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Volvida uma década, o Encontro Nacional de Riscos, na sua
XIV edição, regressou à Universidade de Coimbra. Depois de
vários Encontros terem decorrido de Norte a Sul do território
continental e no arquipélago da Madeira, o XIV Encontro, sobre
“Risco de Cheias e Risco de Inundações Fluviais - Aprender
com o Passado”, voltou a Coimbra para revisitar as cheias e
inundações de 2001, que imprimiram um rasto de destruição em
várias bacias hidrográficas nacionais, com destaque para a do
rio Mondego, onde o rebentamento de vários diques, a jusante
de Coimbra, provocou mais de uma centena de desalojados.
No decurso destas duas décadas, o risco de cheia e de inundação
voltou a manifestar-se, com as inundações de janeiro e fevereiro
de 2016 a causarem avultados prejuízos na área ribeirinha de
Coimbra e, as de dezembro de 2019, a afetarem vastas áreas
da planície aluvial do rio Mondego. Assim, diremos que o
objetivo deste Encontro, à semelhança de outros anteriores,
visou revisitar acontecimentos nefastos, para deles retirar os
ensinamentos que podem transmitir e, assim, aprender com
essa(s) experiência(s) do passado.
Para tal, neste Encontro colocaram-se os agentes de proteção
civil, o órgão de gestão das bacias hidrográficas, a empresa
de gestão da produção de energia da barragem da Aguieira e
o Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso
de Recursos, a discutir com a comunidade científica as causas e
as consequências destes acontecimentos e, sobretudo, a refletir
sobre os desafios que se colocam à gestão integrada desta bacia
hidrográfica, no intuito de evitar/reduzir o risco de cheias e o
consequente risco de inundações no Baixo Mondego.
A expectativa foi a de que, com o envolvimento e articulação
de todos, se pudesse reduzir o risco de inundações no Baixo
Mondego, através do aumento tanto da resiliência das
comunidades, como das capacidades de antecipação e de
resposta dos meios de prevenção e socorro em situação de crise.
A publicação das intervenções proferidas durante este XIV ENR
pretende contribuir para esse desiderato.
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p r e f á ci o

A nível mundial, as cheias e as consequentes inundações fluviais são as catástrofes
mais comuns, representando 44% das manifestações registadas no período compreendido entre 2000 e 2019, de acordo com a United Nations Office for Disaster Risk
Reduction (UNISDR). Afetaram, nesse período, 1,6 mil milhões de pessoas em todo
o mundo, o valor mais elevado quando comparado com outros tipos de catástrofes.
À escala europeia, nestas últimas décadas, as cheias e as inundações representaram
cerca de 1/3 das perdas causadas por fenómenos naturais e, na União Europeia, os
seus respetivos custos anuais médios ultrapassam 4 mil milhões de euros. Também
na região mediterrânea, as cheias e as inundações são consideradas as catástrofes
com maior potencial de destruição, sendo de igual modo as que causaram o maior
número de vítimas mortais e os danos materiais mais elevados.
Em Portugal, as cheias e as inundações foram, de igual modo, o fenómeno natural
mais frequente e mortífero durante o último século. A este propósito, recorde-se o
evento ocorrido de 25 para 26 de novembro de 1967, na área da Grande Lisboa, com
inundações a causarem um elevado número de mortos, a rondar cinco centenas, milhares
de desalojados e inúmeras habitações destruídas. Também as cheias e inundações de
2001 imprimiram um rasto de destruição em várias bacias hidrográficas nacionais,
destacando-se a do rio Mondego, onde o rebentamento de vários diques, a jusante de
Coimbra, provocou mais de uma centena de desalojados. Em dezembro de 2019, apesar
de se terem registado caudais bastante superiores aos assinalados na cheia de 2001,
apenas dois diques colapsaram, deixando também vastas áreas da planície aluvial do rio
Mondego submersas pela água, inúmeras povoações isoladas, estradas cortadas e danos
muito significativos em múltiplas infraestruturas e nos campos agrícolas.
Na bacia do Mondego, à semelhança de outras bacias do território nacional, as
cheias e as inundações são seculares e, apesar das obras de regularização realizadas, elas
continuam a ocorrer, provocando avultados prejuízos. Pode afirmar-se, todavia, que o
estado atual de conhecimento sobre os processos que conduzem à ocorrência de cheias
e de inundações se encontra relativamente bem consolidado, integrando processos
eminentemente naturais, a que se associam outros fatores desencadeantes ou agravantes
de origem antrópica. Como justificar, neste contexto, a contínua manifestação dos riscos
de cheia e de inundação, com consequências mais ou menos gravosas, ano após ano?
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Sob o tema “Risco de Cheias e Risco de Inundações Fluviais. Aprender com
o Passado” decorreu nos dias 16 e 17 de julho de 2021, na Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra, o XIV Encontro Nacional de Riscos em que, à semelhança do
que aconteceu com edições anteriores, se revisitou um acontecimento particularmente
nefasto, cuja efeméride “redonda” ocorreu neste ano, para dele retirar os ensinamentos
que pode transmitir e, assim, aprender com essas experiências. Neste Encontro
colocou-se a comunidade científica, bem como e, sobretudo, os agentes de proteção
civil, os órgãos de soberania regionais/locais, os professores dos ensinos básico e
secundário e a população em geral, a refletir sobre o que fazer em caso de situações de
catástrofe provocadas pela manifestação dos riscos de cheias e de inundações fluviais,
aprendendo com o passado para melhorar o presente e o futuro, tomando consciência
de que a frequência e intensidade destes eventos hidrológicos excecionais têm tendência
para aumentar e afetar um número crescente de pessoas e bens. Discutiu-se, também,
a importância que um eficaz planeamento e ordenamento do território podem ter na
redução destas catástrofes e avaliou-se e refletiu-se sobre a importância da educação
formal na construção de sociedades mais conscientes e resilientes a tais riscos.
Porque a “memória do risco” tem um papel fundamental na evolução do
conhecimento, por ter uma importância determinante na estrutura das ações dos
atores sociais e na escolha das tomadas de decisão, tendo em vista a redução dos
riscos, presentes ou futuros, baseada na experiência adquirida, o livro que agora
se apresenta, para “memória futura”, reúne vários contributos que, de forma
complementar, consolidam os conhecimentos e as aprendizagens que se possam
retirar do estudo de eventos catastróficos passados. Constitui-se por catorze
capítulos, dividido em duas partes; a primeira, sobre “As cheias e o risco de
inundações no Baixo Mondego” e, a segunda, sobre “Riscos de inundação noutras
bacias hidrográficas de Portugal e do Brasil”.
No primeiro capítulo, intitulado “Monitorização da variação secular dos parâmetros
climatológicos em Coimbra: o caso da precipitação para análise de riscos hidrológicos”, da
autoria de Joana Domingues, Maria Alexandra Pais, Paulo Ribeiro, Alcides Pereira
e Vasco Mantas, avalia-se a correlação entre a precipitação, medida na estacão
meteorológica da Av. Dr. Dias da Silva, em Coimbra, e as cheias registadas nesta cidade.
Os resultados obtidos mostram correlações baixas entre os anos de cheias em Coimbra
e os anos de maior precipitação anual, sugerindo a necessidade de integração de maior
10

número de parâmetros de toda a Bacia do Mondego, nomeadamente a intensidade
e a duração da precipitação noutros pontos da bacia, o caudal, assim como o uso e
ocupação do território, características geomorfológicas da bacia, entre outros.
Teresa Fragoso, João Bravo, António Correia e Luís Araújo Santos apresentam, na
sequência o “Estudo das inundações do rio Mondego a jusante da confluência do rio Ceira
até à Ponte Açude”, onde procuram avaliar a adequabilidade da utilização de programas
de simulação dinâmica de Precipitação-Escoamento como ferramenta para a previsão
de cheias. Como caso de estudo adotaram o evento de cheia ocorrido no Mondego,
em dezembro de 2019. Pela análise verificou-se que o coeficiente de rugosidade de
Manning tem uma forte relevância nos resultados obtidos sendo um parâmetro crucial
na calibração do programa, pelo que o conhecimento rigoroso da cobertura vegetal nas
margens do rio se torna fundamental, segundo os autores deste trabalho.
José Alfeu Sá Maques, Nuno Eduardo Simões e Fernando Seabra Santos,
no capítulo seguinte explanam os “Contributos do Laboratório de Hidráulica da
Universidade de Coimbra para o estudo das cheias na região de Coimbra” ao qual,
na sequência das inundações de 2000/2001 e 2016, foi solicitado uma análise
destes eventos. Os estudos requeridos tinham como objetivo explicar as razões da
ocorrência das cheias, avaliar o comportamento dos intervenientes na operação de
gestão das barragens e retirar ensinamentos para a gestão e atuação futuras. Os
resultados obtidos demonstraram que, em ambas as cheias, a gestão das descargas
da barragem da Aguieira não foi feita de acordo com os protocolos em vigor, pois,
a serem seguidos, os caudais máximos e os níveis de água poderiam ter sido muito
reduzidos e as inundações drasticamente mitigadas. Acrescentam, no entanto,
outros fatores agravantes dos respetivos impactes: a deficiente manutenção das
infraestruturas e da limpeza das margens, bem como o assoreamento do leito junto
à cidade de Coimbra. Acresce a necessidade de integração dos conhecimentos mais
atuais no domínio da previsão, seja meteorológica, hidrológica ou hidráulica, e das
tecnologias de comunicação, para que a decisão do operador possa ser mais bem
informada, e que é outra das conclusões evidenciada.
No capítulo seguinte, os autores, João Pardal, Lúcio Cunha, Alexandre
Oliveira Tavares, Pedro Pinto Santos e Luís Leitão, fazem um levantamento
dos “Impactos das grandes cheias do rio Mondego na região de Coimbra - uma
resenha histórica”, através da consulta de bases documentais históricas e registos
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hidrométricos (antigos e atuais). Assim, no período de 1200 a 2021, identificaram
296 cheias, 32 classificadas de catastróficas e 60 de extraordinárias. Entre os
impactos mais relevantes, salientam a perda de vidas humanas, o isolamento das
populações, situações de insalubridade e doenças, perdas agrícolas e na pecuária,
destruição de infraestruturas hidráulicas e vias de comunicação, habitações, igrejas,
conventos e comércio. Concluiram que o Mondego poderá estar parcialmente
“domado” pelas atuais estruturas hidráulicas, mas “não controlado”, por isso é
necessário adaptar o atual sistema de gestão da Bacia Hidrográfica à realidade atual.
Sobre a “Gestão do risco de inundação no Baixo Mondego”, Carlos Luís Tavares
conclui, no capítulo que se segue, que as medidas estruturais de proteção são
fundamentais na redução dos riscos de cheias e de inundações, acrescentando que,
nos eventos de 2000, 2001, 2016 e, principalmente, no de 2019, ficou evidente a
necessidade de serem complementadas com o desenvolvimento de atividades nãoestruturais. Destaca, neste âmbito, o ordenamento do território, a gestão da emergência
e o envolvimento das comunidades locais em todo o processo de gestão do risco.
O “Investimento do POSEUR na Redução de Riscos de Cheias e Inundações. O
Exemplo do Baixo Mondego”, é o título do capítulo da autoria de José Marques
Guedes, no qual se analisa o financiamento comunitário a projetos com o objetivo
de Redução de Riscos de Cheias e Inundações, com especial destaque para os
investimentos aprovados na Bacia Hidrográfica do Mondego. Assim, no que
concerne ao Baixo Mondego foram 7 as operações financiadas, que representam um
investimento total superior a 36 M€, destinados principalmente à limpeza de leitos
e margens (vegetação e/ou materiais), e a ações para reduzir a impermeabilização
dos solos, através da rearborização das margens em zonas críticas.
No capítulo “Projetar o futuro revivendo acontecimentos passados. As cheias do rio
Mondego e a queda da ponte Hintze Ribeiro”, José Antunes do Carmo analisa as cheias
de 2000/2001 que afetaram a cidade de Coimbra e a planície do Baixo Mondego.
Contudo, nesse mesmo ano hidrológico ocorreu a “tragédia de Entre-os-Rios”, com
o colapso da ponte Hintze Ribeiro, provocando a morte de 59 pessoas. O Autor é
perentório ao afirmar que o colapso da ponte Hintze Ribeiro é um exemplo concreto
de resposta do leito aluvionar a alterações antrópicas, só possíveis por manifesta
permissividade, gestão inadequada, negligência e fiscalização inexistente. Acrescenta
que o fenómeno de erosão localizada, em pilares de pontes construídas em fundos
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aluvionares, representa um risco acrescido à segurança da estrutura e dos seus
utilizadores. Enfatiza, por fim, a necessidade de estudar e acompanhar as alterações
do leito junto aos pilares, mas também ao longo de extensões significativas do rio para
montante e para jusante do trecho onde a infraestrutura se encontra implantada.
A segunda parte deste livro, congrega vários capítulos sobre os “Riscos de inundação
noutras bacias hidrográficas de Portugal e do Brasil”. No trabalho apresentado por
Isabel Machado Ferreira, António Bento-Gonçalves e António Vieira, sobre “O risco
hidrológico no município de Braga: contributo para a sua cartografia”, constatou-se que
apesar do risco hidrológico estar inserido no grande grupo dos riscos naturais, uma
vez que a sua manifestação se encontra associada às características do meio natural,
também apresenta várias condicionantes antrópicas, sobretudo relacionadas com
a evolução da urbanização, sendo de destacar, neste município, as construções nas
proximidades dos cursos de água, o aumento das taxas de impermeabilização e as
obstruções nos cursos de água e nos sistemas de drenagem.
Os dois capítulos seguintes, versam sobre a resposta hidrológica de cursos de
água, localizados Nordeste de Português; o primeiro, da autoria de Tamires Bertocco,
Tomás de Figueiredo e Felícia Fonseca, trata “Estimativas de caudal de ponta no
Parque Natural de Montesinho aplicando o método SCS” e avalia a influência que os
lameiros exercem na regulação do ciclo hidrológico em pequenas bacias de drenagem
em zonas de montanha; o segundo, da autoria de Vinícius Kenzo Okada, Tomás de
Figueiredo Felícia Fonseca e Maurício Morerira dos Santos, analisa as “Tendências
de evolução temporal dos caudais médios diários em bacias de montanha do NE de
Portugal”. Os resultados obtidos, no primeiro destes estudos, mostra a influência da
área ocupada por lameiros nas respostas hidrológicas, apontando para um aumento,
em cenários de mudanças climáticas, mais expressivo nos caudais de ponta, quando
os lameiros estão em condição de abandono. No segundo estudo ficou evidente
um decréscimo tanto dos caudais como dos coeficientes de escoamento (valores
médios), com a redução da precipitação a significar caudais abaixo do expectável,
quando se considera apenas a variação espacial das precipitações na região.
No capítulo seguinte, com o título “A vala de Alpiarça e o risco de inundação em
Almeirim”, Samuel Rodrigues Tomé e Luciano Lourenço analisam as inundações
fluviais ocorridas durante mais de um século, na cidade de Almeirim, com o intuito
de perceber se a construção de barragens, no rio Tejo, teve um impacte significativo
13

