenos supracitados. 

 A adoção de mais áreas permeáveis com vegetação deve se dar num âmbito 

geral, em praças, passeios e outros espaços públicos, estacionamentos (adoção de piso 

vazado), quintais residenciais, terrenos comerciais, entre outros.  

Tutti corrobora com o entendimento exposto, ao salientar a importância da 

cobertura vegetal. 

 

A cobertura vegetal tem capacidade de armazenar parte do volume de água 

precipitado pela interceptação vegetal, aumentar a evapotranspiração e de 

reduzir a velocidade do escoamento superficial pela bacia hidrográfica. 

Quando é retirada a cobertura vegetal a tendência é de aumentar o volume 

escoado, as cheias e redução das estiagens, aumentando a variabilidade das 

vazões. [...] A perda desta cobertura [...] tem produzido como consequência o 

aumento da frequência de inundações devido à falta de interceptação da 

precipitação e ao assoreamento dos rios. (TUTTI, 2005, p.32-42) 

 

 O aumento da cobertura vegetal é apontado por Tutti como “uma medida 

extensiva para redução das inundações, mas aplicável a pequenas bacias, onde tem mais 

efeito (< 10 km2). O efeito maior deste tipo de medida é sobre os eventos mais 

frequentes de alto risco de ocorrência”. (TUTTI, 2005, p.42) 

A manutenção de valas de infiltração em passeios é outra medida capaz de 

prestigiar os elementos naturais do meio ambiente no centro urbano, favorecendo o 

potencial de infiltração do solo.    

Todas as medidas apontadas até então se referem à prevenção de alagamentos, 

inundações e enxurradas, razão pela qual cumpre mencionar as medidas de prevenção 

dos deslizamentos, fenômenos também apontados no presente tópico como passíveis de 

prevenção pela valorização dos elementos naturais no meio urbano. 

A prevenção desse tipo de fenômeno natural se dá com a mera manutenção da 

vegetação nativa nas encostas dos morros, conforme já demonstrado nesse estudo. Essa 
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vegetação funciona como fixadora do solo, impedindo a retirada de sedimentos e 

consequentemente inibindo a movimentação de terra. 

Ao se prevenir as enxurradas, inundações, alagamentos e deslizamentos de terra, 

fenômenos responsáveis por desastres mais reincidentes no Brasil (correspondem a 

1.109 dos 1.719 desastres naturais verificados no triênio 2011-2013, ou seja, 64,5%), 

reduzir-se-á tanto os riscos de eventos de desastres naturais (considerando-se os eventos 

individualmente), como os riscos de danos oriundos de intempéries da natureza, afinal 

são esses fenômenos (enxurradas, inundações, alagamentos e deslizamentos de terra) os 

que causam os maiores danos à população brasileira.  

     

7 CONCLUSÃO 

 

Propôs-se como problema a ser analisado por esta dissertação a identificação de 

alternativas capazes de reduzir os riscos de desastres naturais e aumentar a resiliência 

urbana, considerando-se o cenário contemporâneo de mudanças socioambientais e a 

limitação de recursos do Estado. 

Iniciou-se a resolução do problema, através do estudo do fenômeno dos 

desastres naturais. Verificou-se que o desastre natural não é o fenômeno natural intenso 

em si, mas os efeitos adversos que o impacto desse fenômeno produz na sociedade, ou 

seja, os danos causados à população.  

Percebeu-se que esses danos não são causados pelo simples advento de uma 

intempérie da natureza, mas existem outros fatores de origem antrópica que contribuem 

para a consolidação de efeitos negativos nas situações de incidência de fenômenos 

naturais intensos. Esses fatores provocam uma maior propensão à materialização de 

danos, diminuindo a capacidade do território de assimilar os impactos sem entrar em 

colapso, a esse fenômeno dá-se o nome de vulnerabilidade.  

Em oposição à vulnerabilidade, a resiliência designa a capacidade do território 

de absorver impactos mantendo a sua estabilidade e de recuperar-se após a 

concretização de um desastre.  

A resiliência, portanto, mostra-se como um objetivo a ser perseguido pela 

sociedade, no combate aos riscos de desastres naturais.  

Para construir a resiliência torna-se necessário identificar e eliminar os fatores 

responsáveis por vulnerabilizar a sociedade.     
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 Identificou-se que no Brasil os principais fatores responsáveis pela exposição da 

população aos desastres naturais ocorreram durante o processo de urbanização pelo qual 

o país passou durante o século XX, quais sejam: ocupação desordenada do solo, 

crescimento populacional e tendência demográfica, destruição da infraestrutura natural e 

defasagem ou ausência de infraestrutura artificial.  

 Durante o processo de urbanização houve uma grande explosão demográfica 

resultando no crescimento vertiginoso das cidades brasileiras, caracterizado, sobretudo 

por ocupações irregulares, invasões e multiplicações de favelas. 

Esses aglomerados localizavam-se em áreas de baixo valor imobiliário, não raras 

vezes impróprias para o uso habitacional em decorrência de suas características naturais. 

