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RESUMO

O crescimento urbano, a degradação ambiental e o aquecimento global
intensificam o impacto dos desastres e aumentam a vulnerabilidade das
comunidades em todo mundo, especialmente nos países em desenvolvimento e
subdesenvolvidos, tornando necessário que haja mais esforços para redução do
riscos de desastres. A alteração de práticas relacionadas à ocupação do solo e
melhores condições socioeconômicas nas áreas de risco podem tornar uma
catástrofe em um problema de menor impacto. Estabelecer ações estruturais na
origem dos problemas e não nas consequências de um evento extremo podem
contribuir para a redução potencial das perdas e danos oriundos de eventos
sazonais, como chuvas intensas ou estiagens. O presente estudo tem como foco
analisar as diretrizes urbanas e os parâmetros para recuperação empregados na
reconstrução de duas cidades que passaram por significativos processos de
reconstrução: uma no Brasil e outra no Chile. Procura, com isso, analisar a
efetividade a longo prazo das decisões tomadas na qualidade de vida de seus
moradores, anos após a ocorrência de seus desastres. Espera-se como resultado a
configuração de um quadro que permita avaliar a efetividade das decisões tomadas,
buscando construir um conhecimento que possa servir como referência para cidades
e gestores que passem por processos de reconstrução semelhantes após desastres
naturais.

Palavras Chaves: Desastre
Constitución, São Luiz do Paraitinga.

Natural,

Resiliência,

Vulnerabilidade,

ABSTRACT
Planning after disasters: vulnerability reduction and building resilience in
Constitución and São Luiz do Paraitinga.
Urban growth, environmental degradation and global warming intensify the impact of
disasters and increase the vulnerability of communities worldwide, especially in
developing and underdeveloped countries. This requires further efforts to reduce
disaster risk. Changing land use practices and better socioeconomic conditions in
risk areas can turn catastrophe into a problem with less impact. Establishing
structural actions on the root of the problems and not at the consequences of an
extreme event, can contribute to the potential reduction of losses and damages
resulting from seasonal events such as heavy rains or droughts. The present study
focuses on the urban guidelines and recovery parameters used in the reconstruction
of two cities that had significant reconstruction processes: one in Brazil and another
in Chile. It seeks to analyze the long-term effectiveness of decisions in the quality of
life of its residents, years after the occurrence of their disasters. As a result, it is
expected that a framework will be created to evaluate the effectiveness of the
decisions made, aiming to build a knowledge that can serve as a reference for cities
and managers that can undergo similar reconstruction processes after natural
disasters.

Keywords: Natural Disaster, Resilience, Vulnerability, Constitución, São Luiz do
Paraitinga.
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1

INTRODUÇÃO

A história da humanidade está marcada com os mais diversos exemplos de
desastres desencadeadas por fenômenos naturais. O livro do Gênesis, por exemplo,
descreve um grande dilúvio universal após as chuvas que duraram 40 dias e 40
noites consecutivas. Tal inundação teria resultado no fim de todos os seres vivos
que estavam sobre a terra, restando somente Noé e os que com ele estavam na
arca.
Quando Noé e a sua família subiram à arca, estavam entrando num
refúgio de um tipo bastante especial, construído como uma peça de
um minucioso projeto pré-catástrofe. Deve ser um dos exemplos
mais primitivos de provisão de refúgio contra as catástrofes [...]
(DAVIS, 1980).

O que Ian Davis descreve como o primeiro projeto de um refúgio pré-catástrofe
(DAVIS, 1980), pode ser também um exemplo bastante significativo de como lidar
com um desastre que está prestes a acontecer. A partir desse exemplo, pode-se
pensar que para atravessá-lo, seria necessário passar por alguns processos:
1. Obter o alerta para ocorrência de um evento climatológico extremo com dados
suficientes para embasar uma tomada de decisão;
2. Colocar em prática ações de organização e coordenação para construir
ferramentas de redução de risco, com participação da comunidade;
3. Possuir meios de adaptação, que possibilitem passar por um momento
disruptivo com preservação da vida humana.
Com o atual desenvolvimento dos conhecimentos técnico-científicos na medição e
na previsão de eventos relacionados às mudanças climáticas, acende o seguinte
questionamento do qual se parte este trabalho: Quais seriam os meios capazes de
proporcionar uma maior preparação e uma resposta mais adequada aos desastres?
e ainda, possibilitassem o desenvolvimento de capacidades adaptativas que
induzissem a uma maior resiliência da comunidade afetada?
Com o objetivo de responder a esta pergunta central e entender de que forma os
agentes envolvidos podem atuar no ciclo de vida do desastre, de modo a catalisar as
condições de segurança e adaptação nas áreas urbanas, este trabalho está
organizado da seguinte forma: na primeira seção é apresentada uma caracterização
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geral da pesquisa e introdução ao estudo desenvolvido, com explicitação da
justificativa, dos objetivos, procedimentos metodológicos e premissas do trabalho.
Através da perspectiva de que a compreensão de certos conceitos é necessária para
o desenvolvimento de uma consciência crítica sobre a realidade, a segunda seção
trata do referencial teórico para construção da argumentação e busca caracterizar o
conceito de desastre através de uma revisão da literatura, abrangendo também
outros conceitos igualmente importantes com a exposição de debates trazidos por
autores especialistas no assunto. Busca-se aqui também relacionar como os
aspectos da gestão do risco de desastres são essenciais para alterar as condições
de vulnerabilidade e resiliência de uma comunidade.
O início da terceira seção compõem um panorama geral com os principais aspectos
naturais e socioeconômicos dos países que são foco dessa pesquisa: Brasil e Chile.
Trata ainda como estes países lidam com a prevenção e a resposta aos seus
desastres, a fim de contextualizar a análise que será feita na seção seguinte.
Tomando como foco os estudos de caso realizados, na quarta seção serão
apresentadas as condições em que ocorreram os eventos alvos desse estudo: a
inundação de 01 de janeiro de 2010 em São Luiz do Paraitinga e o terremoto de 27
de fevereiro de 2010 em Constitución, visando debater as medidas de reconstrução
que foram conduzidas nessas duas cidades. Por meio de uma estrutura de análise
qualitativa, busca-se discutir alguns aspectos característicos de cada uma dessas
cidades e identificar quais seriam suas potencialidades na redução de riscos e as
vertentes no planejamento urbano possíveis de serem tomadas no gerenciamento
de desastres, com foco no processo de melhoria da resiliência.
A escolha do Chile como um dos locais para estudo de caso se deve ao fato de ser
um país com ampla experiência e manejo em lidar com medidas de prevenção e
resposta aos desastres. Considerando a alta frequência histórica desse tipo de
evento, o Chile tem acumulado ao longo dos anos experiências interessantes que
visam possibilitar uma recuperação capaz de sustentar o desenvolvimento autônomo
de suas cidades e ao mesmo tempo minimizar o impacto de futuras catástrofes.
Assim, se pretende analisar como foi feita a gestão do desastre no caso chileno,
especificamente na cidade de Constitución, alvo do primeiro plano diretor
participativo no país, e quais foram os resultados observados dessas medidas, com
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objetivo de identificar possíveis geradores de resiliência e as potencialidades na
redução do risco de desastres encontradas nas estratégias de planejamento urbano.
A fim de se obter parâmetros mais concretos de comparação para análise dentro dos
objetivos da pesquisa, optou-se pela cidade de São Luiz do Paraitinga como estudo
de caso brasileiro. Esta cidade, no Vale do Paraíba, além de ter sido atingida por
uma grande inundação em janeiro do mesmo ano da ocorrência do terremoto
chileno, é um caso que chama a atenção e se destaca devido aos programas de
reconstrução sustentável e da mobilização da população afetada - fatores
fundamentais para seu processo de recuperação.
A reconstrução de São Luiz do Paraitinga não serviu apenas como oportunidade
para intervir nos elementos pré-existentes vulneráveis, como ultrapassou a
emergência ao abrir perspectivas de desenvolvimento futuro, com a cidade menos
exposta aos riscos.
Dando sequência à estrutura proposta, a quinta seção toma a perspectiva do
desastre como oportunidade de melhoria das condições pré-existentes e irá tratar a
respeito das potencialidades dos estudos de caso e acerca do que poderia ser
extraído como lições aprendidas para o desenvolvimento da resiliência nas
comunidades atingidas por eventos extremos.
O final dessa seção apresenta um quadro resumo com as principais características
que marcaram os processos pós-desastre dos estudos de caso e uma síntese onde
serão revistas as questões do qual se partiu este trabalho, buscando responder aos
objetivos propostos e expondo as considerações finais.
Um aspecto importante deste trabalho será a Gestão de Risco, onde é possível
trabalhar antecipadamente para diferentes situações, e não apenas sobre as
consequências dos acontecimentos.
Para apresentar a análise proposta, a dissertação encontra-se estruturada conforme
a Figura 01 a seguir:
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1.1

Problema
Disasters are not ‘natural’. In reality, natural events such as
earthquakes, floods, hurricanes, etc. become disasters because of
the fragile relations that often exist between the natural, human, and
built environments1 (LIZARRALDE; JOHNSON; DAVIDSON, 2009).

Relatórios do banco de dados do Centro de Pesquisa na Epidemiologia de
Desastres (CRED) da Universidade Católica de Louvain na Bélgica, embasam a
tendência de que o número de ocorrências de desastres naturais tem aumentado
desde o início deste século. De acordo com os registros do CRED (EM-DAT: The
Emergency Events Database) desastres em todo o mundo deixaram uma média
anual de 72 mil mortes e mais de 1.5 milhão de desabrigados nos últimos dez anos.
O terremoto de magnitude 7.1 ocorrido em setembro de 2017 no México, a maior
tragédia desde o terremoto de 1985, causou mais de 220 mortes abalando a Cidade
do México apenas 12 dias após um tremor de magnitude 8.2 na região de Chiapas,
no mesmo país. O Gráfico 01 destaca o elevado número no registro de desabrigados
em relação às vítimas fatais em um período de dez anos.
Gráfico 1 - Registro de mortos e desabrigados no mundo entre os anos 2007 e 2017.
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mortos

Desabrigados

Fonte: EM-DAT (2017).

O aumento na frequência e intensidade desses eventos em todo o mundo exige do
governo e da sociedade mais atitudes para a prática de ações que foquem na

“Os desastres não são "naturais". Na realidade, eventos naturais como terremotos, inundações,
furacões, etc. tornam-se desastres devido às relações frágeis que muitas vezes existem entre os
ambientes naturais, humanos e construídos”.
1
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gestão de riscos de desastres. Muito se gasta com medidas de assistência e socorro
após as ocorrências de desastres que poderiam ser previstos e ter seu impacto
minimizado, senão evitado. De acordo com os dados do Banco Mundial no Brasil,
divulgados no Fórum Entendendo Risco Brasil 2012, a transferência de recursos
financeiros realizadas pela União ao estados e municípios atingidos entre 2008 e
2013 somou um valor superior a 4 bilhões de reais (UNDERSTANDING RISK
BRASIL 2013).
Merece ainda uma maior atenção as áreas urbanas, caracterizadas por
comportarem uma concentração populacional em áreas densamente ocupadas.
Especialmente onde o fornecimento de infraestrutura e serviços básicos são
inadequados ou inexistentes, a pobreza favorece o aumento de mortes e os danos
materiais em decorrência da concentração de moradias em áreas de risco
(MCCLEAN, 2010).
Uma amostra recorrente disso são as chuvas intensas que facilmente se
transformam em enchentes e causam deslizamentos, como consequência da
ausência de infraestrutura de drenagem e da ocupação em áreas de risco.
Não é possível negar a existência de uma relação direta entre o aumento da
pobreza urbana e o risco de desastres acentuado com as mudanças climáticas. Em
diversas cidades, o risco de desastres é majorado através do tempo pelo fracasso
dos governos locais em assegurar que a construção de habitações e bairros inteiros
não sejam erguidos em áreas perigosas e sem infraestrutura adequada. Por isso, a
intensidade da devastação causada a partir de um evento climatológico está
diretamente relacionada à vulnerabilidade de uma comunidade aos seus efeitos.
Deve-se, portanto, voltar a atenção para como as cidades e centros urbanos,
especialmente em nações em desenvolvimento ou subdesenvolvidas, protegem
seus habitantes das situações de risco ao qual estão expostas.
Ainda que as tragédias ao longo da história sejam recorrentes, grande parte da
população mundial continua a viver em áreas propensas a desastres. Cidade do
México, Tóquio e Santiago do Chile, por exemplo, são grandes centros urbanos
localizados em áreas com risco de eventos sísmicos. E, embora algumas cidades
não potencializem suas ações diante desses impactos, outras se transformaram
para agregar mudanças positivas em suas estruturas e acumulam ao longo de anos
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conhecimentos e boas práticas para lidar com esses eventos através de medidas de
prevenção e mitigação.
1.2

Justificativa

Diversos dados evidenciam a larga escala do deslocamento de pessoas relacionado
aos desastres. De acordo com dados do Relatório Mundial de Desastres de 2016, da
Federação Internacional da Cruz Vermelha, no ano de 2014 mais de 19 milhões de
pessoas em 100 países precisaram sair de suas casas em consequência de
desastres decorrentes de causas naturais. Desde 2008, eventos desse tipo retiraram
uma média de 26.4 milhões de pessoas por ano, o equivalente a uma pessoa por
segundo (SANDERSON; SHARMA, 2016).
Ao menos uma parte significativa dos desastres, que ocorrem especialmente nos
países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, é produto da inter-relação entre
os fenômenos naturais e o desequilíbrio nos ecossistemas, influenciado pela ação
antrópica. Isso significa, que a exposição aos riscos relacionados a eventos
extremos é intensificada pela vulnerabilidade humana, caracterizada pela pobreza e
desigualdade social (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS
SOBRE DESASTRES, 2013).
A Figura 2 relaciona as regiões da América Latina com diferentes intensidades de
risco, relacionados aos aglomerados urbanos, com destaque para aglomerações
com população superior a 3 milhões de pessoas.
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Figura 2 – Riscos de desastres e aglomeração urbana na América Latina.

Fonte: Adaptado de Nieves López Izquierdo (2010), apud NUNES (2015).

Com a maior parte da população brasileira residindo em centros urbanos (84,72% da
população, de acordo com os dados extraídos do PNAD – Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios de 2015), Nunes (2015) defende que a alteração de práticas
relacionadas à ocupação do solo e melhores condições socioeconômicas nas áreas
de risco são capazes de tornar uma catástrofe em um problema de menor impacto.
Nesse contexto, o conjunto de materiais disponíveis para organização de
informações relativas aos desastres no Brasil (fornecido através de órgãos
governamentais e institucionais como Centro Nacional de Monitoramento e Alertas
de Desastres Naturais - CEMADEN; Sistema Integrado de Informações sobre
Desastres - S2iD; Centro de Estudos e Pesquisas em Engenharia e Defesa Civil da
Universidade Federal de Santa Catarina - CEPED, e Instituto Geológico - IG, apenas
para citar algumas organizações em escala nacional), proporciona ferramentas
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adequadas para ações efetivas de caráter preventivo na redução de riscos e podem
auxiliar no direcionamento das decisões políticas e técnicas da gestão de desastres.
Contudo, é necessário criar uma cultura de risco, ainda incipiente no nosso país,
para que os cidadãos estejam conscientes e aptos a participarem de tomadas de
decisão que terão impacto direto em suas comunidades. A participação ativa das
comunidades sujeitas à ocorrência de desastres é fundamental para viabilizar da
melhor forma as ações voltadas à gestão de riscos, pois quando a população
participa ativamente, compartilha informações mais precisas para a implementação
de planos efetivos.
Ao contrário do Brasil, o Chile possui uma cultura de risco notória a cada a evento
que abala seu território. Seja através da ágil atuação das autoridades em emitir
alertas ou da reação da população que se mobiliza rapidamente para evacuar as
áreas de risco.
De acordo com Comerio, (2013), países que sofrem grandes perdas em desastres
podem aprender com a experiência de outros e tentar encontrar um caminho que
ofereça o melhor direcionamento, incorporando oportunidades para os cidadãos
assumirem algum controle sobre sua própria recuperação. Por exemplo, com a
definição das próprias prioridades em reconstrução e com a participação no
planejamento que irá traçar o futuro da comunidade em questão. Nesse sentido, o
desempenho do Chile se destaca.
No Brasil, o foco do poder público brasileiro concentrou-se historicamente nas ações
emergenciais. Com a instituição da Lei Federal 12.608 de 10 de abril de 2012, houve
um importante avanço na gestão de risco no Brasil, pois o planejamento territorial,
ambiental e urbano também ganhou destaque. Além disso, se estabeleceu a Política
Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), que abrange ações de prevenção,
mitigação, preparação, resposta e recuperação.
A PNPDEC altera o Estatuto da Cidade e estabelece que o plano diretor dos
municípios cadastrados conte com o mapeamento das áreas suscetíveis. Para isso,
requer o uso de cartas geotécnicas para identificação e mapeamento das áreas de
risco. Trata-se de uma ferramenta de caráter preventivo, cuja utilização pode auxiliar
as cidades a prevenir problemas relacionados ao uso e ocupação do solo (BRASIL,
2016).
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Os esforços de Instituições de Ensino e Pesquisa, como os Centros de Estudos e
Pesquisas em Desastres (CEPED) e das redes de pesquisadores em redução do
risco de desastres estão progredindo no sentido de reunir informações que possam
auxiliar o desenvolvimento de medidas preventivas, como as cartas geotécnicas
elaboradas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Mas, ainda assim, esses
esforços são poucos se forem comparados à frequência e abrangência desses
eventos.
Diante desse cenário, a atuação dos arquitetos deve ser mais do que apenas
desenhar projetos conceituais e resolver problemas técnicos, mas deve ser
compreendida como um processo (BURNELL E SANDERSON, 2011) que considere
as particularidades de cada região. A reconstrução nos locais onde as catástrofes2
são causadas sobretudo devido a fatores relacionados à pobreza e não aos
fenômenos naturais, significa abordar recursos que não são tangíveis, tais como
educação, emprego e saúde. Estes aspectos também são fundamentais para a
construção da resiliência de uma comunidade.
Charlesworth (2014) acredita que o propósito da arquitetura humanitária é
reconhecer uma forma de atuação que realmente só começou a ser notada como
um movimento distinto na última década, particularmente desde o tsunami do
Oceano Índico de 2004. Para a autora, apesar de muitos arquitetos e engenheiros
estarem trabalhando neste espaço há um bom tempo, seu papel nos campos de
reconstrução e recuperação tem sido geralmente classificado como logístico e
técnico, ao invés de atores do processo de planejamento, capazes de contribuir para
a reconstrução física e social de comunidades, cidades e paisagens devastadas.
Neste aspecto, Edgington (2011), apresenta duas que seriam as grandes
oportunidades para os planejadores:
a. Lidar com questões de longo prazo na provisão de moradias e infraestruturas
adequadas para sobreviventes de desastres;