na sua redução, tanto em termos de periodicidade como de altura hidrométrica. Os
resultados mostram que o risco de inundação diminuiu, contudo o seu controlo só
será efetivo quando se promover uma gestão adequada de água descarregada pelas
barragens, em plena concertação entre Portugal e Espanha.
Os capítulos que se seguem, de Antônio Carlos Ribeiro Araújo Júnior e de
Jacques Manz, Raul Reis Amorim e Carmen Ferreira, versam, respetivamente,
sobre as “Inundações urbanas na Amazônia Setentrional, Boa Vista-RR-Brasil” e
sobre a “Interface entre diferentes políticas públicas na gestão do risco de inundações
em Petrópolis, RJ – Brasil”. No primeiro, analisam-se, de forma integrada, fatores
biofísicos e socioeconómicos, essenciais no enquadramento geoespacial do
risco de inundação na cidade de Boa Vista, com o intuito de identificar as áreas
potencialmente perigosas e socialmente vulneráveis a eventos desta natureza,
enquanto no segundo, se analisa a interface entre Políticas Nacionais, seja de
Recursos Hídricos ou de Proteção e Defesa Civil, e Sistemas Nacionais, neste caso,
o de Unidades de Conservação, na gestão do risco de inundações em Petrópolis.
A fechar este livro, Mário Talaia e Pedro Talaia apresentam o capítulo intitulado
“Contribuição da educação na resolução do risco de inundação: caso através da
observação de imagens”, onde exploram a combinação de fundamentos teóricos,
que permitem a interpretação do risco de inundações e a utilização de imagens
de diferentes locais, para mostrar as consequências da manifestação deste risco,
considerando-a como uma valiosa estratégia na prevenção de eventos futuros.
Trata-se, sem dúvida, de um livro de elevada utilidade para investigadores,
decisores públicos, professores e estudantes, com interesse nesta matéria ou com
responsabilidade na análise e gestão dos riscos de cheias e de inundações fluviais. A
expectativa é a de que, com o envolvimento e articulação de todos, se possa reduzir
o risco de inundações no Baixo Mondego, assim como noutras bacias nacionais e
internacionais, através do aumento, tanto da capacidade de antecipação, tornando
as comunidades mais resilientes, como da capacidade de resposta dos meios de
socorro em situação de crise, para mitigar os danos.
Coimbra, 14 de novembro de 2021.
Adélia Nunes
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Resumo: Este capítulo propõe analisar a interface entre a Política Nacional de
Recursos Hídricos, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação, bem como a interlocução
entre as instâncias de representação associadas a essas políticas e a gestão
do risco de inundações em Petrópolis. Para tanto, além da análise da
legislação vigente e dos documentos (planos de gestão) relacionados às
políticas públicas supracitadas foram realizadas entrevistas com gestores
das instâncias responsáveis por esses documentos. Embora as políticas
públicas em questão expressem, direta ou indiretamente, preocupação
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com as inundações e apontem a importância de ações integradas de
gestão, não foram encontradas ações consolidadas que promovam a
integração dessas políticas quanto à gestão do risco de inundações, assim
como ficou evidente, nas entrevistas, a falta ou a incipiente articulação
entre as instâncias analisadas frente ao tema.
Palavras‑chave: Articulação intersetorial, ações preventivas, desastre hidrológico.

Abstract: The frequent disasters associated with river floods in Petrópolis are the result of the occupation of areas susceptible to this natural phenomenon by
a vulnerable population. This requires the public authorities to instigate a
comprehensive and integrated flood risk management programme that coordinates a number of public policies. This chapter proposes to analyse the
interface between the National Policy on Water Resources, the National Policy
on Protection and Civil Defence and the National System of Conservation
Units, as well as the dialogue between the representative bodies associated
with these policies regarding flood risk management in Petrópolis. For this,
in addition to the analysis of the current legislation and documents related
to the above-mentioned public policies (Watershed Plan, the Petrópolis Risk
Reduction and Contingency Plans, and the Management Plan), interviews
were held with managers of the bodies responsible for these plans, namely the
Piabanha Watershed Committee, the Municipal Department of Protection
and Civil Defence of Petrópolis, and the Serra dos Órgãos National Park.
Although the public policies in question express, directly or indirectly, a
concern with floods and point to the importance of integrated management
actions, no consolidated actions were found that promote the integration of
these policies regarding flood risk management. It was also evident in the
interviews that articulation between the bodies dealing with the issue is either
non-existent or rudimentary, even though the interviewees used the terms
coordination, integration, and similar in their conversations.
Keywords: Intersectoral, preventive actions, hydrological disaster.
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Introdução
As inundações fluviais são fenômenos naturais caracterizados pelo
transbordamento d’água do curso fluvial que atinge a planície de inundação ou
área de várzea (Tominaga et al., 2011) e apenas representam risco ao avançar sobre
um sistema social, ocasionando potencial situação de prejuízo a pessoas e bens
(Souza e Lourenço, 2015). Assim, o risco de inundação combina a probabilidade
de inundações e suas potenciais consequências (Portugal, 2010) e depende da
ocupação de uma área suscetível a ser inundada por uma população vulnerável.
No Brasil, o processo de urbanização acelerado e sem planejamento, aliado às
desigualdades sociais, tem levado à ocupação de áreas de risco de inundação, colocando
o país entre os quinze (15) com a maior população exposta ao risco de inundações
fluviais do mundo (OCHA, 2020). Essa ocupação, que nos primórdios do processo de
povoamento buscava fixar-se próximo das fontes de água, na atualidade, ocorre com a
“[...] mediação do mercado imobiliário no acesso à habitação, ou seja, com a concretização da
distribuição desigual do desenvolvimento no plano do espaço urbano” (Silva, 2015, p. 58).
Após a plena manifestação do risco, tem-se a crise (Lourenço, 2008) que, no Brasil,
independentemente do nível, denominamos “desastre”. Nas últimas duas décadas,
aproximadamente 70 eventos de desastres relacionados com as inundações afetaram
quase 70 milhões de pessoas no país (OCHA, 2020). Assim, os desastres hidrológicos,
registrados entre 2000 a 2017, atingiram 51,5 % dos municípios brasileiros, sendo
responsáveis por 6.164 das situações de emergência reconhecidas (Brasil, 2018). Além
disso, entre 2013 a 2016, cerca de 27,2% dos municípios brasileiros declararam
terem sido atingidos por inundações graduais (enchentes), sendo ainda 28,5 % por
inundações bruscas (enxurradas) e 31 % por alagamento (IBGE, 2017).
Considerando os dados expostos, as políticas públicas que se antecipam ao
desastre, atuando na gestão integral e integrada do risco, merecem destaque. Desse
modo, a gestão do risco de desastres abarca o conjunto de atividades e processos de
recursos e capacidades de atores e responsabilidades necessários para a redução dos
desastres no tempo (redução da frequência) e no espaço (redução da abrangência).
Assim sendo, essa gestão deve ser integral, contemplando todo o ciclo do desastre
(prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação) e integrada, para que seus
elementos constituintes não sejam tratados de forma isolada (Miguez et al., 2018).
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Com isso, a gestão do risco recobre uma série de políticas, obras, medidas e
dispositivos (Almeida e Pascoalino, 2009). Partindo do entendimento de política
pública como “aquilo que os governos escolhem fazer ou não fazer” (Dye, 2005),
corroboramos com a definição de Saravia (2006) de política pública como um
sistema de decisões públicas que contempla ações ou omissões (preventivas ou
corretivas), a partir de objetivos e estratégias de atuação, bem como de alocação
dos recursos. Geralmente, a maior parte das políticas públicas é pensada de forma
setorial ou temática, provocando a verticalização da atuação, onde cada setor
elabora, implementa, monitora e avalia a sua política (Silva, 2020). Entretanto, a
interface refere-se à interrelação de diversas políticas públicas setoriais (Azevedo,
2003), aproximando-se, assim, da definição de intersetorialidade. Para Nascimento
(2010), na intersetorialidade, a integração dos setores gera novos saberes e, de forma
geral, para compreendê-la, alguns termos são utilizados: articulação, integração,
associação, união, cooperação, em conjunto e em parceria, por exemplo.
À propósito, na gestão pública brasileira, conforme Marcondes et al. (2018), a
intersetorialidade nas políticas está associada à integração de ações de diversos órgãos em
um trabalho em conjunto, e se materializa no nível decisório, nos arranjos institucionais,
nas metodologias de trabalho e nas práticas operativas (Bronzo e Veiga, 2007). Tendo
isso em vista, especificamente na gestão do risco de desastres, a característica intersetorial
emerge dos aspectos relacionados ao ambiente natural e à ocupação humana (Dulac e
Kobiyama, 2017). O principal desafio imposto à legislação brasileira (políticas urbanas,
ambientais e hídricas) é a construção de caminhos que possam viabilizar a permanente
integração entre essas políticas, visto que obedecem a lógicas diferentes e, muitas vezes,
conflitantes (Alvim et al., 2008). Com relação a esse aspecto, dentre outros fatores, a
fragmentação institucional e de ações, no contexto da gestão dos recursos hídricos, está
relacionada ao problema das inundações (Christofidis, 2001).
Dito isso, considerando que a legislação brasileira prevê a atuação de diferentes
instâncias na gestão do território no que tange aos recursos hídricos, e que a gestão
integrada do território possibilita a implementação de ações efetivas em áreas
suscetíveis a inundações, o objetivo deste capítulo é analisar a interface existente entre
a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), a Política Nacional de Proteção e
Defesa Civil (PNPDEC) e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)
frente à gestão do risco de inundação em Petrópolis - Rio de Janeiro.
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Para tanto, buscamos identificar nas leis e nos planos de gestão das políticas
públicas supracitadas (Plano de Bacia Hidrográfica, Plano de Redução de Risco, Plano
de Contingência e Plano de Manejo) práticas que contemplem o gerenciamento dos
riscos de inundação e apontem para a articulação de políticas públicas. Também
buscamos, através de entrevistas realizadas com os gestores do Comitê de Bacia
Hidrográfica Piabanha (CBH Piabanha), da Secretaria Municipal de Defesa Civil
de Petrópolis (SEMPDEC) e do Parque Nacional Serra do Órgãos (PARNASO),
compreender como as possíveis articulações se materializam na prática.