É o caso das favelas situadas em encostas de morros e das ocupações ribeirinhas. 

Com o decorrer dos anos essas ocupações consolidaram-se e cresceram, 

elevando o número de pessoas expostas a riscos.  

Somou-se a ocupação desordenada a destruição das infraestruturas naturais e a 

impermeabilização do solo. Esses dois fatores potencializaram os riscos de enchentes e 

deslizamentos de terra e demandaram a construção de um consistente sistema de 

infraestrutura artificial destinada a drenagem das águas pluviais.  

Ocorre que esse sistema manteve-se deficitário, principalmente nas áreas 

especialmente sujeitas a riscos. 

A evolução do processo de urbanização somado às características naturais do 

território culminou na vulnerabilização da população de baixa renda, a qual passou a 

suportar, anualmente, consideráveis danos à saúde, vida, integridade física e moradia, 

provocados principalmente por enxurradas, inundações ribeirinhas e deslizamentos de 

terra.  

 Ao final do século XX surgem, em âmbito internacional, inúmeras convenções 

acerca dos desastres naturais. A preocupação internacional sobre o tema influenciou 

diretamente o ordenamento jurídico brasileiro, resultando na edição de leis sobre 

proteção e defesa civil, em consonância com os objetivos propostos nas Resoluções da 

ONU e das Convenções Mundiais sobre Redução de Desastres. 

 A legislação nacional instituiu então a gestão de riscos de desastres brasileira, 

visando reduzir os riscos de ocorrência desses eventos e minimizar os danos nos 

desastres concretizados.  

 No intuito de reduzir os riscos, demonstrou-se necessário aumentar a resiliência, 

o que demandou a minimização dos fatores de vulnerabilização.  
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 As normas pátrias versaram então sobre todos os fatores de vulnerabilização, 

sempre com uma abordagem preventiva, visando minar a influência negativa exercida 

por esses. Os fatores de vulnerabilização são, em suma, fatores sociais e ambientais, os 

quais exigem medidas prestacionais para serem sanados.   

Ao verificar-se os objetivos das normas de gestão de riscos, quais sejam, reduzir 

riscos e mitigar danos, e o conteúdo dessas (versavam sobre todos os fatores de 

vulnerabilização, com intensidade variável), percebeu-se que a resolução do problema 

proposto neste estudo ocorreria com a amplificação da eficiência dessas normas. 

 No entanto, as normas de gestão de risco, em sua grande parte, exigem 

prestações estatais e demandam um considerável aparelhamento estatal, não apenas para 

executar as normas, mas também para elaborá-las de maneira adequada.  

 A ampliação da eficiência das normas demanda a adequação interna de seu 

conteúdo e um maior grau de observação de seus mandamentos pela conduta da 

coletividade. 

 A fim de aumentar a eficiência das normas instituidoras da gestão de riscos 

demonstrou-se necessário aumentar a sua eficácia.  

 Percebeu-se a necessidade da adoção de uma ferramenta legitimada a atuar na 

esfera ambiental e social (fatores de vulnerabilização) capaz de vincular tanto a norma, 

como a estrutura administrativa destinada a executá-la.  

 Apontou-se então como alternativa para aumentar à eficiência da gestão de 

riscos, a inserção na principiologia que orienta a sua aplicação, do princípio da vedação 

de retrocesso socioambiental, o qual é hábil a vincular tanto o retrocesso normativo, 

garantindo a manutenção dos coeficientes legais de proteção ambiental e promoção dos 

direitos sociais relacionados, como moradia, bem como o retrocesso eficacial, 

garantindo a manutenção do investimento estatal (recursos humanos, materiais e 

financeiros) nas políticas públicas responsáveis pela implementação da gestão de riscos.   

Indicou-se ainda como ações capazes de contribuir para a redução dos riscos de 

desastres, a valorização dos elementos naturais do meio ambiente nas áreas urbanas e a 

divulgação anual pelo Estado, através da grande mídia, dos dados oficiais de desastres 

naturais, sempre na segunda quarta-feira de outubro, dia eleito pelas Nações Unidas 

como o Dia Internacional para a Redução dos Desastres Naturais. 

A primeira dessas alternativas além de não demandar o dispêndio de grandes 

recursos estatais, pode ser realizada pela própria população, em sua conduta privada, 

por intermédio da preservação de áreas permeáveis com vegetação, as quais podem 
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diminuir a quantidade e velocidade do escorrimento superficial das águas pluviais, 

prevenindo enxurradas e inundações, além de contribuir para a fixação do solo, evitando 

deslizamentos de terra. 

A segunda alternativa deriva de um dos “fatores instrumentais de eficácia da 

norma”, apontados por Sabadell, mais especificamente da divulgação do conteúdo da 

norma a população. A divulgação dos dados oficiais na grande mídia fomentará a 

discussão sobre o tema nas escolas, universidades, associações de bairro e outros 

espaços coletivos, contribuindo para a criação da legalmente almejada consciência 

nacional acerca dos riscos de desastres.       
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