2

Embora os termos desastre e catástrofe sejam utilizadas neste trabalho com a mesma
finalidade, alguns autores consideram uma distinção entre eles. Para Quarantelli (2006),
esta diferenciação ainda requer estudos mais detalhados, mas catástrofes seriam eventos
que requerem um maior planejamento e gerenciamento, extrapolando as capacidades das
autoridades locais em responder adequadamente e recebendo maior cobertura da mídia do
que a maioria dos desastres.
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b. Mitigar riscos e utilizar o período de reconstrução para promover melhorias no
desenho urbano, almejando equidade social e equilíbrio ambiental.
Uma vez ocorrido, o autor defende que os desastres devem ser vistos como
oportunidades de mudança e reconstrução, buscando atender de forma mais
equitativa a sociedade e o desenvolvimento sustentável a longo prazo.
Portanto, mais do que apenas analisar a qualidade dos espaços reconstruídos,
deseja-se que as questões levantadas neste trabalho possam guiar e motivar novas
percepções de que a reconstrução possa ser tomada não como fato, mas como
processo contínuo e reestruturador.
A produção bibliográfica sobre o assunto recai normalmente em eventos cujas
tragédias causam muitas mortes, têm alta reincidência e ausência de ações de
prevenção ou mitigação de danos, ou seja, casos cujos processos de planejamento
e gestão ignoram a iminência destas tragédias.
Com o objetivo de preencher tal lacuna, este trabalho propõem levantar e analisar
casos de cidades em que a preocupação com a preservação urbana e a participação
popular estivessem presentes no planejamento de longo prazo e não apenas no
curto período após desastre, momento em que se avalia e valoriza temporariamente
o que foi destruído, o que pode ser recuperado e o que pode ser preservado. Neste
sentido, o estudo permite incorporar a discussão sobre o papel do planejamento
como instrumento no processo de reconstrução urbana reestruturador.
Ainda que existam diversos estudos relacionados à ações imediatas de emergência
e recuperação de áreas atingidas, de acordo com Davis, Thompson e Krimgold
(2015), houve até agora pouca análise das relações de efeito entre a conduta de um
programa e seus resultados a longo prazo.
Sendo assim, faz-se importante explorar a relação entre o aumento da resiliência e a
redução da vulnerabilidade através de uma análise da condução do processo de
planejamento urbano e gestão de riscos, que será ilustrado através das soluções
adotadas em Constitución (Chile), e em São Luiz do Paraitinga (Brasil); locais que
conseguiram obter relativa taxa de sucesso em seus programas.
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1.3

Objetivos

De acordo com SERRA (2006), as pesquisas nas áreas de arquitetura e urbanismo
incluem dentre os seus objetivos, os instrumentos e as técnicas empregadas na
produção das adaptações espaciais e das suas aglomerações, assim como aspectos
associados à produção arquitetônica e urbanística.
Tomando como foco os aspectos urbanísticos, este trabalho tem como objetivo geral
identificar meios que propiciem o aumento da resiliência e a redução da
vulnerabilidade, sob a ótica de uma discussão das possibilidades encontradas a
partir de diferentes condutas tidas como relativos casos de sucesso aplicadas após
desastres.
Isso significa, investigar e identificar quais são os caminhos possíveis no processo
de construção da melhoria da resiliência e quais são as características que
propiciam uma resposta rápida e eficaz às necessidades urgentes de uma
comunidade afetada, sem prejudicar sua recuperação e seu desenvolvimento
autônomo.
Para essa discussão, os objetivos específicos visam alcançar o principal objetivo do
trabalho através dos seguintes passos ou processos:
•

Estudar conceitos chave como vulnerabilidade, resiliência e redução do risco
de desastres para uma compreensão abrangente do tema;

•

Entender como os programas de socorro e reconstrução se relacionam com o
desenvolvimento local em casos no Brasil e no Chile;

•

Através de catástrofes em dois países com nível de desenvolvimento
diferentes (Brasil e Chile), demonstrar como a vulnerabilidade cria condições
para os desastres, ao mesmo tempo em que pode limitar as estratégias de
recuperação;

•

Abranger os diferentes aspectos que influenciam na geração de riscos:
ambiente construído, condições ambientais, sociais e vontade política;

•

Analisar e identificar nos planos e estratégias brasileiras e chilenas ações
que poderiam ser destacadas como potencialidades na redução do risco de
desastres e na redução da vulnerabilidade, tendo como estudo de caso o
plano de reconstrução da cidade de São Luiz do Paraitinga, no Brasil e da
cidade de Constitución, no Chile;
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•

Identificar diretrizes para redução do risco de desastres para que as cidades
estejam mais preparadas em função das mudanças climáticas e do aumento
da pobreza urbana.

1.4

Procedimentos Metodológicos

Os procedimentos metodológicos neste estudo têm como base:
•

Revisão bibliográfica conduzida inicialmente a fim de embasar a pesquisa e
investigar os conceitos mais importantes que fazem parte do tema escolhido.
Entre o material pesquisado estão livros, teses, dissertações, artigos,
legislações e sites de universidades e organizações relacionadas ao estudo
em desastres. As palavras-chave “habitação pós-desastre”, “desastre natural”,
“arquitetura humanitária”, “resiliência” e “vulnerabilidade” foram utilizadas para
pesquisa no portal de periódicos CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior) combinadas em pares para análise de
conteúdo do título, resumo e palavras-chave, nos idiomas português, inglês e
espanhol;

•

Estudos e reflexões acerca dos principais conceitos encontrados no decorrer
da pesquisa: “redução do risco de desastre”, “resposta”, “reconstrução”,
“reabilitação”, “capacidades”, “perdas e danos”, “risco” e “hazard”;

•

Pesquisa de campo de base qualitativa realizada em Santiago e Constitución,
no Chile. Foram realizados registros de imagens e gravações de áudio;

•

Entrevistas semiestruturadas, expandindo a possibilidade de desenvolvimento
de questões mais abrangentes. A seleção dos entrevistados se deu pela
reconhecida

atuação

no

campo

dos temas da

pesquisa

enquanto

profissionais vinculados ao processo de reconstrução chilena e pela
viabilidade de sua realização no período da viagem para estudo de campo. A
primeira entrevista foi feita com o vice-reitor da Universidade do Chile,
professor Rubén Sepúlveda Ocampo, que também é membro da organização
não governamental Hábitat para la Humanidad Chile. A segunda entrevista foi
feita com o arquiteto chileno Rodrigo Caucoto, que atua no Ministério do
Interior e também desenvolve uma pesquisa relacionada à respostas
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emergenciais através de uma parceria da Universidade Adolfo Ibánez de
Santiago, com o MIT (Massachusetts Institute of Technology)3;
•

Estudo de caso da cidade chilena de Constitución, focado em seu processo
de reconstrução. Esta cidade foi escolhida por ter sido objeto de um plano de
reconstrução participativo bastante inovador em 2010, cuja organização
envolveu a participação de órgãos do governo federal, empresas privadas e
arquitetos;

•

Pesquisa de campo de base qualitativa realizada em São Luiz do Paraitinga,
no Estado de São Paulo. Foram realizados registros de imagens e gravações
de áudio. A primeira entrevista foi realizada com o historiador Daniel Messias
dos Santos, que além de ser residente na cidade de São Luiz, desenvolveu
sua dissertação a respeito do processo de reconstrução da cidade. O
segundo entrevistado, Leandro Barbosa, participou ativamente nas ações de
ajuda de emergência logo após a tragédia em 2010 e atuou, algum tempo
depois, como Secretário de Cultura na cidade. A terceira e última entrevista
foi realizada com a professora Raquel Rosseli, que teve sua casa interditada
em decorrência da forte inundação.

•

Entrevistas semiestruturadas, expandindo a possibilidade de desenvolvimento
de questões mais abrangentes, realizadas com pesquisadores, profissionais e
com moradores locais sobre a inundação ocorrida em janeiro de 2010;

•

Pesquisa documental, e

•

Análise dos dados e organização dos resultados.

Complementando a metodologia para os estudos de caso citados acima, foi
realizada uma análise qualitativa de abordagens obtidas através das seguintes
fontes: dados oficiais fornecidos pelo governo a respeito das consequências do
terremoto e da inundação de 2010 e seus planos de ação; relatórios elaborados
pelos ministérios envolvidos nos programas de reconstrução e subsídios adicionais
incluindo informações obtidas através de entrevistas informais destinadas a

3

As entrevistas e o questionário preparados pela autora a fim de conduzir as discussões

foram transcritos e estão apresentados no Apêndice ao final deste trabalho.

29

compreender o processo de planejamento e de tomadas de decisão para
reconstrução.
Na Figura 03, apresenta-se uma síntese do roteiro de desenvolvimento da
dissertação.

Figura 3 – Roteiro esquemático das atividades do trabalho.

Início: revisão
bibliográfica com
levantamento de dados
secundários

-1Levantamento histórico dos
desastres;
contextualização. Recorte
da pesquisa.

-2Revisão da literatura
com os principais
conceitos e
levantamento de
políticas e legislações.

Levantamento de dados
dos estudos de caso.
Estudos de campo.
Entrevistas com
pesquisadores e
profissionais locais.

-3Compreensão do contexto
local, aspectos naturais e
socioeconômicos de cada
objeto de estudo.

-4Estudos de Caso: Análise
dos programas de
reconstrução das cidades
de Constitución e São Luiz
do Paraitinga.

-5Identificação de fatores
geradores de resiliência no
estudo de caso e suas
potenciais aplicações.

-6Síntese e considerações
sobre o atendimento dos
objetivos propostos.

As atividades desenvolvidas neste trabalho são descritas sucintamente a
seguir:
•

Seção 1: Contextualização e apresentação do problema. Definição da
abrangência,

justificativa,

objetivos,

premissas

e

procedimentos

metodológicos;
•

Seção 2: Revisão da Literatura, caracterização dos principais conceitos
abordados, apresentação dos conceitos mais importantes para compreensão
do gerenciamento de desastres e os significados de Vulnerabilidade e
Resiliência dentro do contexto do desastre;

30

•

Seção 3: Panorama geral com os principais aspectos naturais e
socioeconômicos dos países que são foco dessa pesquisa: Brasil e Chile; e
como estes países lidam com a prevenção e a resposta aos seus desastres.

•

Seção 4: Apresentação das condições em que ocorreram os eventos alvos
desse estudo: a inundação de 01 de janeiro de 2010 em São Luiz do
Paraitinga e o terremoto de 27 de fevereiro de 2010 em Constitución; e
debate das medidas de reconstrução que foram conduzidas nessas duas
cidades.

•

Seção 5: Identificação das potencialidades dos estudos de caso e acerca do
que poderia ser extraído como lições aprendidas para o desenvolvimento da
resiliência nas comunidades atingidas por desastres. Considerações finais a
respeito do atendimento aos objetivos propostos. Síntese das principais
descobertas e propostas feitas no trabalho.

1.5

Premissas e recorte da pesquisa

Considerando-se os objetivos propostos nesta pesquisa, foram definidas as
seguintes premissas de trabalho:
•

Na medida em que este estudo é abrangente, não visa esgotar os problemas
relacionados à construção de moradias e abrigos de emergência, que só
poderiam ser identificados dentro de uma localidade e contexto bastante
específicos;

•

Este

estudo

está

voltado

para

categoria

de

desastres

naturais,

independentemente de seu subtipo, pois o foco está na identificação de
vulnerabilidades que tornam um evento natural uma calamidade, descolado
de sua causa desencadeadora dentro de um contexto já fragilizado, e no
esforço em compreender como a construção da resiliência pode ser
alcançada;
•

O recorte para gestão de desastres em dois países busca evidenciar como as
características pré-existentes influenciam nas medidas de prevenção e
preparação de futuras catástrofes.
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2

A DINÂMICA DOS DESASTRES

Para a Estratégia Internacional de Redução de Desastres da ONU (UNISDR),
desastres são uma séria ruptura do funcionamento de uma comunidade ou
sociedade tendo como conseqüência perdas humanas, materiais, econômicas e
ambientais que excedem a capacidade dos afetados em responder com os seus
próprios recursos (INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION,
2004).
Para o Centro de Pesquisas na Epidemiologia de Desastres (CRED) trata-se de uma
“situação ou evento que extrapola a capacidade local, necessitando solicitar
assistência externa nacional ou internacional: um evento imprevisto e muitas vezes
repentino que causa grandes danos, destruição e sofrimento humano” (GUHASAPIR; HOYOIS; BELOW, 2017). Os critérios adotados no Relatório Estatístico
Anual do EM_DAT (Emergency Disasters Data Base) de 2015, consideram a
ocorrência de pelo menos um dos seguintes critérios para compor seu banco de
dados:
•

10 ou mais registros de óbitos;

•

100 ou mais registros de pessoas afetadas;

•

Declaração de estado de emergência;

•

Pedido de auxílio internacional.

Na perspectiva chilena, o Plano Regional de Emergência da Região do Maule
(CHILE, 2017), define o termo desastre como intensa alteração nas pessoas, bens e
meio ambiente, produto de um evento adverso ou destrutivo de origem natural ou
gerado pela atividade humana que exceda a capacidade de resposta da comunidade
afetada, exigindo maior coordenação para as operações entre diversos setores, a
fim de superar uma situação4.
Sob um ponto de vista mais humanizado, David Alexander em seu segundo livro
entitulado “What is a Disaster?”, resume as diversas definições dadas por seus
autores como algo de caráter essencialmente social. Sobre um exemplo que

Texto original: “Desastre: corresponde a la alteración intensa en las personas, los bienes y
el ambiente, producto de un evento adverso o destructivo de origen natural o generado por
actividad humana que excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada,
requiriéndose una coordinación superior para las multisectoriales operaciones que permitan
superar la situación”.
4
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compara dois desastres de magnitudes bastante distintas5 mas com consequências
em danos diametralmente opostas, o autor argumenta que a magnitude física não é
útil na tentativa de definir o desastre (PERRY; QUARANTELLI, 2005, p.27).
Ou seja, a partir de um evento natural pode-se desencadear um desastre; mas a
causa de um desastre tem origem social. Nesse sentido, Valencio et. al (2009)
conclui que os eventos de causas naturais representam apenas um elemento frente
a uma “dinâmica social apartadora”.
Gilbert (1998) faz uma abordagem do conceito de desastres por meio de três
paradigmas principais: o desastre visto como resultado de causas externas; o
desastre como vulnerabilidade social e por último, o desastre como um estado de
incertezas, fruto das frágeis articulações entre as instituições.
Para o presente trabalho, convém um olhar mais demorado para o segundo
paradigma: o desastre visto como vulnerabilidade social. Essa visão passa a existir a
partir de uma mudança iniciada em 1970 com Enrico Quarantelli e é sustentada por
cientistas sociais europeus, rompendo o pressuposto de que os eventos externos
seriam seus únicos causadores. Passou-se a compreender a natureza do desastre
por meio da organização social e suas causas passam a ser explicadas como
questões estruturais relacionadas ao processo de vulnerabilidade social. Quarantell
assim introduziu o conceito de desastre com um viés social, em que os agentes
destrutivos passam a ser compreendidos como prenúncio de uma crise relacionada
ao contexto social (MARCHEZINI, 2009, p.49).
Ainda de acordo com Gilbert (1998), a ampliação do debate sobre essa nova visão
criou dois novos desafios: o primeiro seria desconstruir o senso comum de ameaça
externa, pois significava um rompimento das referências vigentes até então. O
segundo desafio seria encontrar um consenso na compreensão do que é
vulnerabilidade, termo bastante discutido em diferentes campos científicos e
instituições. Sobre esse aspecto, será apresentado um item específico mais adiante.