Contextualizando as inundações em Petrópolis ao longo do tempo
O município de Petrópolis está localizado na Região Serrana do Rio de Janeiro,
possui uma área territorial de 791,144 km² (IBGE, 2020) e uma população de
295.917 habitantes (IBGE, 2010), que se concentra na zona urbana (95,1%).
Os principais núcleos urbanos têm ocupação no início do século XIX em regiões
intermontanas e em fundo de vales, alcançando as encostas íngremes e se expandindo
pelo vale do rio Piabanha (Gonçalves, 2008).
Com altitude média de 840 m e apresentando um relevo dissecado, encravado
em vales de águas (talvegues), com diversos pontos de elevação (morros e escarpas
serranas) e com pluviosidade média anual de 1929 mm, o município torna-se
propício a concentrar pontos que recebem as águas advindas das áreas de topos e
encostas, formando enxurradas e se acumulando em partes mais baixas (Petrópolis,
2021). O rio Quitandinha, que atravessa uma área extremamente urbanizada no
centro da cidade de Petrópolis, e o rio Santo Antônio, em seu trecho no bairro
Cuiabá, são exemplos de transbordamentos frequentes (Petrópolis, 2021). Logo, o
crescimento acelerado e desordenado da zona urbana com a ocupação irregular de
áreas suscetíveis a inundações e deslizamentos tem resultado ao longo da história em
diversos desastres como o de 1988 (fot. 1), que deixou 200 mortos e mais de 1.000
desabrigados, sendo o mais letal da história1.
1

O primeiro registro de inundação em Petrópolis data de 1850 com grandes enchentes ocorridas
em 1856, 1897, 1829, 1945 e 1965, além de outras de grande magnitude em 1905, 1924, 1935
e 1964 (Assumpção, 2015).
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Fot. 1 - Desastre em Petrópolis em 1988 (Fotografia: Defesa Civil, tirada em 01/02/1988,
URL: https://s2id-search.labtrans.ufsc.br/)
Photo 1 – Disaster in Petropolis in 1988 (Photograph: Civil Defense, taken on 02/01/1988,
URL: https://s2id-search.labtrans.ufsc.br/)

Nesse sentido, no século XXI, das chuvas ocorridas em 2001, 2004, 2008, 2011
e 2013 que impactaram o município, cabe enfatizar a de 2011 (fot. 2), associada ao
grande desastre (deslizamentos e inundações) que assolou a Região Serrana do Rio
de Janeiro, deixando mais de 900 mortos e 4.500 desabrigados. Silva et al. (2019)
apresentam várias iniciativas do Governo Federal após esse desastre que evidenciam
o empenho na redução do risco de desastre. Entretanto, para os autores, alguns
projetos são bem semelhantes, não interagem entre si e não têm sido capazes de
reduzir os riscos e as vulnerabilidades físicas, sociais e ambientais nos municípios, o
que pode levar ao desperdício de recursos públicos.

Fot. 2 - Desastre em Petrópolis em 2011 (Bernardo Tabak/G1, tirada em 2011).
Fot. 2 - Disaster in Petropolis in 2011 (Bernardo Tabak/G1, taken in 2011).
URL: https://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/noticia/2021/01/11/confira-imagens-marcantes-datragedia-de-2011-na-regiao-serrana-do-rj.ghtml
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É importante salientar que constam no banco de dados do Sistema Integrado
de Informações sobre Desastres (S2ID), entre os anos 2000 e 2016, desastres
ocorridos em todo o território nacional, dentre os quais destacamos na (Tabela I)
os registrados em Petrópolis e seus respectivos danos. Foi necessário considerar
todos os desastres, visto que, na descrição dos eventos nos sistemas de registro
(FIDE, AVADAN)2, as inundações, alagamentos, enxurradas e deslizamentos estão
sempre associados, ainda que no título do documento esteja discriminado apenas
um deles. Percebemos também que, em alguns casos, intitula-se um evento como
enxurrada, mas na descrição identificamos que se tratou de uma inundação, o que
evidencia a imprecisão no registro.
Tabela I - Danos causados por desastres em Petrópolis
Table I - Damage caused by disasters in Petrópolis.

Data

Evento

02/01/2001
24/12/2001
11/01/2003

Enxurrada
Enchente
Enxurrada
Enxurrada/
deslizamento
Deslizamento
Enxurrada
Deslizamento
Deslizamento
Deslizamento
Enxurrada
Deslizamento
Enxurrada
Enxurrada
Enxurrada
Tempestade

21/12/2004
04/01/2007
03/02/2008
19/01/2009
10/10/2009
04/12/2009
12/01/2011
17/03/2013
08/02/2015
15/01/2016
14/11/2016
14/11/2016
TOTAL

0
10.230
1.512

3.061.000
16.628.000
3.202.000

Danos
Econômicos
(atividades
econômicas
R$)
0
6.808.350
3.614.000

0

4.722.000

120.000

Danos
Danos
Materiais
Humanos
(Edificações
(n.º afetados)
R$)

30.000
45.000
6.000
6.200
10.000
50.000
152.277
102
125.523
5.028
5.032
446.904

Danos
Sociais

10.010.000
244.000
11.010.000
703.580
320.000
25.000
111.000
0
3.039.000
0
130.000
19.980.000
62.000.500 94.668.553
11.700,00
0
25.377.400 10.781.873,42
2.600.000
0
2.595.000 1.153.991,20
144.817.600 138.099.347,6

0
6.664.000
7.006.000
42.000
11.485.480
369.200
67.000
97.000
64.000
1.831.000
11.175.105,13
71.000
27.613.279,91
0
3.089.166,88
69574231,92

Fonte/Source: S2id

2

Formulário de Informação do Desastre (FIDE), Avaliação de Danos (AVADAN).
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Convém mencionar que, nas especificidades dos danos humanos, obteve-se
um total de 190 vítimas fatais, 515 feridos e 8.333 desabrigados ou deslocados
nos 15 eventos registrados, dentre os quais 8 geraram situação de emergência ou
estado de calamidade pública. Nota-se que, a partir de 2016, embora não constem
no S2ID como desastres, os episódios de inundações não deixaram de ocorrer na
bacia hidrográfica do rio Piabanha. Segundo o boletim meteorológico do Instituto
Estadual do Ambiente - INEA (2020), foram contabilizados, entre 2017 e 2019,
trinta e seis episódios de inundação e alguns deles causaram danos e transtornos à
população, como revelam as reportagens 1, 2 e 3 do Portal G1/Região Serrana (fig. 1),
de 15/05/2019, 08/01/2020 e 16/11/2020, respectivamente.

Fig. 1 - Reportagens recentes sobre danos causados por inundações em Petrópolis
(Fonte: G1/Região Serrana, 2020).
Fig. 1 - Recent reportage on damage caused by floods in Petrópolis
(Source: G1/ Serrana Region, 2020).
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Políticas Públicas e gestão de risco de inundação
Neste tópico são abordadas a dimensão institucional das políticas públicas
analisadas (leis e instâncias de representação), bem como a dimensão material
representada pelos planos de gestão que dão forma às políticas públicas através de seus
objetivos, programas de ações e investimentos de recursos previstos. Considerando
a extensão das leis e planos, destacamos somente os pontos que dialogam com as
articulações frente à gestão de risco de inundação.

Da dimensão institucional: políticas públicas setoriais
Primeiramente, faz-se necessário ponderar o ano de criação das políticas
analisadas. A PNRH é a mais antiga, de 1997, e foi instituída pela Lei n.º 9.433;
já o SNUC, foi instituído em 2000 pela Lei n.º 9.985; e a PNPDEC, a mais
recente, foi instituída pela Lei n.º 12.608, de 10 de abril de 2012. Essa ponderação
é pertinente considerando que a PNPDEC marca, no Brasil, a transição do
paradigma que previa o gerenciamento do desastre para o que enfatiza a redução
do risco, buscando atender as orientações internacionais provenientes sobretudo
do Marco de Hyogo, em 2005, e considerando a ocorrência de grandes desastres
como o que ocorreu na Região Serrana do Rio de Janeiro, em 2011 (Viana e
Johnsson, 2017).
Cabe salientar que a PNRH tem como um de seus objetivos, descritos no artigo
2.º, a prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos. Já a PNPDEC, ainda
mais enfática, aponta, no artigo 2.º, o dever da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios de adotar medidas necessárias à redução dos riscos de
desastres, abrangendo ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e
recuperação voltadas à proteção e defesa civil (artigo 3.º). Embora o SNUC não cite
diretamente as inundações, o seu artigo 4.º dialoga com a temática, uma vez que
apresenta como um de seus objetivos a proteção e recuperação dos recursos hídricos.
Logo, o primeiro ponto com possibilidade de articulação entre essas políticas já se
apresenta em seus respectivos objetivos.
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Contudo, um ponto ainda mais específico para a articulação de políticas públicas
encontra-se no artigo 3.º da PNPDEC, que prevê seu dever de integrar-se às políticas
de ordenamento territorial (desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, gestão
de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, ciência e tecnologia) e às demais
políticas setoriais. A PNRH atua de forma similar quando, em suas diretrizes gerais
de ações, destaca a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental e
a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo (art. 3.º). Da mesma
forma, em suas diretrizes, o SNUC destaca que seja assegurado que o processo de
criação e a gestão das unidades de conservação sejam feitos de forma integrada com as
políticas de administração das terras e águas circundantes (art. 5.º).
A participação da sociedade, que é indispensável quando se pensa na efetividade
das políticas públicas, também está prevista em todas as políticas analisadas. Assim,
a representação da comunidade (os maiores conhecedores de sua realidade vivida),
em diferentes instâncias, colabora para conectar essas instâncias.
Conforme explicitado, nota-se que a PNPDEC é mais precisa na abordagem
das questões que envolvem a gestão dos riscos e desastres. Isso fica evidente em seus
objetivos, principalmente na esfera municipal, que pontuam: a redução do risco, o
monitoramento de eventos potencialmente causadores de desastres, a produção de
alertas antecipados, a prestação de socorro e assistência à população e a recuperação de
áreas afetadas, a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades
e o estímulo às cidades resilientes (art. 5.º). Portanto, espera-se dessa política um maior
envolvimento com a gestão do risco de desastre, embora seja essencial sua articulação
com a PNRH no que tange aos riscos de desastres hidrológicos.

Da dimensão institucional: apresentação dos órgãos setoriais
Comitê de Bacia Hidrográfica Piabanha
O CBH Piabanha foi criado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos
(CERHI) em 13 de novembro de 2003 e instituído o pelo Decreto Estadual
n.º 38.235, de 14 de setembro de 2005, alterado posteriormente pelo Decreto
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Estadual n.º 45.461/2015. Seu regimento interno3, aprovado no dia 12 de
dezembro de 2005 (depois sofrendo três alterações, a última em 2020) determina
que o CBH seja um órgão colegiado, com atribuições normativas, deliberativas e
consultivas de nível regional, integrante do Sistema Estadual de Gerenciamento e
Recursos Hídricos (SEGRHI), com sede em Petrópolis, e que tenha como objetivo
principal promover a gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos
da Região Hidrográfica IV4 do estado do Rio de Janeiro (CBH-Piabanha, 2020c).
De acordo com o regimento interno de 2020, o CBH Piabanha é constituído
por Plenário, Diretório Colegiado, Presidência, Secretaria Executiva, Câmaras
Técnicas e Grupos de Trabalho.
O Plenário é o órgão máximo deliberativo e possui trinta e seis (36) membros
titulares paritários, sendo doze (12) representantes dos usuários da água, doze (12)
da sociedade civil e doze (12) do poder público (federal, estadual e municipal), além
dos suplentes. O secretário de meio ambiente do município de Petrópolis integra o
Plenário, porém, pensando na gestão do risco de desastre hidrológico, seria importante
que a SEMPDEC também tivesse representante, como já acontece com o PARNASO.
Já o Diretório Colegiado é composto por seis (06) membros eleitos entre seus
pares, sendo dois (02) representantes dos usuários, dois (02) do poder público e dois
(02) da sociedade civil, com a função de colaborar com as atividades do presidente
e do secretário executivo, representando o comitê quando necessário. Ademais, cabe
ao presidente, entre outras coisas, representar o comitê, fazendo cumprir o regimento
interno, dirigir os trabalhos, assinar os atos administrativos, apresentar relatórios de
atividades e autorizar despesas. Quanto ao secretário-executivo, cabe, sobretudo,
prestar assessoramento técnico, jurídico e administrativo ao comitê. Acrescentese que compõem o CBH Piabanha ainda três Câmaras Técnicas, responsáveis pelo
assessoramento do Plenário e do Diretório Colegiado. Do mesmo modo, a prefeitura
de Petrópolis compõe a Câmara Técnica de Saneamento Básico, também através da

3 Documento

que consolida o conjunto de regras estabelecidas para regulamentar o funcionamento
do comitê, visando o cumprimento de seus objetivos.

