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Introdução

• No Brasil – dados

• Entre os 15 países – população mais exposta 
(OCHA, 2020)

• 2000 a 2017 atingiram 51,5% (BRASIL, 2018)



Gestão do Risco de desastre

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) (Miguez, et al., 2018).

Integral Integrada



Política pública e interface

“Aquilo que os governos escolhem fazer ou não fazer” (Dye, 2005) 

SETORIAL

A B C



Objetivo
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PNPDEC
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Etapa I – Legislação vigente

- Lei nº 9.433/97 – PNRH

- Lei nº 9.985/2000 – SNUC

- Lei nº 12.608/2012 - PNPDEC



Etapa II – Planos de gestão



Etapa III



Petrópolis

- Precipitação > 1.700 mm
- altas altitudes (até 2.000m)
- declividade >30% 
- alta densidade de drenagem
- Planícies / vales encaixados
- Ocupação humana



Histórico de inundações



As inundações

• 2003-2016 – 15 eventos registrados / 8 (S.E ou ECP)

• 190 vítimas fatais, 515 feridos e 8.333 desabrigado 
(S2id, 2017)

• 2017-2019 – 36 episódios de inundação (INEA, 2020)





Resultados – Legislação Vigente 

PNRH – A prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos (art. 2º).

- Integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental e
articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo (art. 3º).

SNUC - Objetivo - a proteção e recuperação dos recursos hídricos (4º).

- A criação e a gestão das unidades de conservação seja feito de forma
integrada com as políticas de adm. das terras e águas circundantes (art. 5º).

PNPDC - Dever (União/estados/dos municípios) em adotar medidas

necessárias à redução dos riscos de desastres (art. 2º).
- Dever em integrar-se às políticas de ordenamento territorial (art. 3º).



Resultados – Planos de gestão 

Acaba de ser atualizado ( último de 2009)
- Programa: drenagem urbana e controle de cheias

- Saneamento básico (570 -290 milhões)
- Último dois Plano de Aplicação Plurianual (PAP) – não 

prevê recursos para as inundações.

- NOVO PBH – A agenda Gestão de Riscos mais 
especificamente sua subagenda Eventos críticos, que 

contém o programa Plano de Gerenciamento de Riscos

(700 milhões/2,8 milhões)
Foco no saneamento – relação com as doenças

Objetivo: promover a gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos da 
Região Hidrográfica IV (4.484 km² e 10 municípios)



Resultados – Planos de gestão

Programa de Proteção (que prevê o controle do crescimento 
urbano e da ocupação desordenada no entorno) Inclui 
operação de fiscalização de rotina, atendimento de 
denúncias e vistorias técnicas para emissão de autorizações 
de construção. 

Programa de Integração Externa (que objetiva a articulação 
com parceiros, tendo como ação a colaboração 
interinstitucional com prefeituras, secretarias municipais 

Objetivo: Promover a conservação do remanescente da Mata Atlântica, incluindo os 
recursos naturais, a biodiversidade e a paisagem. 



Resultados – Planos de Gestão

PMRR – Mapeias áreas de risco prioritárias, mas 
as ações de intervenções contemplam apenas os 

deslizamentos.

PLACON – Matriz de responsabilidades
2013 – com CBH Piabanha
2021 – sem CBH Piabanha

Sobre as unidades de conservação

Objetivo: Executar ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação 
voltadas à proteção da sociedade. Prestar socorro e assistência às populações atingidas 
por desastres; 



Ocupação irregular (PMRR, 2017)



Resultados - Entrevista

PARNASO

“[...] não é o foco da equipe do parque. A gente não vê 
como sendo uma responsabilidade nossa [...]

CBH PIABANHA
“[...] o Comitê não está fazendo, absolutamente... Hum, 

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”

SEMPDEC
[...] eu sinto que falta realmente, simplesmente o 

acompanhamento e os planos municipais de defesa civil 
olharem a enxurrada com mais atenção” 

Quanto as ações voltadas para risco de inundação (prevenção)...



Resultados - Entrevista
Quanto às dificuldades (redução do risco de inundação)

“[...] eu não vejo, nem os políticos nem a população 
entendendo defesa civil como política pública” 

“[...] a ocupação desordenada da zona de 
amortecimento ne, do nosso entorno [...] os municípios 
permitirem a ocupação de áreas que não poderiam ser 

ocupadas .”

“[...]” inexiste uma política pública voltada para a gestão 
dos riscos de inundação”.



Resultados - Entrevista

Quanto as articulações...

SEMPDEC
[...] o meu município está dentro da Bacia do 
Piabanha, mas parte dele não, a parte dele 
voltada pra Magé já pertence a outra Bacia 

[...]”

São pontuais (ações pontuais e sem formalização)
Relacionados a outros temas (ex. incêndio florestal)



Resultados - Entrevista
Quanto a sobreposição de esforços e lacunas

CBH PIABANHA
“[...] não há sobreposição, nem coordenação de ações 

entre os órgãos envolvidos.” 

SEMPDEC
[...] eu não vejo sobreposição eu vejo ausência

Fiscalização do uso e ocupação do solo, a manutenção das redes e 
equipamentos de drenagem, a inexistência de um Plano Diretor de 

Drenagem nos municípios da bacia hidrográfica, a falta de coordenação 
entre os entes envolvidos e os atores em risco



Resultados - Entrevista

Outras questões...

CBH PIABANHA
“[...] infelizmente, a política continua sendo 

injuriosa com a população mais vulnerável [...]” 

“[...] 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” 



Considerações finais

• A legislação vigente contempla (inundações e articulações)

• Os planos de gestão timidamente contemplam 

• Entrevistas: pouquíssimas ações e articulações

• As prioridades das instâncias...

• Quem se responsabilizará pelas inundações?



Obrigado!

manzjacques@gmail.com