5

Em 1964 um terremoto no Alaska deslocou 29 milhões de metros cúbicos de pedras que
deslizaram a 180km/h por um vale inabitado. Este evento só foi descoberto por acaso,
durante um voo rotineiro de fotografia aérea. Em contraste, um deslizamento de terra
ocorrido no País de Gales em 1966 foi 193 vezes menos intenso e teve um movimento de
massa 30 vezes menor, tendo, no entanto, matado 144 pessoas.
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2.1

Tipos de desastre

Segundo a Classificação Brasileira de Desastres (COBRADE), os desastres estão
classificados em dois principais grupos: 1.Naturais, resultado dos fenômenos
naturais que atuam independentemente da ação humana e, 2. Tecnológicos,
causados por ações ou omissões humanas, tendo o homem como seu agente
principal. A Tabela 01 a seguir apresenta a classificação brasileira de desastres
naturais, categoria ao qual esta pesquisa está concentrada.

Tabela 1 – Classificação Brasileira de Desastres Naturais (COBRADE)
GRUPO

SUBGRUPO
Terremoto

TIPO
Tremor de Terra
Tsunami

SUBTIPO

Quedas, tombamentos e
rolamentos

Blocos
Lascas
Matacões
Lajes
Deslizamentos de
solo e/ou rochas
Solo/Lama
Rocha/ Detrito

Emanação
Vulcânica

Geológico

Movimento de
Massa

Deslizamentos

Naturais

Corridas de Massa

Erosão

Hidrológico

Subsidências e colapsos
Erosão costeira / marinha
Erosão de margem fluvial
Erosão continental

Inundações
Enxurradas
Alagamentos
Ciclones
Sistemas de
grande escala/
Escala regional

Meteorológico

Frentes frias/ Zonas de
convergência
Tempestade local

Tempestades

Temperaturas
Extremas

Onda de calor
Onda de frio

Ventos costeiros
Marés de
tempestade
(ressaca)

Tornados
Tempestade de raios
Granizo
Chuvas Intensas
Vendaval
Friagem
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Geadas
Seca

Estiagem
Seca
Incêndio Florestal

Climatológico

Epidemias

Biológico
Infestações/
Pragas

Baixa umidade do ar
Doenças infecciosas virais
Doenças infecciosas
bacterianas
Doenças infecciosas
parasíticas
Doenças infecciosas
fúngicas
Infestações de animais
Infestações de algas
Outras Infestações

Incêndio em parques,
áreas de proteção
ambiental e áreas de
preservação
permanente
nacionais, estaduais
ou municipais
Incêndios em áreas
não protegidas, com
reflexos na qualidade
do ar

Marés Vermelhas
Cianobactérias em
reservatórios

Fonte: Ministério da Integração Nacional (2017). Elaborado pela autora.

Van Wassenhove (2005) classifica ainda os desastres como os de início súbito,
como terremotos e furacões e os de início lento, como a fome e a seca, além de
outras provocados pelo homem como crises de refugiados. Ao contrário dos
desastres súbitos, os desastres de início lento não recebem a mesma atenção da
mídia, o que pode levar a uma percepção de menor importância, além de serem
mais facilmente esquecidos.
2.2

O Ciclo de Vida do Desastre

A recuperação das cidades após uma catástrofe não pode ser examinada
isoladamente. De acordo com Edgington (2011), o chamado ‘Ciclo de Vida do
Desastre’ é um modelo desenvolvido para ajudar a compreender como responder
aos desastres naturais e tecnológicos em quatro fases distintas: preparação prédesastre; resposta de emergência (incluindo busca e resgate); recuperação e
reconstrução e por último, mitigação contra crises futuras. Para o autor, é possível
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que medidas de mitigação possam ser incorporadas durante a fase de recuperação;
como a utilização de códigos de melhores práticas e padrões de construções, assim
como regulamentação mais efetiva para uso e ocupação do solo.
No campo da logística humanitária, Van Wassenhove (2005) compreende que a
primeira fase desse ciclo seria a de mitigação, onde são conduzidas medidas que
visam reduzir os impactos de um desastre. A segunda fase seria a preparação, ou
seja, o planejamento de ações mais eficientes como a estocagem de suprimentos
em armazéns estratégicos. A resposta como a terceira fase, seria onde são
adotadas ações rápidas de alívio e de emergência imediatamente após o desastre.
A última fase, a reabilitação, é onde se encontrariam as etapas de reconstrução e
retomada das atividades cotidianas.
Figura 4 – As quatro fases do ciclo de vida do desastre

Fonte: EMERGENCY MANAGEMENT INSTITUTE (2018). Elaborado pela autora.

Embora pouco difundida, de acordo com Lecannelier (2012), a etapa de preparação
é a mais relevante em termos de políticas públicas permanentes, pois inclui
planejamento, treinamento e atividades educacionais para eventos que não podem
ser mitigados. Agrupa ações orientadas tanto para educação como para
planejamento territorial e regulamentação das construções.
No Chile, um dos aspectos mais críticos dessa etapa tem sido a ausência do
mapeamento das áreas de risco e sua aplicação na atualização de planos
regulatórios. Devido à ausência de estudos nesse sentido, áreas já inundadas por
tsunamis ou com problemas relacionados às condições do solo (que tendem a ser
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potencializadas com os efeitos de um terremoto) não foram adequadamente
incluídas no planejamento urbano (LECANNELIER, 2012).
Nesse aspecto, o mapeamento das áreas de risco nos planos diretores das cidades
brasileiras, que passou a ser obrigatório com a promulgação da Lei 12.608/2012 de
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, representa um importante avanço nas
medidas de mitigação e preparação.
A fase de resposta concentra-se nos primeiros trabalhos de remoção, resgate e
atenção aos afetados a fim de reestabelecer a segurança da população e a ordem.
Nesta etapa se realizam as primeiras avaliações e cadastros de danos,
determinando assim a magnitude do desastre, as zonas mais afetadas e o número
de vítimas. Tratam-se de informações vitais para basear o projeto dos planos e
programas de reconstrução.
No Chile, esta etapa é realizada pela Rede de Proteção Civil através do Plano
Nacional de Proteção Civil. Trata-se de um "sistema composto por organizações,
serviços e instituições, tanto do setor público como privado, incluindo entidades
voluntárias e a comunidade organizada, sob a coordenação da Oficina Nacional de
Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI ". As tarefas de avaliação fazem parte
deste Plano, que inclui relatórios detalhados, chamados ALFA e DELTA,
desenvolvidos principalmente pelos municípios e pela ONEMI. A informação que
consta nos relatórios é complementada com as avaliações de danos que os
respectivos ministérios fazem na área de habitação social, infraestruturas públicas e
equipamentos sociais (LECANNELIER, 2012).
Superada a etapa de resposta, a fase de recuperação se concentra em
reestabelecer serviços básicos como água, eletricidade, saúde, comunicação e
limpeza de vias. Também faz parte dessa etapa a realização do diagnóstico de
danos para a formulação de planos de assistência social e dos planos de
reconstrução. Esta etapa pode durar um período mais prolongado, dependendo da
intensidade dos danos às infraestruturas e habitação.
Ainda que todas as fases sejam igualmente importantes, implicam em prazos e
mecanismos diferentes, sendo o momento da reconstrução um dos mais complexos,
devido à diversidade de atores envolvidos, prazos e custos disponíveis. Dependendo
da escala do desastre e da vulnerabilidade da população afetada, pode tomar vários
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anos. Por esta razão, será feita uma discussão mais detalhada a respeito dessa
fase, ao final desta seção.
2.3

Gestão do Risco de Desastres

Considerando que a gestão de riscos de desastres naturais tem caráter
multidisciplinar, envolve diversos setores da administração pública e atores sociais e
opera em diferentes escalas espaciais através de medidas de prevenção, mitigação,
preparação, resposta e reconstrução, em uma sequência cíclica, Cardona (2018) se
utiliza do ciclo do desastre para estudar o gerenciamento de desastres de forma
sistemática, em uma sequência onde suas etapas devem ser tratadas de forma
coerente e específica (CARDONA, 1996 apud FERREIRA, 2016). O autor divide as
etapas em: Prevenção; Mitigação; Preparação; Alerta; Resposta; Reabilitação e
Reconstrução6.
Assim, o gerenciamento de riscos corresponde aos esforços que acontecem em três
momentos diferentes: antes, durante e depois do desastre. Seriam eles, o de
prevenir a ocorrência, mitigar as perdas, preparar para as consequências, alertar a
presença, responder à emergência e se recuperar dos efeitos do desastre (Figura
06).

6

O autor menciona ainda mais uma etapa, a de Desenvolvimento. Mas esta estaria na
verdade implícita em cada uma das demais etapas, visto que faz parte do desenvolvimento
todas as atividades que levam ao melhoramento dos bens e serviços.
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Figura 5 - Proposta de gestão de risco segundo Cardona (2018).

GERENCIAMENTO DO RISCO DE DESASTRES
ANTES
O objetivo da prevenção é
impedir
que
o
evento
aconteça; a mitigação visa
reduzir o impacto das
mesmas, reconhecendo que
às vezes não é possível
evitar sua ocorrência; a
preparação
estrutura
a
resposta
e
o
alerta
corresponde à notificação
formal
de
um
perigo
iminente.

DURANTE
Atividades de resposta que
podem envolver ações para
evacuar comunidades, busca
e resgate, assistência e
socorro
às
populações
afetadas e ações tomadas
durante o período em que os
serviços
básicos
de
infraestrutura não funcionam.
Período que recebe maior
atenção da mídia e da
comunidade
internacional.
Na maioria dos desastres,
esse período passa muito
rapidamente, exceto em
alguns casos, como secas,
fomes e conflitos civis.

DEPOIS
Atividades relacionadas ao
processo de recuperação:
reabilitação, período de
transição que começa no
final da fase de emergência
e no qual os serviços e
sistemas
vitais
são
restabelecidos;
e
reconstrução,
que
se
caracteriza pelos esforços
realizados para reparar a
infraestrutura danificada e
restaurar o sistema de
produção, visando revitalizar
a economia e alcançar ou
superar
o
nível
de
desenvolvimento anterior ao
desastre.

Fonte: Cardona (2018). Elaborado pela autora.

O autor destaca que as ações se articulam entre si e exemplifica que, durante a
etapa de resposta, a equipe pode tomar decisões que contribuirão para a fase de
reconstrução.
Para Furtado (2012), a gestão de risco pode ainda ser corretiva ou prospectiva. Na
gestão corretiva, as ações ocorrem sobre o risco já existente, produto de ações
sociais diversas realizadas no passado. A gestão prospectiva por sua vez, se
desenvolve em função do risco ainda não existente, que pode ser previsto por meio
de um processo de planejamento adequado.
Fazem parte do processo de gestão de risco as etapas:
a. Dimensionamento objetivo dos riscos existentes e futuros;
b. Determinação dos níveis de risco aceitáveis;
c. Postulação de políticas e estratégias de intervenção e tomada de decisões
(negociações);

39

d.

Implementação

de

estratégias

e

projetos

concretos,

de

avaliação

e

retroalimentação (FURTADO, 2012).
Um outro aspecto da gestão do risco de desastres está relacionado às
consequências das ações caso o desastre não aconteça. A tabela abaixo
exemplifica as combinações entre as ações e a ocorrência de um desastre.

Tabela 2 – Ações possíveis na Gestão do Risco de Desastres
Gestão do Risco de
desastres

Desastre acontece

Desastre não acontece

Agir antes que o provável
desastre aconteça

Ação válida

Ação em vão: custos diretos;
custos indiretos; "cry wolf
syndrome"

Agir após o provável
desastre acontecer

Falha ao agir: mortes; danos
e outros custos físicos;
reativa ao invés de proativa;
perda de reputação

Fonte: Uchida (2012). Elaborado pela autora a partir de slide retirado da aula de Disciplina
de Logística de Operações Humanitárias, da professora Adriana Leiras em 01 ago. 2017.

No caso em que as ações pré-desastre acontecem, mas o desastre não ocorre,
podem haver como consequências custos diretos e indiretos empregados em vão
para ações de alerta e remoção, por exemplo. Além disso, pode acontecer o
chamado “cry wolf syndrome”: expressão inglesa utilizada para “falso alarme”, e que
serve para explicar uma situação em que moradores ameaçados por um risco
iminente são alertados mas, porque o risco não se torna real, os alertas seguintes
passam a ser ignorados.
Por outro lado, caso o desastre ocorra, mas as medidas tomadas sejam apenas
posteriores ao desastre, as consequências podem se refletir em um maior número
de vítimas e danos materiais.
O Brasil historicamente lida com ações mais voltadas para as etapas de resposta de
emergência e recuperação, lidando principalmente com as medidas após desastre e
tendo pouco enfoque nas medidas de prevenção e mitigação.
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Em termos de destinação de recursos, o Programa Nacional Gestão de Riscos e
Resposta a Desastres (PNGRD), previsto no Plano Plurianual 2010-2015, que previa
ações nos quatro eixos: obras de prevenção; resposta; mapeamento de áreas de
risco; e monitoramento e alertas, reservou aproximadamente R$ 16 bilhões em
investimentos. No entanto, entre os anos de 2012 a 2017, as obras mais diretamente
ligadas à prevenção de desastres, como contenção de encostas e drenagem
urbana, somaram apenas R$ 1.9 bilhão (ESTARQUE, 2018).
Para reduzir o risco de desastres é necessário intervir na relação riscos e
vulnerabilidades, ampliando as capacidades das comunidades para enfrentar
eventos extremos. A gestão de riscos é uma ferramenta para isso, cuja finalidade é a
redução

ou

prevenção

e

controle

permanente

de

riscos

na

sociedade

(CEPREDENAC - PNUD 2003 apud FURTADO, 2012).
Um adequado processo de gestão de riscos envolve contar com capacidades locais
para gerenciar os riscos e resgatar as experiências anteriores.
2.3.1 Histórico da Gestão do Risco de Desastres
Em 1989, a Assembleia Geral da ONU estabeleceu a década de 1990 como a
Década Internacional para a Redução do Risco dos Desastres Naturais, com o
objetivo de estimular a cooperação internacional para promover a redução de perdas
humanas e danos materiais e econômicos causadas por desastres. Embora tais
esforços tenham culminado em 1994 na I Conferência Mundial Sobre Redução dos
Desastres Naturais, contando com a participação de 155 países, o aumento
significativo na ocorrência de desastres até os anos 2000 demandaram a
intensificação nas ações e contribuíram para a criação de um secretariado
permanente em Genebra, o Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco
de Desastres (UNISDR) (SOARES,2017).
A UNISDR impulsionou uma nova Estratégia Internacional para a Redução de
Desastres (EIRD), a partir dos anos 2000, com objetivo de ampliar a proteção com
uma gestão de risco integrada ao desenvolvimento sustentável.
A II Conferência Mundial sobre Redução de Desastres aconteceu no ano de 2005,
em Kobe, no Japão, ocasião em que o “Marco de Ação de Hyogo 2005-2015” foi
aprovado com a participação de 168 países.
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Porém, o aumento da exposição de pessoas ao risco nos anos seguintes levou as
autoridades a reverem as prioridades e metas traçadas no Março de Hyogo. Em
2015, durante a III Conferência Mundial sobre Redução do Risco de Desastres no
Japão, o Marco de Sendai foi aprovado a partir e uma avaliação e revisão do marco
anterior, com a intenção de preencher suas lacunas de abordagens com a
formulação de metas e prioridades nas ações, sendo um dos seus enfoques o
“Fortalecimento da governança do risco de desastres para gerenciar o risco de
desastres” (UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION, 2015).
Diante de uma situação de desastre, as organizações locais são as que primeiro
respondem às necessidades dos cidadãos, prestam-lhes serviços básicos e são
responsáveis por gerir emergências. Portanto, as ações de gestão de risco em nível
municipal têm alto potencial na redução dos impactos físicos e sociais dos
desastres. Neste sentido, a ONU lançou a campanha “Construindo Cidades
Resilientes – minha cidade está se preparando”. A adesão dos municípios na
campanha parte do compromisso para a implementação dos dez passos essenciais
para construir uma cidade resiliente, desenvolvidas com base nas cinco prioridades
do Quadro de Ação de Hyogo.
Para tanto, os governos locais devem comprometer-se com as iniciativas para
implementação de medidas de resposta e reconstrução, como as ações de socorro,
o reestabelecimento dos serviços básicos e a reconstrução dos edifícios danificados
ou destruídos. No entanto, para uma abordagem plena de redução de risco de
desastres, é preciso o engajamento de diversos agentes com ações específicas que,
juntas,

contribuirão

para

o

aumento

da

resiliência

do

município;

desde

representantes do governo federal e da comunidade internacional, até instituições de
ensino, associações comunitárias e a sociedade civil.
Ao inscrever-se na campanha, o município assume um compromisso com definição
de prioridades específicas na área de gestão do risco de desastres para
desenvolvimento da resiliência, que terão seus progressos medidos e avaliados. O
Brasil é o país com o maior número de municípios participantes, tendo a adesão de
366 cidades até outubro de 20187. Isso não significa que o Brasil seja o país que

7

Disponível em: https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/home/cities, recuperado em
21 de outubro de 2018.
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mais tenha cidades resilientes, mas sugere um esforço por parte de seus promotores
em ampliar o nível de conscientização e da percepção de riscos pelos gestores
locais.
Em 2013, a ONU certificou a cidade de Campinas-SP como cidade modelo de boas
práticas na construção de resiliência para a redução de riscos e desastres. O diretor
da Defesa Civil da cidade, Sidnei Furtado, é um dos 25 promotores mundiais da
campanha. Ainda, em 2014, o Estado de São Paulo recebeu o certificado de
primeiro Estado Modelo do mundo reconhecido pela ONU (SOARES, 2017).
De acordo o Plano de Resiliência de Campinas 2017-2020, além de contribuir para a
redução de riscos urbanos, para redução de desastres e de melhorar o
planejamento do governo e de negócios, a aplicação da gestão de riscos permite ao
município (CAMPINAS, 2017):
▪

Ter uma visão consistente da realidade;

▪

Aplicar gestão analítica em decisões e ações;

▪

Obter uma melhor previsão e um melhor planejamento;

▪

Aumentar a eficiência e reduzir custos;

▪

Melhorar o retorno sobre ativos tangíveis e intangíveis;

▪

Alavancar o potencial de desenvolvimento socioeconômico e de qualidade de
vida;

▪

Obter um comportamento sustentável, e

▪

Melhorar a qualidade dos serviços prestados à população.
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A identificação e instrumentação de soluções concretas a cenários de riscos
diversos é um importante componente deste processo. Os cenários de risco de uma
comunidade ou município podem ser representadas por um mapa de risco, onde as
condições de risco determinadas pelas ameaças e vulnerabilidades existentes em
um local são representadas graficamente.
Figura 6 - Mapa de risco elaborado pelo IPT para São Luiz do Paraitinga.