4 Essa

região possui uma área de 4.484 km² e compreende, na integralidade, os municípios de Teresópolis, Areal, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia e Sumidouro, e parcialmente os municípios
de Petrópolis, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Três Rios e Carmo (CBH- PIABANHA, 2019).
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Secretaria de Meio Ambiente. Diante disso, nota-se que seria importante criar uma
câmara técnica voltada para a gestão do risco de inundação, da qual a SEMPDEC e
o PARNASO pudessem fazer parte, constituindo um espaço em que essas instâncias
pudessem se reunir e discutir os problemas relacionados à inundação.
Além disso, o CBH Piabanha possui representação em outros órgãos, como no
Conselho Estadual de Recursos Hídricos, no Fórum Fluminense dos Comitês de
Bacias Hidrográficas, no Conselho Municipal de Meio Ambiente de Petrópolis –
COMDEMA, no Conselho da APA Petrópolis e, ainda, no Comitê de Integração
da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), participando de dois
grupos de trabalho desse comitê (CBH-Piabanha, 2020c). Entretanto, seria de igual
importância, para fortalecer as representações mútuas, que o CBH Piabanha tivesse
representante no Conselho Gestor do PARNASO.

Parque Nacional Serra do Órgãos
Criado pelo Decreto 1.822, de 30 de novembro de 1939, o Parque Nacional
da Serra dos Órgãos - PARNASO é o terceiro parque mais antigo do Brasil e
abrange os municípios de Teresópolis, Petrópolis, Guapimirim e Magé, com sede
principal em Teresópolis. Subordinada ao Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio), essa unidade de conservação de proteção integral,
com plano de manejo aprovado, tem sua equipe formada por um chefe, um chefe
substituto e mais 5 coordenações5. A Coordenação de Proteção Ambiental possui,
entre seus setores, o de “Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais”, assim
sendo, seria interessante estudar a possibilidade de incorporação de um setor que
tratasse da prevenção das inundações nas zonas de amortecimento do parque.
Com efeito, o PARNASO possui um Conselho Consultivo (CONPARNASO)
que tem por finalidade contribuir para a efetiva implantação e cumprimento dos seus
objetivos. A estrutura organizacional do CONPARNASO compreende: assembleia

5

Coordenações: de Conservação e Manejo da Biodiversidade; de Uso Público; de Educação
Ambiental; de Proteção; e de Administração e finanças.
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geral (membros titulares que possuem direito a voz e voto), presidência (chefe do
PARNASO), vice-presidência (conselheiro eleito), secretaria executiva e câmaras
técnicas. Ela respeita a paridade entre órgãos governamentais e sociedade civil, sendo
sua composição formada por nove representantes de organizações da sociedade civil,
nove de órgãos governamentais e sete de usuários de recursos ambientais e prestadores
de serviço (ICMBIO, 2019). Vale acrescentar que a prefeitura de Petrópolis também
compõe esse conselho através da Secretaria de Meio Ambiente.
Por oportuno, é importante destacar que, em 13 de maio de 2020, foi criado,
com a Portaria n.º 426, o Núcleo de Gestão Integrada (NGI) de Teresópolis, que
englobou em sua chefia o PARNASO, a Reserva Biológica (REBIO Tinguá),
a Estação Ecológica (ESEC Guanabara) e as Áreas de Proteção Ambiental (APA
Petrópolis e APA Guapimirim) e estabeleceu sede administrativa localizada
no PARNASO. Consta, ainda, que a criação do NGI tem sido alvo de críticas,
visto que seu principal objetivo (otimização dos recursos e o compartilhamento
de estruturas físicas e equipamentos e integração entre as equipes) pode levar à
precarização da atuação de diferentes unidades de conservação da região. Entretanto,
em contrapartida, pode abrir caminhos para a integração de ações e resolução de
problemas, principalmente no município de Petrópolis, que tem 68,32% de seu
território abrangido pela APA Petrópolis.

Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil – Petrópolis
A SEMPDEC de Petrópolis foi criada através da Lei n.º 7.056, de 15 de abril
de 2013, que extinguiu também a velha estrutura da Coordenadoria Municipal
de Defesa Civil estabelecida na década de 70. Os objetivos da Secretaria,
discriminados na referida lei, abrangem todo o ciclo do desastre, com ações que
vão desde o monitoramento dos eventos, identificação de ameaças, suscetibilidades
e vulnerabilidades aos desastres, mapeamento de áreas de riscos, até questões que
envolvem socorro e reabilitação. Além disso, possui um total de 57 funcionários,
30 cedidos de outras secretarias e 27 cargos comissionados, e apresenta a seguinte
estrutura: Gabinete do Secretário, 4 Diretorias (2 técnicas, uma operacional
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e uma de projetos), Assessorias jurídica e de comunicação e o Comitê de Ações
Emergenciais. A Diretoria de Projetos, por sua vez, possui um Departamento de
Prevenção e Preparação com setores que tratam de assuntos que envolvem alerta e
alarme, prevenção e capacitação e integração comunitária.
Quanto aos documentos de gestão de risco de desastres, o município de Petrópolis
dispõe do Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR), que contemplou antes o
primeiro distrito, mas atualmente inclui todos os distritos. Entretanto, foi analisado
somente o PMRR para o 1.º distrito de Petrópolis, pois o site da Coordenadoria
de Planejamento e Gestão Estratégica disponibiliza apenas o documento referente
a ele e não tivemos êxito junto à prefeitura na aquisição do documento completo.
A SEMPDEC conta, ainda, com um Plano de Contingência (PLANCON) para
deslizamentos e inundações, de dezembro de 2013, e outro para incêndios florestais,
de julho de 2015. Em 27 de novembro de 2020, o município lançou o Plano Verão
2021, atualizando o PLANCON de 2013 e abrangendo outros fenômenos (quedas,
tombamentos e rolamentos de blocos, tempestades e raios e vendaval), de modo a
incluir as matrizes de atividades e responsabilidades para cada evento. Com efeito,
a matriz de responsabilidades objetiva melhor executar ações de socorro, assistência
e reabilitação no contexto dos desastres através da integração dos diferentes órgãos
e setores para determinada atividade.

Da dimensão material: análise dos planos aprovados
Plano de Bacia Hidrográfica do Comitê do Piabanha
O Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) é um dos instrumentos da Política Estadual
de Recursos Hídricos (PERHI), instituído pela Lei Estadual n.º 3.239, de 02 de agosto
de 1999. Até 2021, o Comitê do Piabanha não tinha seu próprio PBH, entretanto, a
Resolução Comitê Piabanha n.º 09, de 22 de setembro de 2009, aprovou o Caderno
de Ações - 04 para sua área de atuação no PBH do Comitê de Integração da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP). Vale destacar que esse documento
norteia a aplicação de recursos provenientes da cobrança pelo uso da água, devendo ser
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utilizado até que o PBH Piabanha, recentemente aprovado, passe a ser implementado.
Ele apresenta a área de atuação do Comitê do Piabanha e suas características gerais,
sua organização institucional, bem como as ações para melhoria quali-quantitativa
dos recursos hídricos e, por fim, os resultados com visões e prioridades da região.
Dentre os recortes temáticos dos programas de ações para melhoria quali-quantitativa
dos recursos hídricos, destacamos o de drenagem urbana e controle de cheias.
Considerando que a soma dos investimentos de todos os programas foi orçada
em cerca de R$ 570 milhões (para um horizonte de 13 anos), os programas que se
destacaram quanto ao montante alocado foram: coleta e tratamento de esgoto (R$
290.500.000,00) e melhoria no abastecimento de água (R$ 105.000.000,00). Assim,
os altos investimentos do CBH na coleta e tratamento de esgoto (qualidade da água),
proporcionais à urgência do problema, objetivam cumprir a Lei Estadual n.º 5.234, de
5 de maio de 20086. Cabe ressaltar que a melhoria no saneamento básico diminui os
problemas relacionados a doenças de veiculação hídrica na ocorrência de inundações.
Em vista disso, a Resolução n.º 18 do CBH Piabanha aprovou, em 2012, o Plano
de Ações e Aplicação de Recursos Financeiros do Piabanha, constante na subconta
do Comitê Piabanha no Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI).
Nesse plano, foram definidos 6 programas e seus respectivos objetivos orçados
em R$5.500.000,00. De certo que o programa de Controle de Cheias, orçado
em R$200.000, teve como objetivo reunir informações de diferentes instituições
sobre drenagem e controle de cheias na RH-IV, estimulando programas de alertas
e prevenção de acidentes ligados a eventos naturais críticos. Em 2014, a Resolução
CBH Piabanha n.º 20 alterou esse programa, incluindo a prevenção a queimadas e
incêndios florestais, sem alterar o valor do investimento outrora estipulado.
Não obstante, em novembro de 2015, a Resolução Piabanha n.º 33 aprovou
o Plano de Aplicação Plurianual (PAP) de recursos financeiros do CBH
Piabanha para o período de 2016 a 2020, contendo cinco programas avaliados

6

O artigo 6.º da referida lei define no mínimo 70% (setenta por cento) dos recursos arrecadados
pela cobrança pelo uso da água incidente sobre o setor de saneamento serão obrigatoriamente
aplicados em coleta e tratamento de efluentes urbanos, respeitadas as destinações estabelecidas
no artigo 4.º desta Lei, até que se atinja o percentual de 80% (oitenta por cento) do esgoto
coletado e tratado na respectiva Região Hidrográfica.
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em R$9.459.887,90. Embora alguns programas dialogassem de alguma maneira
com a questão das inundações, o PAP não previa nenhuma ação que contemplasse
diretamente a gestão do risco de inundação. Recentemente, foi atualizado para o
período de 2021 a 2025 pela Resolução do CBH Piabanha n.º 61, de outubro de
2020a, e deve sofrer modificações com vistas à aprovação do PBH do Piabanha.
Porém, a gestão do risco de inundação não compõe os programas do PAP em vigor.
Por fim, em março de 2021, foi aprovado o PBH da Região Hidrográfica
IV (RH-IV), ou o PBH Piabanha. Trata-se de um documento extenso, com
498 páginas, que, dentre outros tópicos, apresenta o diagnóstico geral da região
hidrográfica do Piabanha e seu prognóstico (horizonte de 15 anos). Eles serviram
de base para identificar situações críticas, norteando a proposição de ações de
intervenção (com Programas de Ações e investimentos para um horizonte de 15
anos), com objetivo de recuperação, proteção e conservação dos recursos hídricos,
bem como ações voltadas para os eventos críticos. Observou-se que o balanço
hídrico quantitativo e qualitativo apresentou piora quando comparados os anos
de 2018 e 2033, resultando tanto no aumento de áreas com demanda maior de
75 % da disponibilidade, quanto da alteração de classes de alguns trechos de rios
por conta do aumento das cargas poluidoras. Fica evidente, então, a preocupação
no PBH Piabanha em torno de questões quali-quantitativa da água, no entanto,
esperávamos encontrar também projeções de cenários de risco de inundação e de
vulnerabilidade socioambiental às inundações para os municípios que compõem
essa bacia e enfrentam a problemática todos os anos.
Não é demais salientar que o Programa de Ações proposto está dividido em 6
(seis) agendas, 15 (quinze) subagendas, 24 (vinte e quatro) programas e 40 (quarenta)
ações7. A agenda Gestão de Riscos pode ser destacada, mais especificamente, sua
subagenda Eventos Críticos, que contém o programa Plano de Gerenciamento de
Riscos. Ao que se percebe, as ações desse programa estão em consonância com o

7

Para a implementação dessas ações, estão previstos R$ 38,1 milhões do CBH Piabanha (sendo
quase metade desse valor para a Agenda Saneamento), R$ 18,1 milhões de outros entes do SGRH
(ANA, INEA, SEAS ou CEIVAP) e R$ 633,9 milhões do setor de saneamento.
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Plano Integrado de Recurso Hídricos do Rio Paraíba do Sul (PIRH-PS)8, e, com
base nas informações desse plano, serão elaborados relatórios de gerenciamento de
risco para a BH Piabanha, além da elaboração e execução de projetos de intervenção
e mitigação de desastres. Na fase de execução, estão previstas reuniões do CBH
Piabanha com a defesa civil, prefeitura e governos, o que mostra uma tentativa
de aproximação dessas instâncias. Entretanto, é interessante que essa aproximação
ocorra durante todo o processo de planejamento, elaboração e execução. É preciso
considerar outra agenda relevante: a de Saneamento básico, que conta com a
subagenda Drenagem Urbana para viabilizar relatório sobre drenagem urbana
para divulgação aos órgãos pertinentes, ação também realizada em consonância
com o PIRH-PS. Ainda que as agendas supracitadas apresentem avanços quando
comparadas aos programas do Caderno de 2009, principalmente na incorporação
da temática de gerenciamento de risco de desastre (embora não especifiquem o
evento crítico), as ações estão atreladas ao PIRH-PS e dependentes dele. Além disso,
o investimento dos recursos ainda é tímido se comparado a demandas também
importantes que não deveriam ser grandes problemas no Brasil no século XXI,
como o saneamento básico.