Fonte: Prefeitura de São Luiz do Paraitinga (2018).

2.4

A Etapa de Reconstrução

Dentro da fase de resposta, que faz parte do ciclo de vida do desastre, a
reconstrução tem importância expressiva, pois as decisões tomadas em relação à
remoção de detritos, demolição de infraestruturas e edifícios e a autorização de
assentamento de abrigos temporários terão profundas conseqüências, afetando não
só a velocidade de recuperação, mas a qualidade dos resultados. Um exemplo são
as decisões de projeto e localização da habitação temporária. Critérios errados a
este respeito podem afetar as decisões de deslocamento das famílias, o
desenvolvimento das áreas onde estão localizadas e gerar conflitos internos se as
soluções de habitação permanente levarem muito tempo (HACK 2006, apud
LECANNELIER, 2012).

44

Esta etapa consiste em por em prática as metas do plano de reconstrução através
de ações concretas e de investimentos públicos. Esta fase é a mais extensa e
complexa pois requer uma maior coordenação de entidades públicas, empresas
privadas e líderes sociais e políticos. Implica na abordagem de diferentes áreas
como financiamento público e privado, planejamento urbano, uso e ocupação do
solo, construção de infraestruturas e projetos habitacionais, além da recuperação
econômica e social das comunidades afetadas.
O desafio na reconstrução de cidades atingidas por uma catástrofe não se limita à
reconstrução de edifícios, mas se trata do reestabelecimento das comunidades,
meios de subsistência, infraestruturas e habitação que pode durar vários anos.
Correspondem a esta etapa, portanto, a realização de uma série de avaliações mais
detalhadas, em coordenação com os municípios e o planejamento do Plano de
Reconstrução.
No caso chileno, cabe ao Ministério de Habitação e Urbanismo (MINVU) definir o
perfil das famílias afetadas e os setores suscetíveis de receberem apoio do Estado
através de subsídios.
O Plano de Proteção Civil no Chile descreve esta fase como estágio destinado a
"reparar as infraestruturas e a restauração do sistema de produção, a médio e longo
prazos, com o objetivo de atingir e até mesmo exceder no possível o nível de
desenvolvimento antes de a ocorrência da emergência ou desastre" (CHILE, 2002).
Tal definição, pode também ser compreendida como parte do processo de melhoria
da resiliência, como veremos mais adiante, na próxima seção.
O processo de reconstrução pode ser compreendido como um momento chave para
equilibrar a necessidade das comunidades em voltar a normalidade, ou até a uma
melhor condição, com a meta de reduzir sua vulnerabilidade. Esta etapa pode
proporcionar às pessoas e às comunidades uma oportunidade para prevenir os
efeitos de futuros desastres, e proporcionar qualidade de vida através de melhorias
sociais e econômicas.
Para Endigngton (2011), a reconstrução após desastre apresenta duas grandes
oportunidades aos planejadores. A primeira delas e mais importante estaria em lidar
com problemas de longo prazo através da provisão de moradias adequadas aos
sobreviventes, bem como mitigar situações de risco. A segunda oportunidade seria
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utilizar o período de reconstrução para promover melhorias no desenho urbano,
eliminando usos inadequados do solo com objetivos de proporcionar a equidade
social e ambiental.
Da mesma forma, Powell (2011) defende que o objetivo mais importante de qualquer
programa de reconstrução pós-desastre deve ser reduzir a vulnerabilidade a longo
prazo das comunidades afetadas, através da construção de moradias que não
ofereçam riscos e da propagação do conhecimento entre pessoas e gerações.
De acordo com Lecannelier (2012), o processo de reconstrução, após o diagnóstico
de perdas e danos nos fases anteriores, engloba cinco componentes articulados de
modo progressivo, embora amarrado a cada do tipo de organização e
institucionalidade:
a. Organização de entidades públicas: a existência de uma entidade
encarregada do gerenciamento de emergências com capacidade de
coordenação é fundamental. Dependendo do tipo, magnitude e dispersão do
dano de uma catástrofe, são necessários diferentes níveis de coordenação
entre as entidades do setor público.
b. Financiamento: a estimativa de custos, prioridades e disponibilidade de
fundos é vital para conceber prazos e mecanismos de reconstrução mais
eficazes. Importante que haja uma articulação entre as diversas fontes de
financiamento nesta fase.
c. Organização das comunidades afetadas: processos de recuperação bemsucedidos após desastres envolvem uma forte articulação com as
comunidades afetadas pela catástrofe. A organização da participação e da
comunicação com os afetados deve ser anterior a fase de planejamento da
reconstrução.
d. Planejamento: a distribuição de benefícios ou subsídios para as vítimas não é
suficiente. Para reconstruir é necessário um planejamento para coordenação
das diversas ações públicas e privadas durante um certo período,
estabelecendo os mecanismos públicos que serão utilizados, definindo as
prioridades e os estágios de acordo com as reservas disponíveis e as
prioridades de reconstrução.
e. Implementação: um bom plano de reconstrução não deve apenas planejar
estágios e metas, deve estabelecer as formas de organização para a
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concretização desses objetivos. Não só para cumprir os prazos, mas também
para atender às demandas de qualidade e participação dos afetados.
O êxito de um programa de reconstrução depende ainda da existência de
mecanismos públicos para responder de modo adequado as demandas necessárias.
Neste sentido, Lecannelier (2012), menciona ao menos quatro esferas de
instrumentos públicos necessários para a formulação do processo de reconstrução:
•

Intrumentos de planejamento territorial (regulamentação do uso do solo):
permite evitar a construção em áreas de risco e a construção de novas
habitação, equipamentos e obras de mitigação. A ausência de bons
mecanismos de planejamento territorial leva muitos países a enfrentarem a
reconstrução com leis de exceção, sem conseguir garantir a qualidade dos
resultados finais.

•

Instrumentos de reconstrução habitacional: por seu efeito social, a
reconstrução de casas destruídas ou danificadas sempre será o aspecto mais
urgente de qualquer processo de reconstrução. A recuperação depende não
só da qualidade de vida das famílias afetadas, mas também do retorno dos
habitantes para suas cidades e centros urbanos - condição básica para a
recuperação econômica e produtiva das comunidades. Os mecanismos
comumente utilizados vão desde subsídios para compra de imóveis, liberação
de crédito até a construção de moradias com recursos públicos. Em todos os
casos, os instrumentos devem distinguir os diferentes perfis dos afetados, a
fim de usar o mecanismo mais eficiente e justo para alcançar pessoas em
diferentes condições.

•

Instrumentos de reconstrução de infraestrutura: a reconstrução das obras
públicas é um dos aspectos que oferece maiores oportunidades de
desencadear a recuperação das áreas urbanas, seja através da reabilitação e
melhoria do padrão dos serviços básicos, como através de obras que
reduzam riscos futuros em áreas adensadas.

•

Instrumentos de recuperação econômica através de incentivos: consiste na
criação de estímulos e investimentos na geração de renda para as famílias
afetadas e no apoio a produção local. A possibilidade de criar incentivos
através de subsídios, descontos de impostos, criação de impostos especiais
para reconstrução ou a aplicação de sistemas de concessão para geração de
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obras de reconstrução privadas, são algumas ferramentas possíveis. Também
podem ser considerados alguns mecanismos, como a transferências do
direito de construir das áreas de risco e criação de encargos por impacto no
desenvolvimento imobiliário para financiar obras de mitigação.
Todas essas ferramentas podem fornecer incentivos ou desincentivos, estimulando
projetos nas zonas de reconstrução e colocando o setor privado para absorver parte
dos custos de mitigação gerados.
Quando esses instrumentos são inexistentes ou não são utilizados adequadamente,
as deficiências são agravadas pela lentidão e acesso escasso à habitação,
resultando em um estímulo para a construção informal: uma característica da
maioria dos países latino-americanos, sobretudo em seus bairros mais pobres.
2.5

Vulnerabilidade e Resiliência

O termo vulnerabilidade, embora seja imprescindível para a compreensão dos
desastres, apresenta definições distintas a depender do contexto onde é utilizado.
Diante dessa diversidade, a Organização das Nações Unidas para Redução de
Desastres (ONU) propôs a definição de vulnerabilidade como as “condições
determinadas por fatores físicos, sociais, econômicos e ambientais que aumentam a
suscetibilidade de uma comunidade ao impacto dos perigos” (UNITED NATIONS
OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION, 2015, p.31).
Neste sentido, alguns autores explicam a teoria da vulnerabilidade como condições
pré-existentes (de origem histórica, política e social) que possam levar as
comunidades à pressões dinâmicas, como aumento da pobreza e a falta de
infraestrutura. Essas pressões podem se materializar em condições de insegurança,
expondo assim grupos de pessoas ao risco de desastres (Blaikie et al., 1994; Hewitt,
1997, apud Fayazi e Lizarralde, 2013). A partir dessas condições de insegurança,
um evento natural poderia gerar um desastre.
Já o termo resiliência, de acordo com Fayazi e Lizarralde, (2013) foi introduzido nas
pesquisas relacionadas à desastres por Crawford S. Holling, em artigo publicado na
década de 70, sendo compreendido como uma medida de persistência de um
sistema e sua habilidade de absorver alterações (Holling, 1973). As primeiras
contribuições enfatizavam a preservação de sistemas ecológicos e adaptação das
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comunidades. Contribuições mais recentes destacam a capacidade de um sistema
em resistir, mitigar, se recuperar e se adaptar a uma perturbação.
Com as mudanças no campo do meio ambiente, a resiliência é definida como a
habilidade de um sistema social em responder e se recuperar de desastres. Isso
inclui condições inerentes, que permitem ao sistema absorver impactos e lidar com
eles como um processo adaptativo que possibilita se reorganizar, mudar e aprender
(Adger et al., 2005; Klein et al., 2003, apud Fayazi e Lizarralde, 2013 ).
Para a ONU, resiliência é definido como a capacidade de um sistema, comunidade
ou sociedade exposta a riscos de resistir, absorver, acomodar e recuperar-se dos
efeitos de um perigo de maneira oportuna e eficiente, inclusive por meio da
preservação e restauração de suas estruturas e funções básicas essenciais
(UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION, 2015).
Ainda, para Christopher e Peck (2004), resiliência seria não apenas a capacidade de
um sistema em reestabelecer o seu desempenho normal, mas também conseguir
alcançar de forma rápida um desempenho melhor após uma ruptura em seu fluxo.
O termo resiliência recebeu maior destaque a partir do “Marco de Ações de Hyogo
2005-2015”, onde houve um maior direcionamento do enfoque da redução de riscos
de desastres para o aumento da resiliência das nações. Com isso, a nova Estratégia
Internacional para a Redução de Desastres (EIRD) passou a facilitar a coordenação
de atividades em nível internacional e regional por meio de estímulos como a
Campanha “Construindo Cidades Resilientes – minha cidade está se preparando”
como uma estratégia para estimular governos locais na implementação de ações
voltadas para tornar cidades resilientes a desastres (UNITED NATIONS OFFICE
FOR DISASTER RISK REDUCTION, 2015).
O conceito do Processo de Melhoria da Resiliência (PER) apresentado por Fayazi e
Lizarralde (2013), trata de uma adoção de características adaptativas em um
processo que pode começar a partir de um estado de vulnerabilidade, ou seja,
acesso limitado ou insuficiente de recursos de curto e longo prazo, materiais e não
materiais. Os autores ilustram, através de um modelo (Figura 7), a análise da
relação entre vulnerabilidade e resiliência.
As condições de vulnerabilidade também podem ser denominadas como
vulnerabilidade socioambiental para alguns autores (FREITAS et al., 2012), pois
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resultam de processos sociais relacionados à precariedade das condições de vida e
proteção social, que tornam determinados grupos mais vulneráveis aos desastres
(como mulheres e crianças); e das mudanças ambientais, resultantes da degradação
ambiental, que tornam determinadas áreas mais vulneráveis na ocorrência de uma
ameaça.
Portanto, através das condições de vulnerabilidade, estão representadas as
condições econômicas, políticas, sociais e ambientais. Essas condições levam o
sistema à pressões dinâmicas (como o aumento da desigualdade social) e que
podem se traduzir em condições inseguras (como assentamentos informais). Estas
condições inseguras podem tornar o sistema mais ou menos vulnerável a
exposições de diferentes tipos de riscos e desencadear um desastre.
Figura 7 - Fluxo do Processo de Melhoria de Resiliência
VULNERABILIDADE
N
PREPARAÇÃO
CONDIÇÕES
INSEGURAS

EXPOSIÇÃO
AO RISCO

DESASTRE
?
RECUPERAÇÃO
S

REDUNDÂNICA
S

ADAPTAÇÃO
?

ROBUSTEZ
RESILIÊNCIA
N

Fonte: Fayazi e Lizarralde, 2013. Organizado e adaptado pela autora.

Caso o desastre não ocorra, o sistema se beneficia de ações que o torna mais
preparado (menos vulnerável e mais resiliente). Se o desastre ocorrer, a
recuperação pode incluir essas três fases: ações de emergência, soluções
temporárias e reconstrução permanente (FAYAZI e LIZARRALDE, 2013).
De acordo com essa teoria, as sociedades acumulariam condições de insegurança
como pobreza e mal uso do solo ao longo do tempo. Essas condições poderiam se
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transformar em desastres quando desencadeadas por um evento natural.
Entretanto, de maneira oposta, seria possível também que as comunidades
desenvolvessem mecanismos de adaptação para o ambiente, ao invés de acumular
condições de insegurança. Neste caso, estaria consolidada a teoria da resiliência.
Em síntese, a vulnerabilidade socioambiental resulta de estruturas socioeconômicas
que produzem simultaneamente condições de vida precárias e ambientes
deteriorados, que podem ser impactados por um evento extremo e adaptados para
melhorar a capacidade de redução de riscos e o aumento da resiliência.
Assim, de acordo com Fayazi e Lizarralde (2013), teoricamente seria possível que
uma comunidade possa evoluir de um estado de vulnerabilidade para um estado de
resiliência. No entanto, segundo os autores, não se deve presumir que a redução da
vulnerabilidade é equivalente ao desenvolvimento da resiliência. Esta seria
fortalecida através do desenvolvimento das capacidades adaptativas em resistir, se
recuperar e reorganizar após uma crise ou perturbação.
Já a redução da vulnerabilidade seria obtida através de um maior acesso aos
recursos materiais e não materiais que podem fornecer situações de segurança ao
ambiente como a educação, saúde, equipamentos públicos e habitação.
2.5.1 Redução do Risco de Desastre
A partir da compreensão dos termos resiliência e vulnerabilidade, podemos
compreender melhor o que se chama de “risco de desastre”. O risco é uma função
onde a ameaça ao evento natural é potencializada pelas condições de
vulnerabilidade das pessoas que estão expostas. Tais fatores, estariam sujeitos a
um maior ou menor impacto, a depender das capacidades de enfrentar e agir
perante tais eventos. Ou seja, a depender da resiliência, o risco pode ser maior ou
menor.

vulnerabilidade x ameaça x exposição

= Risco de desastre

resiliência

Fonte: Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres (2012).
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Uma outra maneira de se compreender esta função, seria substituindo a resiliência
pela gestão do risco de desastre, já que uma baixa resiliência na verdade
aumentaria o risco, e não o contrário.
De acordo com o guia elaborado pelo Escritório das Nações Unidas para Redução
do Risco de Desastres (UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK
REDUCTION, 2012), entre os principais responsáveis pelos riscos que as cidades
enfrentam atualmente estão: o aumento da densidade populacional e da ocupação
em áreas inseguras; a incapacidade dos governos locais em direcionar recursos e
ações claras na redução de riscos de desastres; a falta de participação da
população no planejamento e na gestão urbana; a gestão dos recursos hídricos e
sistemas de drenagem inadequados; as atividades humanas de extração
insustentável de recursos; os padrões de construção inseguros; a falta de
coordenação nos serviços de emergência e os possíveis efeitos das mudanças
climáticas.
Assim, uma cidade resiliente a desastres seria aquela que além de priorizar a
proteção dos seus ecossistemas, é também capaz de coordenar e aplicar
ferramentas de redução de risco, tendo como base a participação cidadã. Para isso,
deve atribuir orçamento específico para ações focadas na redução de riscos, e
oferecer incentivos e investimentos com enfoque estrutural, como sistemas de
drenagem, por exemplo.
Além disso, estar alerta aos riscos aos quais está exposta e manter seus cidadãos
informados com dados atualizados e, através de programas de educação e
treinamentos, conscientizar e preparar crianças e adultos para agir em situações de
evento extremo.
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3

BRASIL E CHILE: PANORAMA GERAL

3.1
3.1.1

Perspectiva Brasileira
Aspectos naturais

Composto por 27 Unidades Federativas distribuídas em cinco regiões: Sul, Sudeste,
Centro-Oeste, Norte e Nordeste, o Brasil é historicamente marcado por uma
diversidade na ocorrência de grandes desastres. Seu território é frequentemente
afetado por alagamentos, inundações, escorregamentos, estiagens, vendavais,
tornados, nevoeiros e ressacas (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E
PESQUISAS SOBRE DESASTRES, 2013).
A Região Sul é marcada também pela frequência e variedade de eventos adversos e
fenômenos atípicos, como o Furacão Catarina, tendo registrado as maiores
amplitudes do ciclo anual de temperatura.
De acordo com Centro Universitário de Estudos e Pesquisas Sobre Desastres
(2013), a alta densidade demográfica somada à ocupação em áreas de risco torna a
Região Sudeste uma das que mais sofrem com as variações climáticas. É
característica dessa região uma diversidade de regimes climáticos maior do que
qualquer outra do país. Os registros mais frequentes são as chuvas intensas,
vendavais, granizos, geadas, secas, baixa umidade do ar e nevoeiros.
A Região Centro-Oeste possui uma extensão territorial correspondente a quase 19%
do território nacional. É marcada, portanto, por uma variabilidade espacial e de
temperaturas, além da diversidade de relevos. Seu inverno caracteriza-se como
excessivamente seco e os verões, chuvosos.
A Região Norte é a mais extensa do Brasil e tem a maior taxa pluviométrica do país,
não apresentando praticamente uma estação seca. Já a Região Nordeste apresenta
uma variabilidade na distribuição das chuvas, sendo a região que mais sente as
consequências das secas e das precipitações intensas (CENTRO UNIVERSITÁRIO
DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES, 2013).
No Brasil, os principais fenômenos relacionados a desastres naturais são derivados
da dinâmica externa da Terra, tais como, inundações e enchentes, escorregamentos
e tempestades (Gráfico 02). Estes fenômenos ocorrem normalmente associados a
eventos pluviométricos intensos e prolongados, nos períodos chuvosos que
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correspondem ao verão na região sul e sudeste e ao inverno na região nordeste
(TOMINAGA; SANTORO; AMARAL, 2009).

Gráfico 2 - Registros de desastres naturais mais recorrentes no Brasil entre
1991 e 2012.
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Fonte: CEPED (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE
DESASTRES, 2013).

3.1.2 Aspectos socioeconômicos
A precariedade das condições de vida de grande parte da população ilustra a
elevada taxa de urbanização somada ao aumento da pobreza presente no território
brasileiro. As camadas mais pobres são forçadas a se deslocarem para as periferias,
longe de onde se encontra a maior oferta de infraestrutura. As intervenções
antrópicas nestes terrenos, tais como, desmatamentos, cortes, aterros, alterações
nas drenagens, lançamento de lixo e construção de moradias efetuadas, na sua
maioria, sem a implantação de infraestrutura adequada, aumentam os perigos das
áreas instáveis (TOMINAGA; SANTORO; AMARAL, 2009). Em um processo de
expansão desordenada, as casas são construídas de forma precária em núcleos
urbanos adensados e informais.
Em 1940, 31% da população brasileira residia em áreas urbanas (ANDERS, 2007).
De acordo com o PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2015,
esse número subiu para 84,72%, o equivalente a 173 milhões (INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017).
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Dados divulgados pela Fundação João Pinheiro apresentam um déficit habitacional
correspondente a 6 milhões de domicílios em 2015, o que representa 9,3% dos
domicílios particulares. Ao se observar os estados isoladamente, a região Nordeste
possui um déficit de 10,9% e a Sudeste, 8,4%, sendo que São Paulo possui o maior
déficit absoluto: 1,306 milhão (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2017).
Na composição do déficit habitacional, a habitação precária representa 26% no
Nordeste; 25% no Norte; 4% no Sudeste; 17% no Sul e 10% no Centro-Oeste.
No Brasil é frequente que as atividades de resposta aconteçam ainda de forma
precária, muitas vezes improvisada e frequentemente a partir da mobilização dos
próprios moradores. As etapas do processo de reconstrução como a limpeza de
vias, saneamento, recuperação de infraestrutura, construção de moradias, planos de
reconstrução a curto e longo prazo são medidas demoradas e frequentemente não
são concluídas por sofrerem com problemas de falta de orçamento e investimento
nos municípios afetados.
3.1.3

Políticas Públicas

O Brasil, assim como outras nações, adota a Defesa Civil para lidar com os
desastres, órgão que se caracteriza como um conjunto de ações preventivas, de
socorro, assistenciais e de reconstrução destinadas a evitar ou minimizar os
desastres, preservar a moral da população e reestabelecer a normalidade social
(BRASIL, 2016).
A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) em vigor atualmente está
instituída na Lei 12.608 de 10 de abril de 2012. A implementação PNPDEC é
responsabilidade do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC)
(BRASIL, 2016). Este, por sua vez, é constituído por órgãos e entidades da
administração pública federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
sendo composto:
•

Por um órgão consultivo, o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil
(CONPDEC);

•

Por um órgão central representado pela Secretaria Nacional de Proteção e
Defesa Civil (SEDEC), responsável por articular os programas de proteção e
defesa civil;
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•

Órgãos estaduais (Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – CEDEC),
responsáveis pela execução do SINPDEC em nível estadual;

•

Órgãos municipais (Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC),
responsáveis pela execução do SINPDEC em nível municipal,

•

Órgãos setoriais nos três âmbitos de governo.

A PNPDEC destaca a adoção de medidas preventivas para a redução do risco de
desastres e entre os seus objetivos estão ações de prevenção, mitigação,
preparação, resposta e recuperação, devendo integrar-se às políticas de
ordenamento territorial.
No entanto, a desarticulação dos entes políticos que coordenam essas instâncias
fragiliza seu propósito de redução de desastres no Brasil. Para Valencio (2009a), o
processo eleitoral ocorrido a cada dois anos promove uma alteração no quadro das
autoridades dos órgãos executivos nos níveis municipal, estadual e federal que gera
uma dificuldade na continuidade de estratégias de longo prazo.
O SINPDEC reconhece Situação de Emergência (SE) ou Estado de Calamidade
Pública (ECP) para oferecer socorro e assistência humanitária aos municípios
atingidos de acordo com decreto da Prefeitura. O critério que determina entre SE ou
ECP é a intensidade do desastre definida em três níveis, de acordo com a Instrução
Normativa nº20 de 20 de dezembro de 2016, que estabelece os critérios para o
reconhecimento federal das situações de anormalidade (BRASIL, 2016).
Os desastres de nível I e II, ou seja, quando ocorrem apenas danos humanos
consideráveis e prejuízos superáveis pelo governo local, ensejam a decretação de
situação de emergência. Os desastres de nível III, em que os danos e prejuízos não
são superáveis pelo governo local e o reestabelecimento da normalidade depende
de ações nas esferas do SINPDEC, permitem a decretação de estado de
calamidade pública.
No Brasil, o registro de ocorrências de desastres e a solicitação de reconhecimento
federal da Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública são realizados
por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID). Neste
sistema se encontra o Formulário de Informações do Desastre (FIDE), por meio do
qual se faz o registro. Trata-se de um documento para que o município comunique
os danos e prejuízos decorrentes do evento às instâncias superiores, a fim de
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possibilitar uma avaliação preliminar das perdas e levantamento inicial das
necessidades.
Para Valencio (2009b), a interpretação de desastre no Brasil denota em particular
um fenômeno de fragilidade na relação do Estado com a sociedade diante da
impossibilidade de se evitar ou minimizar os danos de uma ameaça premente. Para
a autora, ao decretar situação de emergência ou estado de calamidade pública,
constata-se a incapacidade do município em lidar de forma preventiva (e acrescentase posterior) com a ameaça de dano aos seus cidadãos. O ente público estaria
assim falhando no cumprimento do contrato social relativo à sua responsabilidade
pela organização e administração urbana.
Há uma falha na condução das prioridades pelos gestores ao tornar a recorrência
dos desastres um contínuo pedido de recursos às instâncias superiores do governo,
sem receber nenhuma cobrança dos resultados das medidas anteriores.
As soluções em termos de abrigos de emergência, na maioria das vezes, envolvem
a utilização de equipamentos públicos como escolas, ginásios e igrejas para acolher
os desabrigados na fase inicial de recuperação. Esta solução, que também é
empregada em outros países, possui a vantagem de comportar um grande número
de pessoas com uma infraestrutura mínima pré-existente. Os problemas que são
encontrados neste tipo de solução, geralmente são decorrentes do tempo
prolongado pelo qual estes espaços são utilizados, em virtude das dificuldades
enfrentadas no reestabelecimento das condições pré-desastre.
Seja em ginásios esportivos, escolas ou em acampamentos, as condições de
ausência de privacidade e imposição de uma rotina ditadas por um ente externo são
imperativas. O abrigo torna-se assim, um espaço de confinamento que não oferece
possibilidades do desabrigado reencontrar-se espacialmente de acordo com suas
próprias vontades (VALENCIO, 2009a, p.43).
A utilização de locais que originalmente possuem outra função social como abrigos
adaptados é justificada pela ideia de provisório existente no seu novo uso.
Entretanto, o tempo de reconstrução revela-se frequentemente um processo
bastante lento em função das dificuldades encontradas pelos órgãos públicos e
entidades, como indisponibilidade de recursos, dificuldade em se conseguir áreas
seguras para a reconstrução e acordos com os afetados. Assim, essa justificativa se
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torna inconsistente e o abrigo facilmente se transforma em um território precário e
semipermanente.
3.2

Perspectiva Chilena

Pretende-se aqui realizar um breve panorama caracterizando as condições
geográficas, políticas e econômicas como um contraponto ao que foi visto
anteriormente no cenário brasileiro.
Através da abrangência de diferentes aspectos como condições ambientais, sociais
e políticas públicas, busca-se discorrer sobre como são encaradas as questões
relativas às políticas públicas relacionadas aos desastres naturais.
3.2.1 Aspectos naturais
O Chile se encontra a sudoeste da América do Sul, fazendo fronteira ao norte com o
Peru e a Bolívia, a leste com a Argentina (mediada pela cordilheira dos Andes) e a
oeste e sul com o Oceano Pacífico. Na esfera insular, o país exerce soberania sobre
as Ilhas Desventuradas, Sala y Gómez e de Páscoa, bem como o arquipélago de
Juan Fernández. No total, isso representa uma área de 756.096 km², que aumenta
em 1.250.000 km² se a sua presença no território antártico for considerada
(VALENZUELA; CAMUS, 2012).
Apesar dos 4.270km de extensão longitudinal, sua largura chega em média a 180km
apenas. Ao considerar as características de relevo, com grande variação de altitude
em apenas algumas dezenas de quilômetros, o resultado não é apenas a existência
de rios torrenciais, mas de uma grande diversidade geográfica (VALENZUELA;
CAMUS, 2012). Condições essas, que estão diretamente relacionadas aos riscos de
inundação e deslizamentos de terra presentes no país.
Uma das características mais notáveis reside na composição de uma variedade de
paisagens e climas. Enquanto o Norte se caracteriza pela presença do deserto de
Atacama, o mais árido do mundo; em direção ao centro, concentram-se os vales
férteis, onde está concentrada boa parte da agricultura, e a maior parte da
população. Na parte sul, particularmente no extremo sul, as condições de vida são
limitadas devido ao frio e ao difícil acesso.
Para Valenzuela e Camus (2012) as características geográficas do país implicam em
um cenário complexo em termos de riscos naturais: localizado no chamado "cinturão
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de fogo do Pacífico" que atravessa a cordilheira dos Andes - uma zona com intensa
atividade sísmica e vulcânica, possui também uma condição predominantemente
costeira que, aliada as condições anteriores, torna este território altamente
vulnerável a tsunamis. Alguns desses riscos podem ser antecipados e minimizados
através de obras de mitigação, educação da população, condições especiais de
construção ou planejamento adequado que restrinjam ou condicionam determinadas
utilizações; outros, são muito difíceis de prever.
3.2.2 Aspectos socioeconômicos
O país é administrativamente dividido em 15 regiões, cada uma conta com a
presença de representantes dos vários ministérios estabelecidos no nível central.
Estes representantes, as Secretarias Ministeriais Regionais (SEREMI), compõem um
gabinete regional presidido pelo intendente, que é o delegado direto do Presidente
da República no respectivo território. As regiões, por sua vez, são subdivididas em
províncias (54 a nível nacional) a cargo de um governador, as quais se compõem as
comunas, que representam 345 em todo o país. As comunas são administradas
pelos municípios, corporações autônomas de direito público encabeçadas por um
prefeito e um conselho municipal eleito pelo voto popular.
De acordo com Valenzuela e Camus (2012), existe uma grande diversidade em
termos de recursos e capacidades entre os diferentes níveis de administração
territorial, o que gera resultados diferentes em termos de cobertura e qualidade dos
serviços ofertados à população. Isso afeta, portanto, a qualidade de vida de seus
habitantes e o nível de desenvolvimento das regiões, gerando um dilema complexo.
Em geral, é a escala local que permite lidar com melhores informações sobre a
realidade onde está inserida, no entanto ela nem sempre está em condições de
responder adequadamente aos desafios impostos, como a gestão de uma
emergência.
Tradicionalmente, o Chile tem sido um país altamente centralizado, em termos
territoriais e populacionais. Dos aproximadamente 18 milhões de habitantes em
2017, mais de um terço está concentrado na Região Metropolitana, onde está
localizada a capital do país, Santiago. Do mesmo modo, esta região representa
apenas cerca de metade do PIB do país, além de ocupar o primeiro lugar a nível
nacional em termos de desenvolvimento humano, ocupação e escolaridade, entre

59

outros indicadores de bem-estar (SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO 2018).
Uma das características políticas mais notáveis do país reside nos baixos níveis de
corrupção observados. Embora existam casos de más condutas, para Valenzuela e
Camus (2012), foram feitos progressos no sentido de promover uma maior
transparência da ação do Estado, por exemplo, através de iniciativas como a
promulgação da Lei de Transparência e Acesso à Informação Pública em 2008; a
aprovação de uma Reforma Constitucional em matéria de Transparência,
Modernização do Estado e Qualidade da Política em 2010 (que obriga os
funcionários do Estado a fazer uma declaração pública de interesses e patrimônio,
entre outros pontos) e políticas para evitar o conflitos de interesse das autoridades
em relação às funções que realizam.
Devido ao progresso material e às medidas adotadas pelo Estado para que os
programas atinjam os mais desfavorecidos, os níveis de pobreza diminuíram
sistematicamente nas últimas décadas. Ainda assim, de acordo com dados
fornecidos pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
para 2011, o Chile é o país com as maiores desigualdades em termos de distribuição
de renda entre seus 31 países membros.
3.2.3