Plano de Manejo do Parque Nacional Serra do Órgãos
O primeiro Plano de Manejo do PARNASO foi publicado em 1980. O atual,
concluído em 2008, é uma revisão do anterior e se apresenta estruturado em
quatro encartes: (1) Contextualização da UC; (2) Análise regional; (3) Análise da
UC; e (4) Planejamento. O encarte Planejamento traz, dentre outras questões,
os objetivos específicos do manejo, o zoneamento9, o planejamento por área de
atuação, o enquadramento de ações por área estratégica e o cronograma físico e
estimativa de custos.

8

Nesse plano está previsto a elaboração do Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul.

9

Estabelecimento de usos conforme as fragilidades e potencialidades.
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Os objetivos do manejo que dialogam, direta ou indiretamente, com as
inundações são: proteger os recursos hídricos, especialmente as nascentes e
mananciais das bacias hidrográficas que nascem no Parque (Soberbo, Caxambu,
Beija-Flor, Paquequer e Roncador); promover a integração com as comunidades do
entorno, visando sua proteção e a minimização dos impactos ambientais; promover
a educação ambiental; e, por fim, incentivar e dar suporte a pesquisas específicas e
interdisciplinares que gerem conhecimento sobre a região e auxiliem na formulação
de estratégias de conservação.
Diante desse contexto, o zoneamento do PARNASO prevê as seguintes
zonas: Intangível, Primitiva, Uso Extensivo, Uso Intensivo, Histórica Cultural,
Uso Conflitante, Ocupação Temporária de Recuperação e Uso Especial. As duas
primeiras são as mais restritivas, englobam a maior parte do parque e apresentam
objetivos relacionados à proteção dos recursos hídricos. Por exemplo, na Zona
Intangível, está prevista a proteção das nascentes existentes no Parque e, na Zona
Primitiva, que funciona como zona-tampão, está prevista a proteção dos recursos
hídricos, mais especificamente as nascentes de importantes rios, como o Jacó e o
Bonfim, que drenam para fora do Parque.
Quanto ao planejamento por área de atuação, são apresentados 7 programas
temáticos com suas principais atividades. Destacamos aqui as atividades do
Programa de Proteção (que prevê o controle10 do crescimento urbano e da
ocupação desordenada no entorno); do Programa de Educação Ambiental (que
objetiva promover processos educativos que discutam os conflitos, problemas e
potencialidades ambientais11); e do Programa de Integração Externa (que objetiva
a articulação com parceiros, tendo como ação a colaboração interinstitucional
com prefeituras, secretarias municipais e outras unidades de conservação visando
fortalecer a atuação na região).
No contexto do Enquadramento das Ações por Áreas Estratégicas (que objetiva
reverter fraquezas e/ou otimizar forças), as áreas aparecem divididas em seis
10

Inclui operação de fiscalização de rotina, atendimento de denúncias e vistorias técnicas para
emissão de autorizações de construção.

11

Destaca-se o Projeto Boa Vizinhança cujas ações são voltadas para integração e mediação de
conflitos com as comunidades do entorno.
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AEI - Áreas Estratégicas Internas (maior visitação) e oito AEE - Áreas Estratégicas
Externas (de maior pressão sobre o parque).
Por fim, o plano ainda traz a Avaliação Estratégica da Unidade de Conservação,
que, através de matriz feita em 2004, revela os principais problemas enfrentados pelo
parque e os pontos fortes do PARNASO no cenário interno e externo. Destacamse como maiores problemas: as dificuldades no controle de acessos, a situação
fundiária complexa e a estrutura insuficiente para atendimento aos visitantes, assim
como a insuficiência de pessoal e recursos, que tem se agravado nos últimos anos em
função da baixa renovação da equipe e acentuada queda no quadro de servidores.
No cenário externo, a principal ameaça que dialoga com este estudo é o acelerado
crescimento urbano das cidades do entorno.
De tal modo, a estimativa de custo para implementação desse plano foi de
R$13.015.000,00 num horizonte de 5 anos, incluindo custeios e investimentos. O
plano não distribuiu esse valor de acordo com os programas, mas sim considerando
as contratações de serviços e aquisições de equipamentos e materiais necessários para
a implementação do plano. No website do ICMBio/PARNASO12, consta um sexto
encarte que trata do monitoramento da implementação do plano, porém, a página
apresenta erro na tentativa de aceder ao link. Embora esteja prevista, no encarte Resumo
Executivo, a revisão do plano de manejo após 5 anos do início da implementação de
suas ações, com o objetivo de atualizar informações do diagnóstico e normas, além de
complementar atividades estipuladas, essa revisão ainda não foi realizada.

Plano Municipal de Redução de Riscos e Plano de Contingência
inundações) de Petrópolis
O Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR)13, apresentado em 2017,
contempla todos os distritos de Petrópolis e aponta 234 áreas consideradas de
12

https://www.icmbio.gov.br/parnaserradosorgaos/o-que-fazemos/gestao-e-manejo.
html#planomanejom

13 Esse

plano foi coordenado e fiscalizado pela Secretaria de Obras do município e elaborado pela
empresa Theopratique Arquitetura e Engenharia.
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risco alto ou muito alto para deslizamentos e inundações (18 % do território do
município), sendo 102 áreas no primeiro distrito (Petrópolis), 39 no segundo
(Cascatinha), 35 no terceiro (Itaipava), 32 no quarto (Pedro do Rio), e 26 no
quinto (Posse), com a necessidade de reassentamento de 7.177 famílias ( Petrópolis,
2017). Considerando que tivemos acesso apenas ao PMRR do primeiro distrito, a
análise ficou restrita a esse documento.
O PMRR tem como objetivo final a indicação de áreas de risco prioritárias
para intervenção, apresentando, dentre outras coisas, a hierarquia e os custos das
intervenções. Acrescente-se, ainda, que, nas 17 regiões definidas no primeiro
distrito, foram mapeadas 102 áreas com assentamentos precários, sujeitas a
intervenções estruturais14 e não estruturais. As áreas mapeadas foram categorizadas
de acordo com os problemas enfrentados e, das sete (7) categorias de intervenção
estipuladas para o primeiro distrito, destacamos as categorias V, VI e VII (Tabela I),
que dialogam minimamente com as inundações. A maior parte das categorias está
relacionada com áreas sujeitas às intervenções que têm a ocupação de encostas como
problemática central, além de áreas com péssimas condições de infraestrutura das
habitações e áreas com o avanço das ocupações em áreas protegidas.
Como observado acima, embora as categorias V e VII tenham relação com
as inundações, a categoria VI é a mais específica, segundo as características
físicas apontadas no PMRR (áreas de planícies, fundo de vales, nível de água
bastante alterado em períodos de alta densidade pluviométrica). Contudo, não
foram previstas ações de intervenção; contraditoriamente, a classificação a define
como uma categoria de intervenção, mas não são estipuladas ações para tal e,
consequentemente, não são destinados recursos. A justificativa é a necessidade
de estudos específicos, como mostra o (Tabela I). Deste modo, entendemos que
esse plano prioriza os problemas causados pelos deslizamentos, sendo necessária a
inclusão urgente das ações de intervenção frente às inundações para atender aos
problemas associados historicamente a esse fenômeno no município.

14

Tipologias de intervenção estruturais: melhorias habitacionais; saneamento básico; infraestrutura drenagem; infraestrutura contenção; infraestrutura linhas de drenagem; barreira dinâmica
contra queda de rochas; barreira dinâmica contra fluxo de detritos; urbanização; recuperação
de áreas degradadas.
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Nota-se que, na (Tabela II), abaixo, destacamos 24 áreas em 10 regiões que têm
problemas relacionados à inundação, com sua descrição e os valores previstos para a
intervenção, considerando as categorias V e VII.
Salienta-se que, das 122 áreas mapeadas, 7 delas, pertencentes às categorias V
e VII, estão entre as 25 áreas com maior prioridade de intervenção de acordo com
o critério de hierarquização do PMRR. Na ordem de prioridade, Vai Quem Quer
(5.º lugar, com 307 moradias em risco), Alto Bataillard (9.º lugar, 255 moradias em
risco), Caxambu Alto (15.º lugar, 179 moradias em risco), Henrique Paixão (18.º
lugar, 160 moradias em risco), Vila Felipe (21.º lugar, 149 moradias em risco), Serra
da Estrela (22.º lugar, 142 moradias em risco) e Açude (24.º lugar, 139 moradias em
risco). Quanto aos valores propostos nas intervenções (categorias V e VII), Açude
apresenta o maior valor, seguido por Serra da Estrela, conforme a (Tabela II).
Selecionamos no PMRR três fotografias que representam áreas da categoria V (fot.
3) no primeiro distrito de Petrópolis, sendo que a primeira apresenta ocupações
próximas ao curso d’água, a segunda, moradia construída em talvegue, e a terceira,
moradias construídas no caminho das águas.

Fot. 3 - Áreas de risco de inundações no
primeiro distrito de Petrópolis
(Fotografia do PMRR, tirada em 2017).
Fot. 3 - Areas at risk of flooding in the first
district of Petrópolis
(Photograph of PMRR, taken in 2017).
URL: https://sig.petropolis.rj.gov.br/cpge/
PMRR%20-%202%C2%BADISTRITOPETR%C3%93POLIS.pdf
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VII

VI

V

Categorias

Esta categoria demanda estudos hidrológicos e
hidráulicos visando o desenvolvimento de projetos de macro e meso drenagem para possibilitar,
assim, uma maior acurácia na quantificação de
recursos.

Enchentes e inundações; Dificuldade de escoamento e infiltração das águas servidas causados por assoreamento; Erosão e solapamento
das margens dos rios e córrego; Danificação
de pavimentos viários; e Ruptura em redes de
água.

Desmatamento; Poluição dos cursos d’água;
Assoreamento dos cursos d’água; Escorregamentos induzidos por alterações na
Remoção de moradias; Reflorestamento de áregeometria e drenagem natural da encosta,
as degradadas; e Implantação de eco-limites;
Lançamento e acúmulo de lixo e entulho na
encosta; Crescimento desordenado da ocupação em áreas protegidas por lei.

Demarcação de faixas de proteção das
linhas de drenagem perenes ou intermitentes; Conscientização da população
quanto ao risco de moradias localizadas
em linhas de drenagem e talvegues;

Remoção e/ou remanejamento de moradias em
linhas de drenagem; Desobstrução e limpezas
de linhas de drenagem natural e/ou galerias
existentes; Canalização e tratamento de esgotos sanitários; Renaturalização através de reflorestamento; Implantação de dispositivos de
proteção contra obstrução e assoreamento dos
corpos hídricos.

Inundação ou desmoronamentos causados
por enxurradas ou movimentos em massa
ocorridos à montante; Solapamento das cabeceiras de drenagem; e materiais estocados
nestas áreas sendo conduzidos para as redes
pluviais, causando obstrução ou então resultando no assoreamento dos rios e córregos

Fonte/Source: PMRR, 2017.

Delimitação das faixas “non aedificandes”
(ecolimites); Delimitação e constatação
das áreas protegidas por lei; Orientação da
população da necessidade de proteção da
área, com a proibição de novas construções.

************

Ações não estruturais

Ações estruturais

Problemas

Table I - PMRR intervention categories related to floods, their problems and proposed actions.

Tabela I - Categorias de intervenção do PMRR relacionadas com as inundações, seus problemas e ações propostas.

291

Bingen
(continuação)

Bingen

Alto da
Serra

Regiões

Descrição da área

Valor (R$)

1.170.330,17
0.0
2.413.249,12
1.448.825,00
1.890.974,95
1.491.410,00

Ocupações delimitadas por dois córregos, com tendência à expansão para o fundo do vale. Moradias
precárias e infraestrutura deficiente devido à localização.

Ocupações precárias, implantadas à meia encosta. Localizada à montante do Morro do Veludo, cujo
acesso se dá por escadarias. Em processo de crescimento (margens de córregos).

Ocupações precárias, construídas informalmente nas margens da estrada. Implantadas em talvegues
e encostas com declividade acentuada.

Ocupações informais em locais sem infraestrutura. Acessos precários e construções em caminhos de
águas. Desmatamentos irregulares em áreas protegidas por lei.

Vila União

Comunidade
Vitória

Contorno I

Contorno II

Moradias muito precárias, com crescimento desordenado em fundo de vale, com as construções próximas
ao córrego. Acessos por escadarias até o topo do morro, (encontra a Comunidade Vitóri)a.

Ocupações consolidadas, localizadas no sopé de encostas rochosas íngremes. Construções localizadas 3.896.873,85
em microbacias de drenagem.
2.388.381,00

Vila Felipe

Morro Do
Veludo

Crescimento desordenado, com desmatamentos irregulares, ocupados por construções informais em 4.381.482,79
locais desprovidos de infraestrutura.
6.261.202,00

Serra da
Estrela

Ocupação consolidada, constituída de alguma infraestrutura. Moradias localizadas em talvegues, com
tendência à expansão para locais sem urbanização.

Construções implantadas em uma microbacia de drenagem. Expansão com moradias muito precárias 2.228.093,10
à meia encosta, sem infraestrutura.
1.202.274,00

Sargento
Boening

Dias De
Oliveira

1.165.303,33
304.572,00

Ocupações à meia encosta, na vertente para a Serra da Estrela. Moradias localizadas em talvegues e
próximas a córregos existentes.

Lagoinha

719.268,05
2.669.238,00

1.849.797,03
1.350.106,00

1.122.207,33
2.029.103,00

2.084.476,07
0.0

Ocupação consolidada, implantada à meia encosta, na vertente para a Serra Velha. Encostas íngremes
com implantação de moradias próximas ao córrego existente à jusante.

Chácara
Flora

1.629.212,45
503.149,00

Ocupação esparsa, localizada em uma microbacia de drenagem a meia encosta, cortada por um córrego
perene. Caracterizada por encostas muito íngremes.

Ocupação esparsa, constituída de moradias precárias em processo de expansão. Crescimento ao longo 6.122.773,79
do antigo caminho do Imperador e ao longo do córrego existente.
11.403.498,00

Caminho
Roberto F.

Açude

Área

Table II - Description of the problems affecting priority areas for intervention related to flooding.

Tabela II – Descrição das problemáticas que afetam as áreas prioritárias para intervenção e se relacionam com as inundações.
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Ocupação implantada em uma microbacia de drenagem, com encostas íngremes em ambos os lados. 3.219.727,28
Moradias esparsas, porém, muito precárias e construídas em locais sem acesso urbanizado.
0.0

Caracteriza-se, sobretudo, pela precariedade das moradias implantadas no sopé de encosta rochosa
e em talvegues na encosta.

Presidente
Sodré

Vila do
Príncipe

Alto
Bataillard

Unidos
Venceremos

Mosela

Quarteirão
Brasileiro

São Sebastião

Quitandinha

500.657,86
1.944.069,00

0.0
641.971,00

2.906.476,46
4.243.302,00

813.147,32
1.288.345,00

Comunidade implantada em uma microbacia de drenagem, formada por um talvegue com vertente para a 927.209,53
BR-040. Construções precárias, com acesso por escadarias e vielas transversais à rua principal.
3.242.308,00

Ocupação densa. Acessos por vielas e escadarias situadas à meia encosta, com residências em ambos os lados,
construídas de forma precária. Moradias construídas em talvegues.

São Joaquim

Vai Quem
Quer

Fonte: PMRR, 2017.

2.358.204,05
3.344.257,00

Caracterizam-se, especialmente, pela precariedade da implantação das construções. Moradia construída in- 2.177.187,77
formalmente em talvegues.
0.0

Rio De Janeiro /São Paulo

958.512,99
0.0

Ocupações construídas à meia encosta, sob encostas íngremes. Moradias precária agrupadas em locais sem 1.286.133,17
infraestrutura. Construções em talvegues.
2.174.351,00

Pequena área com moradias localizadas próximas ao córrego, em local desprovido de urbanização e infraestrutura.

Comunidade formada em uma microbacia de drenagem, contendo um córrego capeado na área 0.0
ocupada. A ocupação limita-se com a Rua Atílio Marotti.
1.177.862,00

Ocupações localizadas à meia encosta, com moradias construídas em talvegues. Construções se expandindo
para o sopé de encostas rochosas em locais sem urbanização.

Minas Gerais

Cuba

Caracteriza-se, principalmente, pela implantação de moradias no sopé de encostas rochosas e em
talvegues.

Henrique
Paixão

Floresta

Independência

Expansão da ocupação para áreas sem urbanização, em talvegues e topos de morro.

14 Bis

Centro

Servidões em escadaria, com deficiência de infraestrutura. Moradias construídas em talvegues e 5.520.382,03
fundos de vale. Expansão para áreas com limitações para a ocupação.
1.200.948,00

Caxambu
Alto

Valor (R$)

Caxambu

Descrição da área

Área

Regiões

Consta, ainda, no PMRR, a criação de um Grupo de Trabalho de gerenciamento de
risco, subordinado à Coordenação do Gerenciamento de Risco, como um segmento
integrador das ações em questão (que envolve diversas secretarias municipais). O
documento enfatiza, porém, que a atuação do grupo será voltada aos riscos de
movimentos em massa. Ou seja, ainda que o PMRR evidencie que o plano tratará
das inundações, percebemos que o seu foco são os deslizamentos. Cabe salientar que
não encontramos relatórios de gestão com descrição do acompanhamento das obras
propostas para avaliar o que já foi executado.
Nesse aspecto, além do PMRR, o município dispõe do Plano de Contingência
(PLANCON)15 e, através dele, podemos compreender um pouco melhor as articulações
dos órgãos e setores nas ações frente às inundações, principalmente ao analisar a matriz
de atividades e responsabilidades presente no documento. Na introdução, destaca-se
que a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil atua de forma articulada com
as demais secretarias do município, além dos diversos órgãos do Estado e do Governo
Federal, o que é denominado no plano de “abordagem sistêmica”.
É importante salientar que são apresentadas como zonas de risco de inundação
o Centro, Quitandinha, Bingen, Corrêas, Nogueira, Itaipava, Pedro do Rio e
Posse. Neste tópico, são apresentados os principais rios (Quitandinha, Palatinato,
Santo Antônio, Bonfim e Piabanha), suas características e alterações sofridas que
colaboram para o transbordamento em diferentes pontos do município. Esses rios
são monitorados pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA) através das suas
estações hidrológicas localizadas nos bairros Alto da Serra, Bingen, Coronel Veiga,
Centro, Corrêas e Itaipava, além dos diversos pontos pluviométricos distribuídos
nos demais bairros do município. O monitoramento meteorológico tem serviço de
previsão do tempo realizado com base no Centro Nacional de Monitoramento e
Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) e no INEA, que também emite avisos
meteorológicos em caso de precipitação acima do tolerável.

15 Elaborado

pela SEMPDEC em 2013 abrangendo deslizamentos e inundações. Em 2017 foi
atualizado, separando os eventos, resultando em um PLACON para as inundações (Plano
Verão 2018). Novamente atualizado em 27 de novembro de 2020 (Plano verão 2021), desta
vez, o processo que se deu on line em respeito as regras sanitárias básicas de prevenção ao
contágio do novo corona vírus (COVID -19).
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No mais, as operações16 previstas no PLACON 2013 compreendem os
processos de ativação17 do plano que levam em consideração o nível crítico de
chuva e os dados de transbordamento dos rios, bem como o de desmobilização,
quando são constatadas as condições e pressupostos que descaracterizem os
cenários de risco previstos. Assim, o plano destaca que são responsáveis por alertar
a população: os Núcleos Comunitários de Defesa Civil (Nudecs), as Unidades de
Proteção Comunitárias (UPCs), a rede de Radioamadores, os agentes comunitários
de saúde e de endemia e as redes de comunicação de massa existentes no município
pela Coordenadoria de Comunicação Social.
A matriz de atividades e responsabilidades do PLACON 2013 está dividida em 3
grandes áreas (Socorro, Assistência e Reabilitação), com seus respectivos subgrupos.
Cada subgrupo apresenta uma série de atividades, que podem ser responsabilidade
de determinado setor (órgão/instância/secretaria, etc.). A depender do grau de
importância dos setores em determinada atividade, eles podem ser considerados
como Responsável Principal (RP), Responsável (R) ou apoio (A).
Destacamos, contudo, que no PLACON 2013, além das diversas secretarias
municipais, incluindo a SEMPDEC, o CBH Piabanha também consta nessa matriz
que, embora não cite o PARNASO, recebe apoio da Área de Proteção Ambiental APA Petrópolis, que hoje integra o NGI Teresópolis. A SEMPDEC se apresenta como
a RP em várias atividades na grande área de socorro, tendo a APA Petrópolis como
A, principalmente nas ações de mobilização e resgate. Na grande área de assistência, a
SEMPDEC passa a ser R de algumas ações, tendo agora o CBH Piabanha como A nas
ações de ajuda humanitária, apoiando também na elaboração e execução de projetos
de reabilitação e de recuperação das áreas atingidas da grande área de reabilitação.
No mais, o PLACON 2021 apresenta poucas alterações se comparado ao de 2013,
dentre elas, o esforço em deixar a matriz mais enxuta com a redução de 31 atividades,
assim como a incorporação do subgrupo COVID 19, devido ao cenário de pandemia,
que traz em suas atividades a preocupação em testar os desabrigados, fazer triagem dos
16

Estão divididas em 3 fases (pré-desastre, desastre e reabilitação de cenários) que se desenvolvem em 23 ações.

17 O

plano pode ser ativado sempre que necessário pelo: prefeito, chefe de gabinete, vice-prefeito,
secretário de governo e do secretário de proteção e defesa civil.
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sintomáticos e assintomáticos e prover a distribuição de insumos, como álcool em gel
e máscara aos desabrigados. A mudança mais significativa, para este estudo, refere-se
à saída do CBH da matriz de atividades e responsabilidades. Acreditamos que esse
comitê tem muito a colaborar, sobretudo nas ações pré-desastres, devendo aprofundar
sua atuação junto à SEMPDEC. O mesmo ocorreu em relação à APA Petrópolis,
que também não se encontra mais presente na matriz, enquanto outras unidades de
conservação passaram a integrá-la em algumas ações, como a Reserva Biológica Araras
e o Refúgio de Vida Silvestre Estadual da Serra da Estrela.

A interface de políticas públicas no discurso institucional – e as inundações?
Na tentativa de ampliar as análises e articular uma pesquisa documental (políticas
e planos) e outros discursos institucionais, realizamos entrevistas com os gestores do
CBH Piabanha, do PARNASO e da SEMPDEC para compreender melhor como
os planos se materializam na prática e de que forma essas instâncias, que atuam
sobre o mesmo território, se articulam frente à gestão do risco de inundações.
Segundo a gestora do CBH Piabanha, sobre política pública, a “ [...] política
pública tem um retrato momentâneo, né [...]? ” (CBH-Piabanha, 2020b). Assim,
para a entrevistada, a política pública revela um dado momento político, com suas
intenções, interesses e prioridades. E, embora sejam regidas por documentos oficiais
(como as políticas e planos analisados), possuam protocolos dentro de uma instituição
gerida por profissionais, com objetivos bem definidos, critérios a serem atendidos e
responsabilidades a cumprir, um novo gestor pode ter uma prioridade diferente da
gestão anterior. Afinal, existem muitos fatores que influenciam a criação, a execução e
o acompanhamento de uma política pública, que é, então, conjuntural.
Diante de tal concepção, a gestora do CBH Piabanha aponta o momento em
que a secretaria de defesa civil passou a ser menos atuante18, “[...] a partir de 2016