Políticas Públicas

O governo chileno, através do Ministerio de Vivienda e Urbanismo (MINVU) tem
historicamente trabalhado com uma política de melhoramento das condições de
habitação para as famílias de baixa renda e para redução do déficit habitacional
(COMERIO, 2013).
No âmbito das políticas públicas, o Estado operou nas últimas três décadas com
subsídios. Esse fundamento, consagrado na Constituição Política de 1980, cristaliza
a ação do Estado através da concessão de vários subsídios ou vouchers por
demanda, concentrando-se especialmente nos grupos de renda média baixa e baixa
(embora também apoie, em menor grau a classe média). Sob o pressuposto de que
a oferta não só garante cobertura, mas também a qualidade dos bens e serviços
prestados a esses grupos, este princípio tem operado extensivamente na habitação.
Isso ocorre porque é precisamente nesse setor, onde os efeitos do terremoto e do
tsunami são sentidos com maior força (VALENZUELA; CAMUS, 2012).
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O Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano (MINVU), criado em 1965, é
responsável por conceber as diferentes políticas e programas, bem como definir o
orçamento anual para essas funções. As Secretarias Ministeriais (SEREMIs) e os
Serviços de Habitação e Planejamento Urbano (SERVIUs) são braços do ministério
em nível regional, sendo o primeiro responsável pelo planejamento, avaliação e
controle, e o segundo pela execução.
Uma característica do sistema chileno é o fato de que as famílias mais vulneráveis
devem contribuir com um valor muito baixo para obter sua casa (menos de 5% do
valor total). Quanto menor o rendimento familiar, maior o apoio estatal para a
obtenção de uma casa.
Outro fator chave da política de habitação tem sido a ênfase dada à entrega de
casas para os grupos beneficiários, o que explica a presença muito baixa de
assentamentos informais (as pessoas que vivem nessa condição representavam
cerca de 0,7% da população nacional em 2012) (VALENZUELA; CAMUS, 2012).
Juntamente com os esforços em questões quantitativas, pouco a pouco se tomou
consciência da necessidade de melhorar a qualidade das soluções habitacionais e
seu entorno. Isto pode ser alcançado através de exigências mínimas para os
materiais e tamanho das casas, além da construção simultânea de equipamentos e
preservação de áreas verdes nos conjuntos.
Assim, a partir do ano 2000, se passou a considerar o entorno além da habitação,
como um âmbito de atuação do Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano,
a partir do qual foram iniciados programas de reabilitação de centros históricos e
recuperação de espaços públicos. Formalizado em 2004, as três áreas onde a
política pública setorial foi desenvolvida foram categorizadas em: habitação, bairro e
cidade (MINVU 2009).
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4

ESTUDOS DE CASO

Em janeiro de 2010 uma inundação de grandes proporções deixou 80% do centro da
cidade de São Luiz do Paraitinga embaixo d’água. Em 27 de fevereiro desse mesmo
ano, um terremoto de magnitude 8.8 abalou o Chile causando danos generalizados
com 524 vítimas fatais e US$30 bilhões em perdas materiais (CHILE, 2013, p.19).
Em casos assim, como afirmam Boano e Garcia (2011), as cidades podem ser o
lugar mais seguro do mundo para se estar, ou ao contrário, serem os mais
perigosos. A concentração de pessoas nos centros urbanos pode reduzir ou
aumentar o impacto dos desastres. Esta contradição se encontra no fato de que uma
cidade com diretrizes urbanas e normas de edificação mais rígidas é capaz de
passar por uma catástrofe com menos vítimas fatais do que cidades sem um bom
planejamento urbano.
A seguir, serão apresentados dois processos de reconstrução, a partir dos estudos
de caso escolhidos, frente ao tempo decorrido após estes eventos. Com o objetivo
de traçar uma análise entre o que foi proposto originalmente em seus planos de
reconstrução e como efetivamente estão seus resultados no momento da pesquisa,
busca-se compreender quais aspectos do planejamento urbano seriam possíveis de
serem aproveitados como lições aprendidas nesses diferentes cenários.
Este estudo combina a opinião expressada pelos entrevistos, junto aos dados
obtidos da pesquisa bibliográfica e relatórios do governo.
4.1

São Luiz do Paraitinga - São Paulo, Brasil

4.1.1 Breve Histórico
Para melhor compreender a cidade e o contexto em que a inundação ocorreu, é
importante reconhecer o histórico da ocupação dessa região. Embora o fator
histórico de formação da cidade ainda esteja fortemente presente nos dias atuais na cultura e na ocupação dos espaços físicos - o intuito não é discorrer largamente
sobre este assunto, na medida que o enfoque do estudo está mais relacionado aos
aspectos de ocupação recente.
São Luiz do Paraitinga fica localizada no Vale do Paraíba paulista, região
compreendida pela bacia do Rio Paraíba do Sul, entre as serras da Mantiqueira e do
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Mar, na metade do caminho entre as cidades de Taubaté e Ubatuba, distante 182
km de São Paulo.
O povoamento da região cumpria uma decisão política do Governador da Província
de São Paulo em 1769, D. Luís Antônio de Souza Botelho Mourão - mais conhecido
como Morgado de Mateus - representante da Coroa portuguesa, que previa a
ocupação e a consolidação do poder real sobre regiões de São Paulo e do Sul do
país, que se viam sob constante ameaça dos espanhóis, particularmente em rotas
usadas durante a exploração do ouro em Minas Gerais (SANTOS, 2016).
No fim do século XVII, a ocupação de São Luiz do Paraitinga teve grande influência
dos modelos de cidade fundadas para a mineração, cuja principal característica era
o crescimento acompanhando os cursos d´água. Assim, a cidade poderia se
expandir aproveitando as terras férteis da várzea, conveniente para finalidades
agrícolas e para os viajantes em busca das minas.
Com a decadência da economia baseada na mineração no final do século XVIII, a
produção agrícola para cultivo do café trouxe novo ciclo de riqueza (MULLER, 1969,
p.29 apud VERDE, 2013, p.22). A necessidade de mão de obra para esta atividade
contribuiu para o adensamento das áreas rurais da região, que acompanhavam os
cursos d´água, importantes para o cultivo.
Com a expansão da área rural, também passaram a tomar conta da paisagem as
pastagens e o cultivo de eucaliptos para extração.
A localização de São Luiz do Paraitinga se deve ao Rio Paraitinga, que contorna o
centro histórico e teve sua expansão urbana acompanhando o rio até a segunda
metade do século XVIII, quando o desenvolvimento seguiu na direção dos morros
para proporcionar infraestrutura e condição de receber maior população na área
urbana (VERDE, 2013).
Em 5 de julho de 2002, a cidade se transformou em Estância Turística através da Lei
Estadual nº11.197, passando a receber verba estadual para incentivo ao turismo e
transformando a vocação da cidade que pertence ao circuito composto pelo Litoral
Norte, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira.
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2018), São
Luiz do Paraitinga tem uma população estimada em 2018 de 10.684 pessoas. A taxa
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de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 100% em 2010, colocando o
município na primeira posição entre as cidades do Brasil.
4.1.2 A inundação
No final de dezembro de 2009 e início de janeiro de 2010, chuvas intensas levaram
a uma inundação que destruiu no dia 01 de janeiro parte da cidade histórica de São
Luiz do Paraitinga. As chuvas elevaram o nível do Rio Paraitinga em 12 metros
(CORSI; AZEVEDO; GRAMANI, 2012), provocando a maior tragédia da história do
município, já habituado à enchentes de menor intensidade.
Figura 8 - Foto aérea de São Luiz do Paraitinga com demarcação da área inundada feita
por profissionais do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT)

Fonte: Corsi, Azevedo e Gramani (2012).

Acostumados a pequenos transbordamentos do Rio Paraitinga, os moradores da
cidade não se prepararam para deixar suas casas, e se surpreenderam quando as
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águas começaram a alcançar o 2º andar dos sobrados da cidade, onde os luisenses
costumavam abrigar equipamentos eletrônicos até a descida do nível do rio.
Embora não tenha morrido ninguém, todo mundo trabalhou sempre
no limite. Entre o fim da tarde de sexta-feira dia 1º e o início da
madrugada do dia 2, a água atingiu a porta da Igreja Matriz. Você
imagina, em 5 ou 6 horas apenas o rio subiu 6 metros. Tem histórias
de pessoas fazendo churrasco pensando ser normal a água subir
desse jeito. E logo depois, tiveram que sair desesperados.
Realmente ninguém tinha ideia do que seria essa enchente
(SANTOS, 2018).
Foi surreal a rapidez da água. Ela sempre chega na esquina dos
quatro cantos8 e volta. Então a gente sobe, depois volta quando (a
água) baixa. Mas dessa vez a gente foi indo e a água vindo junto. E
nos perguntamos até onde isso vai...e aí você para de acreditar
(ROSSELLI R., 2018).

As chuvas torrenciais na região provocaram também deslizamentos de terra nas
encostas, soterrando algumas construções e prejudicando todos os acessos às
cidades do Vale. Em função do trecho urbano submerso, só foi possível entrar
novamente em São Luiz do Paraitinga a partir do dia 3 de janeiro, quando o nível da
água começou a baixar, deixando a cidade em lama e escombros (VERDE, 2013).
De acordo com dados do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba
do Sul, 9 dos 11 mil habitantes foram atingidos, sendo que 4 mil ficaram
desabrigados e 5 mil pessoas tiveram que ser levadas para alojamentos provisórios.
(SILVA, 2017, p.159). Com um forte aspecto cultural presente na cidade, muitas das
edificações então erguidas com técnicas de taipa de pilão ou pau a pique - sistemas
construtivos composto principalmente por barro compactado - não resistiram aos
colapsos estruturais.
O primeiro socorro que tivemos tinha que ajudar inclusive os próprios
órgãos públicos. A Prefeitura foi totalmente atingida. Os primeiros
despachos da Prefeitura foram feitos nos escombros do coreto da
praça...os primeiros documentos de estado de calamidade, foi tudo
feito ali. (SANTOS, 2018)

Mas a catástrofe também foi um meio para evidenciar uma forte cultura popular e
sua importância no significado das edificações. A identificação da população com o
patrimônio da cidade e a união da comunidade após o desastre revelou como as
práticas culturais reúnem e engajam a comunidade em prol do coletivo. Além disso,

8

Referência à famosa esquina da cidade, cruzamento das ruas Coronel Domingues de Castro com
Monsenhor Ignácio Giólia.
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o conhecimento do espaço e a mobilização que a própria comunidade teve foi
decisiva para salvar vidas.
Muitos turistas estavam aqui nesta época (...) Minha casa não foi
afetada e serviu de abrigo. Cheguei a ter no sábado, dia da
enchente, 30 pessoas lá dentro, entre parentes e pessoas que eu
nunca tinha visto na vida. Estavam desesperadas, não tinham como
sair porque estávamos completamente ilhados. Muita gente ficou na
rua, na parte mais alta (SANTOS, 2018).

A destruição da maioria dos registros do Cartório Municipal obrigou os técnicos da
Prefeitura a recadastrarem os imóveis da área atingida, e durante este processo se
descobriu que grande parte das construções não possuía nenhum registro, pois
muitos moradores tinham a posse por hereditariedade, ou seja, não documentada. O
cadastramento dos imóveis e de seus moradores se fez necessário para direcionar
famílias residentes de áreas de alto risco para novos imóveis de forma organizada
(VERDE, 2013, p. 82).
De acordo com informações dos moradores do município, para as primeiras ações
de resgate das vítimas, equipes praticantes de rafting atuaram voluntariamente
resgatando mais de 300 pessoas de construções com risco de colapsar. A
disponibilidade e prontidão em realizar esta função antes mesmo dos bombeiros
chegarem e, até mesmo depois, em locais onde a correnteza representava um sério
risco para os próprios profissionais de resgate - uma vez que tinham conhecimento
dos rios e da geografia local - evidencia o papel fundamental que habitantes locais
com devido treinamento, podem exercer em situações de desastre.
Consequência disso é que, embora a proporção deste evento tenha sido bastante
significativa para o patrimônio e história da cidade, não houve registro de mortes em
decorrência da inundação.
A minha mãe preferiu não atravessar com a gente e ficou em uma
casa no morro. E aí ficamos sem contato nenhum; não sabíamos
mais se ela estava lá, ou se a água já tinha chegado onde ela estava.
Depois soubemos que o pessoal do rafting salvou ela e uma tia
minha de lá (ROSSELLI M., 2018).

A atuação dos praticantes de rafting abrangeu ainda auxílio na distribuição de
alimentos e medicamentos. Essas ações, se por um lado comprovam que as
iniciativas locais são primordiais em eventos como este, por outro lado deixam claro
que os poderes públicos não estavam preparados para atuar efetivamente com essa
situação.
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Tinha um pessoal no telhado da escola, em frente da gente e não
conseguimos ajudar. Chamei o resgate, mas o resgate falou que
tinham muitas chamadas e que não conseguia atender todas. Aí os
meninos avisaram o pessoal do rafting e eles tiraram as pessoas que
estavam no telhado da escola, onde a prefeitura tinha destinado
como abrigo. Foi uma noite muito tensa. Deixaram a escola como
abrigo da prefeitura e largaram as pessoas lá. Elas acordaram com a
água chegando no nível de cima da escola e subiram para o telhado
pra pedir ajuda (ROSSELI R., 2018).
Fotografia 1 - Voluntários do rafting prestam socorro após a inundação (foto do dia 4 de
janeiro de 2010)

Fonte: Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga (2018).

A atuação da Defesa Civil foi essencial nos trabalhos pós-inundação, com a limpeza
das casas e das ruas, com o recolhimento de entulhos e na vistoria das casas que
foram interditadas. Neste processo, definiram-se quais deveriam ser demolidas e
quais passariam por revista.
Após a inundação, técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN) de Goiás se dispuseram a auxiliar na reconstrução de São Luiz do
Paraitinga, devido à experiência que já haviam tido com evento semelhante na
cidade de Goiás Velho, a 148km da capital Goiânia, com o transbordamento do Rio
Vermelho entre os anos de 2001 e 2002.
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O IPHAN atuou a partir de um escritório técnico instalado na cidade, prestando
atendimentos para orientar os moradores, profissionais da prefeitura e defesa civil a
partir do dia 4 de janeiro de 2010. O órgão também participou dos trabalhos de
limpeza e escoramento, obras emergenciais, projetos de restauro, reconstrução e
museográficos.
Para muitos moradores de São Luiz do Paraitinga, a perda de algumas edificações
referenciais da cidade representava um sofrimento maior do que a perda de suas
próprias casas. Por isso, um importante aspecto no processo de reconstrução da
cidade foi a necessidade de ouvir os moradores para encontrar propostas e
necessidades de um programa de gestão envolvendo órgãos patrimoniais,
governamentais e a sociedade civil.
A rachadura na igreja (Matriz) começou pela porta lateral...quando eu
falo vem um filme na minha cabeça...naquele momento a gente nem
pensou em registrar...mas ficou registrado na cabeça. Começou a
rachar a igreja e aí vimos a torre cair. Aí foi aquela choradeira, todo
mundo começou a lembrar quantos casamentos, batizados e
encontros aconteceram ali. Conseguimos escutar o sino dando a
última badalada ainda e cair na água, formando uma onda (...)
(BARBOSA, 2018).

Após a atuação dos técnicos do IPHAN-GO, o IPHAN-SP firmou um convênio em
caráter emergencial com a construtora Biapó, que já havia tido experiências na
recuperação

do

patrimônio

de

outras

cidades.

Houve

iniciativas

para

o

acompanhamento do processo de reconstrução através de palestras e eventos na
cidade, com maior relevância para as Igrejas, como a Capela das Mercês e a Igreja
São Luiz de Tolosa.
4.1.3

Ações locais da prefeitura de São Luiz do Paraitinga

A administração municipal realizou duas audiências públicas com o propósito de
discutir publicamente os projetos de reconstrução. Os projetos foram apresentados a
partir de uma demanda feita por abaixo assinado, e contou com a participação de
representantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), do
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do
Estado de São Paulo – Condephaat, da Diocese de Taubaté e da Construtora Biapó
(SILVA, 2017, p.210).
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A prefeitura municipal, visando a preservação do patrimônio, criou o Conselho
Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural (Condepac). Esse conselho foi
formado por pessoas que participaram da elaboração do Plano Diretor do município
e professores da Universidade de Taubaté (UNITAU), Universidade Estadual
Paulista (UNESP) e Universidade de São Paulo (USP), com o objetivo de
desenvolver medidas emergenciais e elaborar os primeiros estudos para a retomada
do desenvolvimento do município (SILVA, 2017, p.211).
Ainda que a administração municipal não tenha exercido um papel principal na
execução das obras de restauro e recuperação, que ficaram sob as esferas
estaduais e municipais, a prefeitura teve um papel importante como facilitador da
participação da população nas decisões tomadas através da criação do Centro de
Reconstrução Sustentável de São Luiz do Paraitinga (CERESTA).
O CERESTA foi instalado no dia 30 de abril de 2010 em um casarão reconstruído,
em frente à Praça Oswaldo Cruz, localização central da cidade. Tratava-se de um
centro onde se estabeleceram os representantes da Casa Civil, da Secretaria de
Economia e Planejamento, da prefeitura, da Defesa Civil, da Secretaria de Cultura,
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), e das três universidades envolvidas
(UNESP, UNITAU e USP). Com isso, trâmites que levariam dias por depender de
aprovação, tiveram seus processos agilizados e otimizados.
De acordo com Silva (2017), houve engajamento de órgãos da sociedade civil e da
comunidade nas decisões e desafios da reconstrução, com atividades que
envolveram 11 projetos:
▪

Projeto 1: Assessoria técnica para projetos de gestão municipal, envolvendo o
Plano Diretor Participativo;

▪

Projeto 2: Atualização do banco de dados do município com informações para
administração atuar na gestão de crises e catástrofes;

▪

Projeto 3: Empreendedorismo e sustentabilidade econômica, com foco no
ecoturismo;

▪

Projeto 4: Retomada das atividades econômicas, especialmente as
relacionadas ao turismo;

▪

Projeto 5: Construções alternativas em madeira de reflorestamento;

▪

Projeto 6: Soluções de drenagem para proteção de áreas de risco, com
levantamento de informações referentes às chuvas, ao rio Paraitinga e à
contenção de encostas em áreas de risco;
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▪

Projeto 7: Estímulo ao desenvolvimento rural, com o levantamento
georreferenciado das estradas rurais;

▪

Projeto 8: Assessoria em direito público e privado, envolvendo questões
legais relacionadas ao patrimônio destruído, como ausência de documentos
essenciais para obtenção de financiamento;

▪

Projeto 9: Memória e novas formas de habitar a cidade, com oficinas e
atividades artísticas;

▪

Projeto 10: Construção de um memorial da Reconstrução, descrevendo e
reunindo documentos para servir de aprendizado.