18

A gestora cita exemplos como a descontinuidade da Comissão das Chuvas (2011-2015) e do
projeto Cidade Resilientes (pelo menos não se tem informações), e exalta o trabalho que já fora
desenvolvido na SEMPDEC do município.
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houve o desmonte de uma secretaria de proteção e defesa civil extremamente atuante
[...]” (CBH-Piabanha, 2020b). Aqui, notamos a possibilidade de um afastamento
entre as instâncias durante a gestão 2016-2020, o que poderia explicar, por exemplo,
a saída do CBH Piabanha da matriz de responsabilidade do PLACON 2021.
Ao adentrar em questões mais direcionadas ao risco de inundação (prevenção),
os três gestores convergem ao afirmar que pouco se tem feito em relação ao tema. O
gestor do PARNASO foi enfático ao dizer que a gestão do risco de inundações não é
da responsabilidade do parque, mas que indiretamente acaba contemplando-a “[...]
não é o foco da equipe do parque. A gente não vê como sendo uma responsabilidade nossa
[...], indiretamente, a gente tem o papel de apoiar mediante políticas públicas, sendo o
indutor de políticas públicas, ou até a participação nossa nesses comitês, né, para discutir
o assunto, a participação nos fóruns das cidades [...]” (PARNASO, 2020).
Nesse ponto, a gestora do CBH Piabanha se mostrou cansada e frustrada com
suas tentativas de colaborar com o tema, e afirma que hoje “[...] o Comitê não
está fazendo absolutamente... Não vou dizer ‘nada’! Mas, é muito pouco na área de
inundação. Então, quando a gente pensa em prevenção de inundação, não tem ideia
o tamanho da frustração” (CBH-Piabanha, 2020b). Entretanto, a entrevistada
pondera que o comitê tem divulgado informações sobre desastres (provenientes de
outros órgãos) e enfatizado a importância da preservação de área de várzea.
Já o gestor da SEMPDEC, embora tenha ressaltado que o mapeamento de risco
de 2017 será atualizado19 em parceria com o Instituto de Terras do Estado do Rio de
Janeiro (INTERJ) e lembrado da importância das sirenes e dos Núcleos de Defesa
Civil (NUDEC), confirmou o que havíamos percebido na análise do PMRR, que a
visão da SEMPDEC é mais voltada para os escorregamentos: “[...] o monitoramento
de chuva, a nossa visão sempre ele é de escorregamento. Tem pouquíssima visão de
enxurrada, dificilmente a gente vê. A visão sempre é de escorregamento [...] eu sinto
que falta realmente, simplesmente o acompanhamento e os planos municipais de defesa
civil olharem a enxurrada com mais atenção” (SEMPDEC, 2021). Com efeito, como
bem destacam Kobiyama e Goerl (2011), a divergência entre cientistas quanto aos

19

O entrevistado estima que no novo mapeamento 50 mil pessoas estejam vivendo em situação
de risco no município (anterior era de 28 mil).
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termos associados à inundação (cheias, enchentes, enxurradas, alagamento) e a sua
ambiguidade resultam na imprecisão em identificar o fenômeno em campo. Assim,
a confusão entre os termos, presente no ambiente acadêmico, estende-se ao sistema
perito, à mídia e, por fim, à população.
É importante ainda citar que o gestor da SEMPDEC teceu algumas críticas
ao PMRR e ao PLACON de Petrópolis. Em relação ao primeiro plano, lembra
o fato da coordenação ter sido prestada pela secretaria de obras e, por mais que
as obras sejam necessárias, não são as únicas medidas necessárias nesse contexto.
O gestor afirmou, ainda, não conhecer efetivamente as medidas e informações
pertinentes à SEMPDEC presentes no PMRR (talvez pelo pouco tempo no cargo20
ou pela falta de comunicação entre as secretarias). E, quanto ao PLACON, o gestor
considera-o pouco exequível, com uma matriz de responsabilidades extensa e sem
direcionamento para algumas ações.
Sobre as dificuldades em reduzir os riscos de desastres associados à inundação,
a gestora do CBH Piabanha afirmou que inexiste uma política pública voltada para
a gestão dos riscos de inundação. Por sua vez, o gestor do PARNASO apontou
como problema o aumento da ocupação desordenada na Zona de Amortecimento
que deveria ser fiscalizada pelo município, mas que permite a ocupação. Essa fala
corrobora com Lázaro (2013) acerca da complacência do poder público municipal de
Petrópolis ao validar as ocupações irregulares, apresentando dificuldades em combater
a ocupação de áreas de risco e em realocar pessoas dessas áreas e das afetadas por
desastres, o que aponta para a vulnerabilidade institucional frente aos desastres.
Para Veyret (2015), o risco é uma construção social e só existe na presença de uma
população/indivíduo que o perceba ou sofra seus efeitos; entretanto, a percepção da
população frente ao risco ao qual está exposta segue não operacionalizada pelos
órgãos gestores, ocorrendo, geralmente, apenas a delimitação de intervenções, que
desconsidera essa percepção (Marandola e Hogan, 2004). Por isso, em alguns casos,
como aponta o gestor da SEMPDEC, as pessoas são até retiradas das habitações,

20

O entrevistado tinha tomado posse recentemente, devido a mudança de gestão resultado das
eleições municipais de 2020.
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porém, como o poder público21 não providencia a demolição das casas, outras
pessoas voltam a ocupá-las (ex. Vale do Cuiabá). O gestor ressalta a importância da
integração de diversos órgãos para que o Estado seja eficiente e esse processo não
seja interrompido na metade.
Outra dificuldade apontada pelo gestor da SEMPDEC fica evidente quando ele
afirma que “[...] eu não vejo, nem os políticos nem a população entendendo defesa civil
como política pública” (SEMPDEC, 2021). Para ele, a defesa civil ainda é percebida
sob a ótica das emergências, focada nas ações de resposta e não na preparação. E
os recursos financeiros do setor evidenciam isso, uma vez que o orçamento para o
ano de 2021 (em prevenção) foi de apenas R$40.000.000,00. O gestor exemplifica,
ainda, que, se fosse comprar piezômetros (R$3.500.000,00) para as 18 áreas de
risco do município, já estouraria o orçamento do ano. Dessa forma, dentre os
objetivos da análise e gestão do risco definidos por Almeida (2017), destacamos o
que se refere ao entendimento dos políticos de que o dinheiro despendido na gestão
do risco é investimento e não despesas22. Entretanto, essa lógica tem sido inversa no
Brasil: segundo Silva et al. (2019), os recursos da União destinados à prevenção de
desastres aplicados em projetos estruturais despencaram de R$2,45 bilhões (média
anual), entre 2012 e 2014, para R$1,6 bilhões, em 2015, e reduziram ainda mais
em 2017, chegando a R$950 milhões.
Em razão dessa realidade, a gestora do CBH Piabanha também pontuou o fato
do comitê possuir baixa arrecadação relacionada ao valor irrisório que se cobra
pelo uso da água (0,05 centavos por m3), o que acaba por influenciar na falta de
interesse dos usuários em participar efetivamente nas atividades do comitê, bem
como justifica o número reduzido de funcionários que atuam na equipe.
Assim sendo, apresenta-se, na (fig. 2), a problemática em torno do risco de
desastres em Petrópolis, principalmente dos relacionados às inundações, que ainda
obedece a lógica que se repete Brasil afora: uma população “vulnerabilizada” é

21 O

gestor revela que a SEMPDEC tem um projeto que prevê um “aval da defesa civil” para construção de edificações no município, visto que é um absurdo que a prefeitura permita construção
e cobre IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em uma área de risco.

22

A cada R$1 investido na prevenção equivale, em média, ao uso de R$ 25-30 gastos em obras
de reconstrução pós-evento (Mendiondo, 2006).
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expulsa das áreas seguras e com o mínimo de infraestrutura urbana, sendo obrigada
a ocupar áreas suscetíveis a diferentes fenômenos naturais, tornando-as ainda mais
instáveis. Quando um fenômeno natural se apresenta, o resultado tem sido de
grandes estragos (mortes, feridos, desabrigados, perda de bens materiais). O Estado,
enquanto isso, mostra-se heroicamente na mídia através das ações de emergência,
numa postura tecnocrática e intervencionista, o que é criticado por Valencio (2015).

Fig. 2 - O ciclo do desastre em Petrópolis (Elaborado por Marcelo Forte, 2020).
Fig. 2 - The disaster cycle in Petrópolis (Prepared by Marcelo Forte, 2020).

Em relação às possíveis articulações entre essas instâncias, verificamos que além
das representações23, ocorrem ações pontuais, como a realização ou participação de
eventos que reúnem diversos órgãos (parcerias sem a formalização). A articulação
entre a SEMPDEC e o PARNASO ocorre com foco no risco de incêndio florestal
(plano de ação com ajuda mútua). E, embora o plano de manejo PARNASO conte
com o Programa de Integração Externa, o gestor salienta que o programa contempla
os incêndios, especificamente no âmbito da fiscalização.
O gestor da SEMPDEC, entretanto, aponta as dificuldades de articulação com
o CBH Piabanha por uma questão territorial, “[...]os quartéis são divididos por área
operacional que atende uma determinada região geográfica e as bacias não respeitam essa
divisão geográfica [...], o meu município está dentro da Bacia do Piabanha, mas parte

23

Como apresentamos anteriormente, o PARNASO compõe o Plenário do CBH Piabanha, como
também o município de Petrópolis, através de sua Secretaria de meio ambiente. Essa secretaria compõe
também o CONPARNASO, que poderia contar com a representação mútua do CBH Piabanha.
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dele não, a parte dele voltada para a Magé já pertence a outra Bacia [...]” (SEMPDEC,
2021). Em face disso, Alvim et al. (2008) chama a atenção para o fato das políticas
de recursos hídricos estarem sujeitas aos critérios ambientais de recorte do território,
enquanto as políticas urbanas e regionais orientam-se por critérios políticoadministrativos. Considerando que a política, além de pública é espacial, pois se
realiza em algum lugar (Ribeiro, 2014), a Geografia pode colaborar com a articulação
de escalas e recortes espaciais, quando se pretende a participação de diferentes níveis
de governo em políticas públicas que objetivem programas articulados (Serpa, 2011).
Todos os entrevistados apontaram articulações com outros órgãos e setores
(INEA, CEMADEN, secretarias estaduais e municipais diversas). Frente a isso,
o gestor da SEMPDEC explicou como funciona a articulação das secretarias
municipal, estadual e federal de defesa civil, e também como diversas secretarias
municipais atuam em situações de emergência através da ativação do Gabinete
de Gestão Integrada de Crise, que reúne vários setores e órgãos municipais. Por
exemplo, para acelerar as vistorias, engenheiros de outras secretarias dão suporte
aos engenheiros da SEMPDEC (articulação emergencial). Essa prática evidencia
uma tendência intersetorial em âmbito municipal que pretendemos explorar
posteriormente. Diante de tal fato, a gestora do CBH Piabanha reconhece ainda
o papel fundamental do comitê na promoção da articulação entre os municípios
e demais entes responsáveis, auxiliando na integração das ações relacionadas aos
recursos hídricos da região.
Termos como gestão integral, intersetorialidade, articulação institucional,
transversalidade, abordagem sistêmica, entre outros, vão sendo incorporados na
linguagem institucional sem, no entanto, corresponder na prática às suas propostas,
que são reduzidas a pequenas e pontuais atividades em parceria. Ou seja, acabam
funcionando como “conceitos-coringa” presentes nos relatórios, mas vazios no
propósito (IPEA, 2009).
Por outro lado, foi possível identificar a inexistência de sobreposição de ações
e esforços entre as instâncias, pelo fato de que não existem maiores esforços na
prevenção de risco de desastre no município, como pontuou a gestora do CBH
Piabanha. Para ela, “[...] não há sobreposição nem coordenação de ações entre os órgãos
envolvidos” (CBH-Piabanha, 2020b).
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Além do mais, o gestor da SEMPDEC disse não perceber sobreposição, mas
sim o oposto, a ausência (lacunas) quando se trata das inundações. Soma-se, ainda,
a isso, o fato que a gestora do CBH Piabanha listou uma série dessas lacunas: a
fiscalização do uso e ocupação do solo, a manutenção das redes e equipamentos
de drenagem, a inexistência de um Plano Diretor de Drenagem24 nos municípios
da bacia hidrográfica, a falta de coordenação entre os entes envolvidos e os atores
em risco, e lacunas no próprio comitê por não ter uma câmara técnica dedicada
exclusivamente ao assunto.
Um ponto importante colocado pelo gestor da SEMPDEC está relacionado
ao desenvolvimento da temática inundação junto à população, por exemplo,
a SEMPDEC nunca realizou simulado de evacuação para inundação, só para
deslizamento. Esse gestor aborda também a importância da população se tornar os
olhos da defesa civil, de ser capacitada para perceber os sinais de perigo e colaborar
no monitoramento, como ele exemplifica: “[...] eu acordei de manhã depois de uma
chuva forte e tem um poste tombado, tem um muro que ele está com uma barriga, você
vai abrir a porta de casa e a porta não abre, tem rachaduras diagonal grande... você
começa a entender aspectos de trabalho do solo. E aí o cidadão é muito importante nisso
[...]” (SEMPDEC, 2021).
Todavia, essas capacitações precisam ser inclusivas e horizontais, com a efetiva
participação e valorização dos indivíduos e seus saberes, uma vez que Sulaiman (2014)
critica a ideia de “conhecer para prevenir” da abordagem tecnocêntrica e comportamentalista, na qual o conhecer é o saber tecnocientífico e o prevenir é a mera aplicação
desse conhecimento, desconsiderando os saberes locais (conhecimento dos leigos).
Por outro lado, o gestor da SEMPDEC abordou dificuldades relativas ao
trabalho voluntário. Para ele, muitas vezes não há continuidade do trabalho, pois
as pessoas o associam ao estar desempregado e, quando começam a trabalhar, logo
o abandonam. Ou, ainda, diz que frequentemente o comprometimento que a
temática do risco exige não é levado tão a sério (por exemplo: hoje é domingo eu

24 A gestora tem proposto que as concessões de água e esgoto englobem a drenagem e o manejo das águas

pluviais, pois assim contemplariam os dois extremos na bacia: tanto a inundação (excesso de água),
quanto no estresse hídrico (estiagem). O novo PBH do Piabanha tenta alcançar essa problemática.