▪

Projeto 11: Coordenação, monitoramento e avaliação de resultados dos
programas de apoio emergencial.

A inundação de São Luiz do Paraitinga aconteceu em um ano de eleições
presidenciais, chamando o interesse para visibilidade de iniciativas na região. O
então Governador e postulante à Presidência da República, José Serra, visitou a
cidade no dia 3 de janeiro. No dia 12 de janeiro, o secretário de Estado da Cultura
de São Paulo, João Sayad, coordenou uma reunião sobre a reconstrução da cidade.
O governo federal, na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, destinou R$10 milhões
liberados pelo Ministério da Cultura, para obras emergenciais e ações de
reconstrução, com base no montante empregado na cidade de Goiás Velho em 2002
(SILVA, 2017, p.217).
Técnicos do IPT realizaram vistoria técnica em 844 imóveis, interditando 146,
quando aproximadamente 300 edificações foram afetadas pelas chuvas, incluindo a
Prefeitura e principais igrejas. Em agosto de 2011, o governo do estado assinou
convênio com a Prefeitura de São Luiz do Paraitinga para contratar o restauro e
reconstrução de casas tombadas do centro histórico. Os projetos deveriam ser
submetidos aos órgãos da esfera estadual para análise, e abrangia famílias com
renda até dez salários mínimos.
O que percebemos é que em tempo recorde, vimos a
desapropriação, preparação do terreno, e a construção do conjunto
habitacional na parte alta da cidade para as famílias que tinham
perdido totalmente a casa (...) Todo o processo foi muito acelerado.
Isso forçou uma discussão importante, que é do Plano Diretor.
Porque em termos práticos, para onde esta cidade pode crescer?
Esse pós enchente teve que reacomodar a questão da identidade, da
leitura do espaço (...) Mas essa discussão fica sempre no meio
acadêmico, enquanto as pessoas vivem na prática (SANTOS, 2018).
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As licitações das obras de reconstrução se deram a partir de fundos do governo
estadual, do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do
Ministério da Cultura por meio do programa “PAC Cidades Históricas”. Assim, a
cidade teria recebido R$ 15 milhões entre 2010 e 2013 para a recuperação da Igreja
Matriz, para a construção de uma biblioteca pública e para a criação de um centro de
informações turísticas (GOMES, 2010).
4.1.4 Panorama atual
São Luiz do Paraitinga pode ser considerado um caso exemplar se pensarmos que
dois anos após a destruição do seu centro histórico, 80% da área atingida estava
recuperada e as áreas de risco mapeadas e monitoradas (BOCCHINI, 2012).
Porém, oito anos após a inundação ainda é possível observar vestígios deste evento
através de casarões abandonados (Fotografias 2 e 3), sem reforma e de ‘vazios’
urbanos em terrenos antes ocupados onde não houve reconstrução.
Isso se deu principalmente porque nem todos os proprietários de imóveis destruídos
foram contemplados com algum tipo de incentivo ou financiamento.
Fotografia 2 - Casarão abandonado na Av. Celestino Campos Coelho em 2018.

Fonte: acervo da autora, 2018.
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Fotografia 3 - Casarão abandonado na rua Monsenhor Inácio Giolia em 2018

Fonte: acervo da autora, 2018.

A criação dos Conselhos foi um importante meio de auxílio às atividades de
recuperação, somada às audiências públicas que incentivaram a participação da
população. O Plano Diretor, reformulado, envolveu diretrizes preventivas para novos
desastres.
As famílias que perderam suas casas e estavam em áreas de risco foram retiradas
dos topos de morros ou margens do rio e levadas para moradias da CDHU
(Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). Foram construídos 151
sobrados de 54 metros quadrados (Fotografia 4). O sistema construtivo escolhido
foram paredes de concreto revestidas em PVC. Até a conclusão das casas, as
famílias desabrigadas receberam auxílio-moradia de R$300 mensais.
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Fotografia 4 - Residencial entregue aos desabrigados da inundação (foto de setembro de
2010)

Fonte: Portal do Governo de São Paulo (Acesso em 22 jun. 2015).

As ações sobre o Rio Paraitinga envolveram desassoreamento, limpeza e plano de
macrodrenagem para a bacia do rio, além de estruturas de contenção em alguns
pontos das margens (Fotografia 5).
Fotografia 5 - Estrutura de contenção na margem do Rio Paraitinga, em 2018

Fonte: acervo da autora, 2018.
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Com relação aos investimentos realizados na cidade, as informações presentes nos
portais de transparência do governo não deixam claro quanto de fato foram os
montantes aplicados que retornaram em benefícios diretos à população. De acordo
com as informações concedidas por Daniel Santos, em entrevista no dia 12 de maio
de 2018, apenas a obra para reconstrução da Igreja Matriz havia sido estimada
inicialmente em 11 milhões de reais pela empresa ganhadora da licitação. Porém o
valor final estimado da obra na data da entrega de sua construção chegou a 17
milhões em 2014.
De acordo com estudo realizado por Corsi; Azevedo e Gramani (2012), o valor
estimado em perdas e danos de São Luiz do Paraitinga pelo método DaLa (Damage
and Loss Assessment)9, foi de R$103.63 milhões. O setor de habitação e patrimônio
histórico tombado foi o mais impactado, representando 35% das perdas e expondo a
vulnerabilidade deste setor.
Fotografia 6 - Interior da Igreja Matriz São Luiz de Tolosa em maio de 2018

Fonte: acervo da autora, 2018.

9

Damage and Loss Assessment: metodologia criada pela Comissão Econômica para
América Latina e Caribe (CEPAL) e executada pelos líderes do Banco Mundial, para
avaliação dos impactos de desastres, bem como as necessidades pós-desastres de
recuperação, reconstrução e gestão de riscos de desastres.
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4.1.5

Considerações

Além das chuvas, aspectos importantes devem ser listados para se compreender o
resultado de uma inundação com tamanha proporção: ocupação crescente das
várzeas; acúmulo de terra na calha do rio; vegetação nativa substituída
gradativamente por pastagens; desmatamentos e queimadas frequentes. Sob esta
perspectiva, questiona-se se as perdas causadas à cidade e ao patrimônio estariam
limitadas apenas às necessidades de reconstruir as edificações destruídas ou
danificadas (SILVA, 2017, p.159).
Os desastres afetam vidas humanas e o patrimônio histórico e cultural, perdas nem
sempre reconhecidas na prática. Ao executar programas que compreendam
reabilitação e reconstrução, seria possível fortalecer a identidade e aumentar as
chances de sobrevivência das pessoas e das atividades culturais (SILVA, 2017,
p.309).
A reconstrução em São Luiz do Paraitinga foi a ocasião para intervir em elementos
pré-existentes vulneráveis, ultrapassando não apenas a emergência, mas abrindo
perspectivas de desenvolvimentos futuros, tornando a cidade menos exposta aos
riscos e mais resiliente.
Um aspecto que pode ser considerado como o maior desafio para a cidade, está
relacionado à retomada de seu crescimento no período de pós-reconstrução. O
desastre não levou apenas a destruição de edifícios, mas a perda de símbolos com
referências expressivas para a cultura da cidade. A perda também se deu sobre a
sua história, quando fotos, vídeos, obras de arte, composições musicais e
documentos históricos importantes foram destruídos.
A complexidade do tema desastres naturais está relacionado à diversidade de
aspectos que abrangem diferentes áreas. Neste caso específico, a diversidade de
procedimentos como questões jurídicas, institucionais e sociais, além dos
urbanísticos e ambientais, evidenciam que a reconstrução é uma questão
abrangente e multidisciplinar.
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4.2

Constitución - Maule, Chile

4.2.1 Breve Histórico
Constitución está localizado na margem sul da foz do rio Maule, no Oceano Pacífico.
A cidade encontra-se à sudoeste limitada por numerosas colinas, sendo a mais
importante a colina de Mutrún, e ao longo de sua costa, destacam-se diversas
formações rochosas.
Constitución está localizada na província de Talca, na região do Maule e possui uma
área de 1.344 km² com uma população de 51.195 habitantes, de acordo com dados
do Censo de 2002, projetados para 2006. (SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO
REGIONAL Y ADMINISTRATIVO, 2018).
Antes da chegada dos espanhóis, a área onde a cidade está localizada costumava
ser um local de pesca e refúgio para os indígenas Changos e Mapuches. Mais tarde,
passou a ser utilizada como local de descanso para os navios mercantes que
passavam em viagem para os portos do Pacífico (CHILE, 2009).
Embora tenha havido diversas tentativas em estabelecer um assentamento
permanente na área, foi somente em 1793 que o governador do Chile, Ambrosio
O'Higgins, autorizou a fundação da cidade com o nome de Nueva Bilbao, dentro da
comuna de Linares e o município teve sua fundação datada em 18 de junho de
1794.
Em 1828, a cidade foi renomeada com seu nome atual em homenagem à
Constituição de 1828, que havia sido promulgada na mesma época. Ao mesmo
tempo, o congresso constituinte aprovava a iniciativa apresentada por D. Álvaro
Casimiro Pereira, deputado da província de Maule, para dar à então Nueva Bilbao a
categoria de Puerto Mayor (CHILE, 2009).
Em seu início, a cidade se dedicou principalmente à fabricação de barcos,
destacando-se as barcaças chamadas faluchos. No século XIX, Constitución se
transformou no principal estaleiro do país. Com a construção da estrada de ferro
ligando à cidade de Talca, a cidade se transformou em local estratégico para saída
dos produtos agrícolas da região do Maule (TALCA, 2018).
Graças ao progresso urbano impulsionado pela economia portuária, Constitución
passou a receber muitos turistas durante o século XIX (TALCA, 2018).
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Mas o crescimento de outros portos no país, como Valparaíso e Valdívia e a
extensão da malha ferroviária pelo país fizeram com que seu ciclo de expansão
declinasse como centro comercial e naval a partir de 1870 (TALCA, 2018).
No início do século XX, o cultivo de pinus e eucalipto transformou a cidade no centro
madeireiro do país. Conscientes do enorme potencial industrial, importantes fábricas
de celulose se estabeleceram na região na década de 1960. Nos últimos anos,
Constitución se consolidou como um dos maiores produtores de papel do Chile
(CHILE, 2009).
4.2.2 O terremoto de 27-F
Em 27 de fevereiro de 2010 um terremoto de magnitude 8.8 abalou o Chile,
causando danos generalizados com 524 vítimas fatais e US$30 bilhões em perdas
materiais (CHILE, 2013, p.19).
O desastre de 2010 aconteceu em uma sociedade que há 35 anos se adaptou em
um modelo de economia de livre mercado. A pobreza que havia em 1990 era de
aproximadamente 40%. Já a

de 2010, era de 14%. As consequências deste

terremoto geraram poucas vítimas, porém ocasionou um grande prejuízo econômico
(ZARRICUETA, 2015).
De acordo com o Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2011), o terremoto seguido de
tsunami afetou três áreas metropolitanas, cinco cidades com mais de 100 mil
habitantes, 45 cidades com mais de 5 mil habitantes e mais de 900 comunidades
rurais e costeiras. Nas cidades litorâneas foram feitos novos planos diretores para a
proteção contra tsunamis. A necessidade de incorporar a redução de riscos de
desastres nos planos das cidades afetadas foi liderada pelo Ministério de Habitação
e Urbanismo, mas coordenada junto aos governos e organizações locais.
Este desastre foi a pior tragédia chilena no período de cinquenta anos e o quinto
terremoto mais forte de que se tem registro no mundo, de acordo com o relatório do
Ministério de Habitação e Urbanismo.
Rodrigo Caucoto pontua que são mais afetados pelo desastre as pessoas mais
pobres e que não tem a quem recorrer para pedir abrigo provisório ou qualquer tipo
de ajuda, pois não têm familiares próximos (CAUCOTO, 2017). Assim, se encontram
em uma situação em que dependem totalmente do governo.
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Embora o Chile tenha uma longa tradição de fornecer habitação de caráter social,
seu sistema de planejamento urbano ainda é insuficiente. Segundo o professor
Rubén Sepúlveda Ocampo, em entrevista concedida na Universidade do Chile, em
julho de 2017, “não tem havido uma definição de política habitacional específica para
situações de desastres, acarretando em problemas operacionais”. Esta ausência de
uma política urbana totalmente articulada, acaba resultando em muitos atores e
pouca cooperação entre o governo, os municípios e o setor privado.
Entretanto, na história frequente de terremotos no Chile, códigos de obras rigorosos
e os padrões de infraestrutura serviram para limitar os danos e salvar vidas. É neste
contexto que o Ministério de Habitação se aproximou do planejamento urbano após
o terremoto e tentou construir uma melhor coordenação no seu quadro institucional.
Em seis meses após o terremoto atingir a zona central do sul do Chile, afetando 75%
da população do país e destruindo 370 mil unidades habitacionais em seis regiões
(Comerio 2013), o Ministério de Habitação e Urbanismo (MINVU) divulgou um plano
para reconstruir e recuperar 220 mil unidades de habitação para famílias de média e
baixa renda com ajuda do governo no período de quatro anos (MINISTERIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO, 2011). Em outubro do mesmo ano, o governo já havia
firmado acordo para execução de quatro Planos de Reconstrução Estratégica
Sustentável (PRES) com objetivo de desempenhar um exercício participativo
visando longo prazo (Tironi 2010). No segundo semestre de 2012, ou seja, na
metade do programa, haviam sido iniciadas a construção de 84% das unidades de
habitação e 54% estavam concluídas e habitadas (CHILE, 2013).
O então presidente Sebastián Piñera nomeou um ‘Comitê Interministerial de
Emergência’ e um ‘Comitê Interministerial de Reconstrução’. O primeiro comitê
estava voltado para as etapas de emergência e reabilitação em conjunto com os
Ministérios do Interior e Planejamento, destacando a assistência às vítimas,
captação de contribuições privadas, fundações e ONGs nos primeiros dias
(MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, 2011).
O comitê de Reconstrução por sua vez, se concentrou na coordenação das ações
de médio e longo prazo, assim como a captação dos investimentos e doações
privadas para o fundo de reconstrução.
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A primeira fase do trabalho de reconstrução, voltada para a etapa de emergência,
envolveu dotar as seis regiões afetadas com fluxo viário suficiente para transportar
suprimentos, facilitar o transporte da população e dos serviços básicos das cidades
afetadas e a construção de habitações de emergência para famílias desabrigadas. A
segunda etapa do processo de reconstrução teve início três meses após a
catástrofe, com o compromisso de recuperar toda a infraestrutura pública e de
habitação social nos quatro anos seguintes.
De acordo com o Ministério de Habitação e Urbanismo (2011), as fontes de
financiamento para recuperação e reconstrução incluíram impostos especiais
aplicados nos setores de mineração, tabaco e nas propriedades de alto valor que
não foram afetadas. Outras fontes utilizadas ainda foram as doações internacionais
e o redirecionamento de outros orçamentos governamentais.
Todas essas ações indicam que o Ministério de Habitação chileno tomou esse
desastre como uma oportunidade de melhorar a qualidade da habitação da
população vulnerável, impulsionando em quatro anos os esforços para reduzir o já
existente déficit habitacional (COMERIO, 2014).
As decisões do MINVU proporcionaram um equilíbrio de liderança forte a partir do
governo central, com esforços distribuídos para engajar as comunidades locais e
envolver os cidadãos em suas escolhas de moradia.
Um dos principais objetivos do programa, e também a mais crítica, era fazer a
reconstrução no mesmo terreno das casas afetadas através da oferta de subsídios
de demanda, ao invés de contratar grandes empresas locais ou internacionais para
construírem milhares de unidades em diversos terrenos.
Manter as famílias no mesmo lugar em que estavam vivendo antes, significou
instalar abrigos de emergência e planejar a reconstrução definitiva no mesmo local
em que se encontravam as casas afetadas. De acordo com Comerio (2013), essa
não foi uma decisão popular para a indústria da construção nem para muitos
políticos, pois a reconstrução dispersa em milhares de povoados e áreas rurais era
um caminho bastante lento e incômodo. No entanto, em pouco tempo ficou evidente
que foi uma das decisões mais importantes que haviam sido tomadas. Essa
abordagem permitiu manter as pessoas em suas comunidades, próximas às suas
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famílias e aos vizinhos conhecidos, com acesso ao trabalho. Além do mais, permitiu
que fosse possível acompanhar a reconstrução das novas casas de perto.
As famílias que não eram donas das terras onde moravam, como locatários, famílias
que compartilham o mesmo espaço em unidades danificadas, ou ainda, as famílias
que estavam vivendo em zonas de risco, foram acomodadas em acampamentos
temporários,

enquanto

novos

projetos

de

condomínios

sociais

e

novos

empreendimentos residenciais unifamiliares eram projetados e construídos. De
acordo com Comerio (2014), os condomínios sociais foram projetados em locais
selecionados por grupos organizados de famílias que se inscreveram para receber o
benefício.
O leque de opções do programa demonstra que o MINVU buscou reconhecer a
variedade de necessidades e circunstâncias familiares em condições pós-desastre.
As principais estratégias adotadas pelo governo para tornar as cidades mais
resilientes, modernizando as áreas urbanas afetadas e minimizando o risco de novos
desastres foram:
▪

Estudos dos riscos e simulações de tsunamis nas áreas costeiras para
atualização dos Planos Reguladores de cada município, que identificam as
áreas de risco e definem as restrições do uso do solo de acordo com a
exposição ao risco e à vulnerabilidade;

▪

Planos Diretores: instrumentos de gestão territorial focados nas áreas
urbanas da borda costeira;

▪

Atualização das normas técnicas de edificação de acordo com a exposição ao
risco e sua localização, com projetos resilientes aos tsunamis e subsídios
para as construções incluírem essas normas quando em zonas de risco;

▪

Obras de mitigação com espaços públicos que funcionam como estrutura de
mitigação nas situações de risco;

▪

Vias de evacuação e zonas seguras combinados com programas de
educação e protocolos de alerta prévio. Isso gera uma cultura de prevenção e
permite à população tomar medidas imediatas diante um eventual desastre.