301

não vou olhar o pluviômetro). Por isso, os membros das NUDECs, atualmente,
recebem salário para atuar nas comunidades, o que descaracteriza o voluntariado.
Conforme relatado, a gestora do CBH Piabanha também se preocupa com esse
ponto e revela que a participação da sociedade civil, muitas vezes, está atrelada ao
recebimento da diária para comparecer às reuniões. Nesse contexto, faz-se importante
questionar se os recortes espaciais têm sido base espacial adequada para aproximar a
sociedade das instâncias de planejamento e gestão, promovendo uma participação
popular que seja efetiva e legítima (Serpa, 2011). Assim sendo, será que o recorte da
Região Hidrográfica IV do Comitê do Piabanha consegue despertar em um morador de
determinado bairro, em Petrópolis, a importância de sua participação ou a amplitude
desse recorte é abstrata e distante para esse morador compreender seu papel?
Os entrevistados discorreram também sobre a memória da população frente
ao desastre, como narra a gestora do CBH Piabanha, “ [...] os eventos de chuvas
extremas são esparsos, o último grande evento foi em 2011 e, de lá para cá, pequenas
inundações com custo apenas de limpeza urbana e pequenos reparos, a memória da
população não acompanha esses eventos esparsos para exigir políticas de prevenção de
inundação [...]” (CBH-Piabanha, 2020b). Similarmente, ao falar desse tema, o
gestor da SEMPDEC aborda também a relação da cultura com o desastre:
“[...] Em Petrópolis em si, a população ainda é muito sensível,
porque todo mundo conhece alguém que morreu, ou vizinho ou parente,
ou conhecido que perdeu alguém numa tragédia na Região Serrana [...]
no Rio de Janeiro você fala desastre é violência. Entendeu? É tiroteio,
bala perdida. A chuva, a inundação, não é algo tão notório [...]você
vai colocar o sistema de sirene em São Gonçalo...esquece....as pessoas
não têm a cultura do desastre. Elas não entendem isso do desastre [...]”
(SEMPDEC, 2021).
Entretanto, quando o foco é a redução da vulnerabilidade da população em
áreas de risco, foram percebidas ações pontuais de assistência, como o aluguel
social (prefeitura de Petrópolis), ou da participação em associação de moradores,
por parte do PARNASO, em comunidades do entorno do parque, para tentar
conseguir “melhorias” para essa população. Porém, a gestora do CBH Piabanha é
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pontual ao afirmar que “[...] infelizmente, a política continua sendo injuriosa com a
população mais vulnerável [...]” (CBH- Piabanha, 2020b). De modo que, embora
pobreza e vulnerabilidade não sejam sinônimas, essa fala corrobora com Costa e
Waquil (2008, p. 2) quando afiançam que “os pobres são também os mais vulneráveis
aos fenômenos naturais, são os que têm menos acessos institucionais e os que têm mais
dificuldades de encontrar voz ativa dentro da sociedade”.
Dentro desse contexto, a gestora do CBH Piabanha citou como exemplo o fato que,
somente em 2020, as pessoas que perderam suas casas no desastre de 2011 receberiam as
unidades habitacionais25, no entanto, o prefeito estava segurando até o último minuto,
visando a entrega nas vésperas da eleição (em 2020 ocorreram as eleições municipais).
Outro exemplo de descaso com a população atingida pelo desastre em 2011
ocorreu em Nova Friburgo. O conjunto habitacional Terra Nova, com 2.180
apartamentos, foi construído longe do centro da cidade, sem equipamentos
urbanos essenciais (escolas, postos de saúde, transporte público, etc.) e sem sistema
de drenagem adequado, e, quando chovia, alagava, em especial os apartamentos dos
primeiros andares dos prédios (Silva et al., 2019).
Na perspectiva de Valencio (2009), o desastre torna pública a vulnerabilidade
institucional, que, somada aos decretos de situação de emergência e estado de
calamidade pública, confirma que o Estado não foi capaz de agir preventivamente
frente ao problema, que não conseguiu evitar os danos. A gestora do CBH Piabanha
faz uma crítica ao poder público quanto ao descaso com a prevenção e à sua insistência
em atuar no pós-desastre. Para ela, “[...] as verbas recebidas nas situações de emergência
e calamidade pública são muito tentadoras pelas poucas exigências nas licitações. Sempre
havendo denúncias de desvios dessas verbas” (CBH-Piabanha, 2020b).
Muito embora não seja objetivo, neste momento, discutir o “uso político das enchentes”, tratado por Frank (2003) e caracterizado como ”indústria das enchentes” por Fraga
e Köhler (1999) e Fraga (2001), ou acerca da corrupção como uma fonte de vulnerabilidade em Raposo (2019), não podemos deixar de mencionar o fato de muitas cidades

25

Em junho de 2020, o Jornal Tribuna de Petrópolis noticiou que moradias com problemas de
instalações elétricas, hidráulicas, janelas, gesso e até revestimento externo foram ocupadas pelos
beneficiários por medo de perder o aluguel social.
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brasileiras conviverem com inundações sem soluções por séculos, nas quais as razões
para a omissão do poder público são pouco questionadas, bem como não se percebe os
governos respondendo criminalmente por sua omissão na gestão dos riscos de desastres.
Para Silva et al. (2019), ao decretar situação de emergência ou estado de calamidade
pública, os estados e municípios têm acesso direto a recursos oriundos da União,
por meio do Fundo Especial para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil
(FUNCAP). A crítica que tem sido feita é que alguns municípios usam dessas verbas
para realizar obras estruturais de prevenção, ou seja, busca-se prevenir depois que o
desastre ocorreu. Henrique e Batista (2020) apontam o problema da politização dos
desastres naturais, já que o alinhamento partidário beneficia-se no reconhecimento
de declarações de emergência, na alocação de recursos de transferências federais e
no valor dos recursos a serem alocados aos municípios aliados ao Governo Federal,
principalmente do partido do ministro da Integração Nacional.
Acreditamos, assim, que o problema central na gestão de risco de inundação,
em Petrópolis, é a ausência de um órgão que compreenda essa temática como
sua prioridade e passe a coordenar, integrar e mobilizar diferentes instâncias e
setores dos diversos entes federativos em torno da gestão de risco de inundação.
Percebemos, nesse ínterim, que o CBH Piabanha tem se preocupado com
questões quali-quantitativa das águas na bacia, que a SEMPDEC internalizou
a responsabilidade pelos deslizamentos e processos geológicos correlatos, e o
PARNASO tem a importante missão na preservação da Mata Atlântica. Entretanto,
quem se responsabiliza pelas inundações? Qual órgão internalizará a gestão do risco
de inundação como sua responsabilidade principal e encabeçará essa empreitada?
Vale destacar que, no dia 26 de fevereiro de 2021, o estado do Rio de Janeiro,
em parceria com o INEA, lançou o Programa Estadual de Segurança Hídrica
(PROSEGH)26, que tem, dentre seus objetivos, fomentar a integração da gestão
dos recursos hídricos com as demais políticas setoriais e minimizar a vulnerabilidade
hídrica relacionada às cheias, estiagens e poluição dos corpos hídricos27. Além disso,
26

Instrumento de organização (ações, projetos e programas) que visa promover o aumento da
segurança hídrica no estado.

27 Um

dos componentes desse programa trata dos riscos associados às águas, que tem como objetivo
gerir os riscos de secas e inundações.
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em junho de 2021, foi aberto o certame do edital de licitação para a elaboração do
seu Plano Estadual de Segurança Hídrica (PESHI)28 e para a atualização do seu
Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI). Acreditamos que esses documentos
apresentam grande potencial de integração, que possibilitará ao estado do Rio de
Janeiro a articulação com diferentes políticas públicas, como a Política Estadual de
Defesa Civil, bem como o fortalecimento da integração de diferentes instâncias
(comitês de bacia hidrográficas, secretarias estaduais e municipais de proteção e
defesa civil, a Secretaria de Estado do Ambiente - SEAS, a Superintendência de
Recursos Hídricos - SUPREH, unidades de conservação, entre outras), com foco
na gestão de risco de inundação.

Considerações finais
Considerando a análise das políticas públicas, verificamos a importância da
PNPDEC, responsável direta pelo gerenciamento de riscos, representando uma
mudança de paradigma no Brasil. Embora a linguagem do risco ainda não fosse
comumente utilizada no Brasil, quando a PNRH foi elaborada, ela teve como
objetivo a prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos. De tal modo,
o SNUC, apesar de não tratar das inundações, possui atividades que dialogam
diretamente com a preservação dos recursos hídricos, e todas elas destacam o
pressuposto deste trabalho, que é a articulação entre políticas públicas, inclusive,
como dever da PNPDEC.
Nos planos, entretanto, o que foi previsto na legislação aparece de forma bem
tímida. O PMRR de Petrópolis, por exemplo, apesar de mapear as áreas de risco
de inundação, não apresentou ações de intervenção e nem destinou recursos para
essas áreas. O plano de contingência de inundação do referido município apresenta
uma matriz de atividades e responsabilidades que foi alterada recentemente e o
CBH Piabanha, que participava apoiando algumas ações, já não mais atua, indo
na contramão da articulação. De acordo com o plano recém-aprovado da CBH
28

Principal instrumento de planejamento do PROSEGH.
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Piabanha, é reafirmada sua prioridade com relação ao saneamento básico, mas
apresenta um programa para a gestão de risco que será dependente do PIRH-PS. Aí
estão previstas reuniões com as prefeituras e secretarias de defesa civil, sendo esta a
única ação nos planos analisados que aponta para um contato entre as instituições
analisadas. Nem mesmo o programa de integração externa no plano de manejo do
PARNASO traz articulação com as demais instâncias estudadas.
Quanto às entrevistas, o contato direto com os gestores que se mostraram
empenhados em colaborar com a pesquisa foi de fundamental importância para
compreender as políticas para além da fase de formulação. Primeiramente, ficou
evidente que, mesmo sendo um problema na região, causando transtornos todos os
anos, as inundações não são prioridades de nenhuma das instâncias, principalmente
no contexto da gestão de risco. Nesse entendimento, a SEMPDEC, responsável
imediata pela gestão dos riscos, tem se debruçado na problemática dos deslizamentos,
que estão associados aos desastres com maior número de óbitos no município. Já
o CBH Piabanha tem como prioridade as questões quali-quantitativas da água.
E o PARNASO, que objetiva a preservação da Mata Atlântica, tem o risco de
incêndio florestal como urgência, ainda que as inundações ocorram em sua zona de
amortecimento. Entretanto, com a criação do NGI Teresópolis, que inclui também
a APA Petrópolis, aumentará a área de atuação da chefia no território de Petrópolis,
o que pode ser uma possibilidade de estabelecer parcerias frente ao risco de
inundação. Logo, se as instâncias não se percebem como responsáveis pela gestão do
risco de inundação, certamente não há como se articularem em prol da resolução da
problemática da inundação. Desse modo, a articulação é minimamente percebida;
por exemplo, no fato do PARNASO compor o Plenário do CBH Piabanha e, com
outro foco, na parceria do PARNASO com a SEMPDEC na gestão de risco de
incêndio florestal.
Destarte, tal contexto revela o quão urgente se torna que algum órgão estadual
ou municipal se responsabilize pela gestão do risco de inundação em Petrópolis,
atuando como um agente coordenador e articulador de ações e setores/órgãos/
instâncias, buscando efetivar as prerrogativas das políticas públicas analisadas
e o compromisso frente ao risco de desastre e à integração de políticas públicas,
operando na gestão integral e integrada do risco.
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