O MINVU tomou ainda três decisões adicionais como parte do desenvolvimento do
programa de reconstrução de habitação. Primeiro, o Ministério estabeleceu normas
de construção estritas para todas as novas casas, com ênfase nos materiais, no
sistema estrutural, na capacidade térmica e no tamanho mínimo da unidade.
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Essencialmente, todo construtor deveria ter seu projeto certificado pelos engenheiros
do MINVU antes de poder apresenta-lo às famílias. Segundo, criou a partir de
subsídios, um fundo de assistência técnica, inspeção, e controle de qualidade com a
supervisão de arquitetos locais e escritórios regionais do Ministério. Finalmente, o
ponto chave seria que todas as famílias poderiam escolher entre uma variedade de
tipos de construção e empreiteiros (COMERIO, 2014).
Uma importante característica construtiva local também precisou ser levada em
consideração para a preservação do patrimônio histórico. Muitas casas construídas
em adobe foram danificadas pelo terremoto. De acordo com Comerio (2014), essas
corresponderam a 27% do total de casas danificadas.
Ainda que algumas dessas casas fossem precárias e mal construídas, outras
estavam localizados em zonas anteriormente designadas como zonas de
conservação histórica. Em algumas cidades e vilarejos, os novos planos diretores
tiveram de identificar áreas de preservação específicas para que as residências
recebessem uma quantia adicional de subsídio especial do patrimônio (MINISTERIO
DE VIVIENDA Y URBANISMO, 2011, apud COMERIO, 2014). Ao todo,
aproximadamente 5 mil unidades foram designadas como tendo valor histórico.
Embora o Conselho Nacional de Monumentos existisse para a designação dos locais
históricos, não havia uma estrutura institucional ou fundos para reparar ou
reconstruir casas históricas danificadas. As casas no registro nacional de edifícios
históricos precisavam de aprovações do Conselho, mas ao mesmo tempo os
escritórios locais do Serviço de Habitação e Planejamento Urbano (SERVIU) não
sabiam como lidar com aprovações de construções de adobe, para as quais não
existiam códigos de construção. Com isso, novos regulamentos e processos de
aprovação tiveram que ser adaptados para projetos específicos de patrimônio
(COMERIO, 2014).
Constitución representa bem os impactos do terremoto de 27-F. A região do Maule,
teve 47.269 casas danificadas de acordo com o Relatório de Reconstrução Urbana
27F (CHILE, 2013, p.18), tendo sido uma das cidades mais afetadas devido à sua
proximidade com o epicentro e ao tsunami que arrasou sua região costeira
(Fotografia 07). Constitución foi também a primeira cidade em que o setor privado e
público estabeleceram um acordo de cooperação para o planejamento de
reconstrução.
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Fotografia 7 - Vista da cidade de Constitución poucos dias após o tsunami

Fonte: Portilla, 2010.

A função de reconstruir suficientemente rápido para atender as demandas mais
urgentes e ao mesmo tempo zelar pelo futuro das comunidades representou um
duplo desafio no seu processo de reconstrução.
O Plano de Reconstrução Sustentável (PRES) foi proposto inicialmente pela Arauco,
empresa privada detentora de uma fábrica de celulose na cidade que manifestou
interesse em ajudar na reconstrução. Com uma equipe de especialistas e
consultores, o PRES foi definido como um consórcio presidido pelo governo local e
formado pelo MINVU junto à Arauco. O objetivo da aliança público-privada seria
produzir um plano diretor que guiasse a reconstrução da cidade e "permitisse a
coordenação de todas as iniciativas de médio e longo prazo dos diversos setores"
(MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, 2011). Esse plano foi concluído em 90
dias através de uma equipe interdisciplinar financiada pela empresa. A partir dessa
experiência foram gerados planos para outras cidades, incluindo a ilha de Juan
Fernández, Curicó e Talca (COMERIO, 2013).
O financiamento de corporações chilenas e de organizações não-governamentais
permitiu que arquitetos locais e urbanistas desenvolvessem os planos de
reconstrução, alguns com a ajuda de equipes de profissionais voluntários
internacionais e estudantes. Como os planos foram desenvolvidos por consultores
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privados e pagos com doações, o processo se moveu mais rapidamente do que um
contrato do governo exigindo propostas competitivas. Em todos os casos, os
planejadores revisaram e atualizaram os planos de zoneamento existentes para
incorporar estudos de avaliação de risco, levando o conceito de resiliência ao
processo de planejamento (COMERIO, 2013).
O plano PRES de Constitución foi desenvolvido durante o período de três meses
pelo escritório de arquitetura chileno ELEMENTAL, do premiado arquiteto Alejandro
Aravena. Desde o início, a participação da sociedade civil foi encorajada no seu
desenvolvimento.
A população participou em mais de 50 reuniões e respondeu em processos de
consultoria, através de votações, para definir as prioridades para os projetos
públicos e decidir sobre o parque de mitigação de tsunamis na área costeira.
Há uma ressalva para os interesses que uma empresa privada certamente teve ao
influenciar o plano de reconstrução da cidade quando encabeçou e financiou este
projeto. Do ponto de vista de alguns autores, os interesses da Arauco estariam não
apenas em reforçar o caráter de responsabilidade social da empresa, mas em
“garantir a permanência de sua força de trabalho e o valor de suas terras” (Boano;
García, 2011, p. 303).
Embora a localização da fábrica de celulose na cidade não tenha sido apresentado
para discussão nas reuniões do plano, ela certamente teria surgido como um debate
fortemente sustentado por seus moradores (Fotografia 08). Devido aos efeitos
produzidos pela poluição ambiental e aos odores indesejados na cidade, as
reclamações anteriores ao desastre eram constantes. No entanto, foram expostos
apenas um conjunto de medidas para mitigação desses impactos ambientais durante
as reuniões realizadas com a comunidade.
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Fotografia 8 - Vista da orla de Constitución reconstruída, com a fábrica da Arauco em
segundo plano.

Fonte: acervo da autora, 2017.

Essa situação ilustra a complexidade da condução dos processos após desastre e
levanta até onde deveria alcançar o papel dos atores envolvidos. De acordo com
Boano e Garcia (2011), um processo de reconstrução legítimo deveria considerar os
múltiplos pontos de vista das partes envolvidas e sua influência equilibrada no
processo de tomada de decisão.
4.2.3

Panorama Atual

Especificamente em Constitución, os consultores que desenvolveram o PRES
propuseram um conjunto de estratégias urbanas integradas sobre redução de riscos
de desastres, habitação, espaço público e infraestrutura.
A proposta do plano diretor compreendeu um parque de inundações na área costeira
a fim de dissipar a energia de um novo tsunami e um novo sistema de drenagem
para a cidade. A proposta também considerou a implementação de medidas de
segurança para eventos futuros, como rotas de evacuação com iluminação
fotovoltaica, placas de aviso, sirenes e a demarcação de pontos de encontro
seguros.
Entretanto, as medidas de mitigação de projeto para futuras inundações visando
reduzir os possíveis impactos causados por novos tsunamis, terremotos ou
inundações ainda não haviam sido concluídos em julho de 2017.
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Passados bem mais do que os quatro anos definidos como meta para conclusão dos
programas de reconstrução, o parque fluvial proposto, alvo de inúmeros debates
envolvendo a decisão de expropriar os moradores que viviam da pesca artesanal,
ainda se encontrava em obras nesta data.
Houve um grande empenho no plano da produção habitacional, já que habitação é
um dos aspectos que mais diretamente afeta as pessoas. Sabe-se que a missão de
conseguir terrenos bem localizados aos que perderam suas casas ou estavam em
área de risco é bastante complexa e nem sempre bem-sucedida. De fato, uma boa
parte dessa produção ocorreu em bairros distantes do centro e longe das
oportunidades de trabalho e equipamentos públicos, com reduzida infraestrutura em
transporte público
A elevada demanda por habitação pós-desastre aliado ao déficit habitacional préexistente levou a uma situação complexa. A indisponibilidade de terras na área
central da cidade prejudicou e atrasou a viabilidade dos planos propostos e levou a
criação de novos bairros afastados. De acordo com Boano e Garcia (2011), foram
feitas cerca de mil soluções de projeto, sendo que apenas 70 delas estavam
situadas na área central.
A respeito da reconstrução da cidade, o professor Rúben Sepulveta Ocampo
defende um ponto de vista mais crítico para a produção habitacional:
“Em termos de proteção, de um plano diretor, houve uma melhora
[da cidade]. Se reconstruiu a margem do rio. Mas muita gente que
estava próxima ao rio foi recolocada em uma área alta, com casas de
boa qualidade, mas com ‘conexão’ ruim. E nós vimos o impacto que
tem a falta de espaços públicos na relação entre os vizinhos...isso foi
fonte de conflitos (...). Se perdeu a oportunidade de repensar de
melhor forma a cidade. As casas melhoraram substancialmente, o
problema é o bairro. Além do mais, (...) em um mundo globalizado e
em um país consumista, todas as famílias têm um carro. Portanto, o
escasso espaço público é para os carros10 ” (OCAMPO, 2017).

Levando a cabo, há uma contradição ao se pensar que o planejamento habitacional,
instrumento de promoção do planejamento urbano, acabou por aumentar a
fragmentação da cidade porque as novas casas foram construídas onde o valor de
suas terras eram de fato mais baixos.

10

Tradução da autora.
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No ano de 2009, a empresa florestal Arauco havia contratado o escritório chileno
ELEMENTAL para desenvolver o projeto de 484 casas para os trabalhadores da
empresa no bairro Villa Verde (ELEMENTAL, 2017), com recursos dos programas
habitacionais vigentes. Essas casas foram entregues em 2013 (ARAVENA;
IACOBELLI, 2012, p.445) e até o final de 2017 mais 184 casas estavam planejadas
para serem entregues em uma zona de expansão do bairro (Fotografia 09).
Fotografia 9 - Vista do bairro Villa Verde

Fonte: acervo da autora, 2017.

Novamente em 2010, a empresa chamou o escritório de Alejandro Aravena para
liderar a elaboração do plano PRES de reconstrução urbana para a cidade. Embora
o início do planejamento do bairro Villa Verde tenha se dado antes do desastre de
2010, não é possível desvincular essa produção de moradias com a nova demanda
causada pelo terremoto e tsunami.
O fato de que havia muitos turistas no momento do desastre agravou o número de
vítimas decorrentes do tsunami, uma vez que naquele momento a cidade não estava
preparada para alertar nem tampouco orientar as pessoas sobre como agir nessa
situação. Sob esse aspecto, a implementação das vias de evacuação e demarcação
de zonas seguras, com protocolos de alerta prévio representou um avanço
considerável nas medidas de redução de riscos.
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4.2.4 Considerações
A proposta de fazer um Plano de Reconstrução Sustentável, que incluísse uma ação
imediata voltada para a emergência e outra de longo prazo com foco na
reconstrução, exigiu uma estratégia ao mesmo tempo viável e participativa.
Contar com a participação cidadã na reconstrução pós-desastre implicou também
repensar o siginificado dessa participação e entender a relação dos moradores com
a cidade. Para Manuel Tironi (2010), sociólogo e co-autor do plano PRES, a
participação cidadã chilena tem se transformado nos últimos anos através de um
aumento da demanda participativa que exige não apenas mais recursos e diálogos,
mas principalmente maior influência na tomada de decisão.
Neste sentido, a grande inovação no processo de reconstrução chilena se deu
através da participação cidadã ainda na fase de conceituação de projeto, momento
em que muitos arquitetos geralmente estão menos dispostos a contar com a
participação de não especialistas. Conforme defende Tironi (2010), assume-se que
no contexto dos desastres há muitas incertezas e, portanto, há necessidade de se
utilizar uma fórmula híbrida de projeto.
Com a contribuição de quase 200 pessoas, se chegou em resoluções que afetaram
profundamente o plano diretor e o desenho dos projetos apresentados. Para alguns
pesquisadores, o plano de participação cidadã de Constitución foi um dos processos
mais completos e inovadores já feitos.
A experiência do Plano de Reconstrução chilena permitiu colocar à prova uma série
de inovações e recursos como as obras para mitigação de tsunamis, zoneamento
especial e subsídios para construção de habitação com resiliência em áreas de
risco, protocolos de alertas e infraestrutura de evacuação.
Particularmente, vale destacar a complexidade da reconstrução em “sítio próprio”, ou
seja, no mesmo lugar onde as casas danificadas estavam antes. Embora pareça ter
sido uma das decisões mais importantes no processo de recuperação, essa solução
não impede que enquanto durar a reconstrução, muitas famílias estarão vivendo em
abrigos de emergência, o que pode significar vários anos. Esses abrigos, por sua
vez, geralmente não estão preparados para durar mais do que alguns meses
apenas.
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Um outro aspecto que merece atenção é que mais de 4 mil famílias, que não eram
proprietárias de terras, viveram por mais de um ano em assentamentos de
emergência em condições precárias. Não houve, por parte do governo, a intenção
de se melhorar as condições de habitabilidade desses assentamentos para procurar
evitar que se tornassem vilas permanentes (May, 2011). Neste período, essas
famílias estiveram sem acesso à água potável e tiveram que compartilharam
banheiros químicos, entre outras privações.
Especialmente em relação ao plano PRES de Constitución, Rúben Ocampo e
Rodrigo Caucoto reconhecem que os bairros construídos a partir da iniciativa de
uma empresa privada em local distante das casas originais, carecem de um melhor
desenho urbano e de mais investimentos em serviços públicos. Reitera-se portanto
que a habitação não é o único meio necessário para reconstruir a comunidade e
manter sua coesão.
Para Zarricueta (2015), O Plano PRES de Constitución, ao focar sua proposta
somente no centro da cidade e na região costeira, não levou em consideração a
cidade em sua totalidade com seus problemas de acessibilidade, falta de terras para
habitação, entre outros problemas mais relevantes anteriores ao terremoto/ tsunami,
somando novos problemas urbanos aos já existentes.
Embora muitas vezes as estratégias de reintegração urbana não tenham conseguido
evitar o deslocamento de comunidades das áreas centrais para as zonas de
expansão e periferias, as iniciativas tomadas pelos líderes chilenos vão ao encontro
das metas propostas pela UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK
REDUCTION (UNISDR) na campanha pela promoção de cidades Resilientes de
acordo com as premissas do Quadro de Ação de Hyogo (2005), como a
coordenação de ações com base na participação da sociedade civil e investimento
em infraestrutura para redução de riscos.
Um ano após o terremoto, 60% dos subsídios haviam sido assinados, 35% das
casas estavam em construção e 5% já estavam concluídas. No segundo aniversário,
100% dos subsídios estavam assinados (Comerio 2013). No entanto, sete anos após
o início do plano PRES, o déficit de moradias e a não conclusão de algumas das
principais propostas levantam uma série de questões: Quão flexíveis foram de fato
as abordagens das propostas apresentadas? Qual foi o peso das decisões e dos
interesses privados frente ao processo de reconstrução? Como resolver a questão
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das 2 mil famílias que estavam nos assentamentos de emergência e não tiveram
ajuda do governo, por não se enquadrarem nos requisitos necessários?
O desafio está em promover transformações que aumentem a capacidade das
comunidades para enfrentar futuros desastres naturais. De acordo com Francisco
Irarrázaval, Subsecretário de Habitação e Urbanismo, o objetivo de uma
reconstrução seria então, “a partir de um diagnóstico do desastre, converter os
riscos pré-existentes em proteção futura” (CHILE, 2013).
No âmbito dos riscos naturais, o planejamento urbano é uma ferramenta muito forte
que permite diminuir a vulnerabilidade dos assentamentos humanos. Mas a
catástrofe de 27-F mostrou que o planejamento sozinho não é suficiente. É
necessário ainda instrumentos mais eficientes em termos de gestão de
investimentos para obras de infraestrutura urbana e que, os instrumentos de
planejamento urbano, além de controlarem a ocupação das áreas de risco e de
promoverem a ocupação de territórios de forma segura, devem ser capazes de
incorporar projetos e programas de investimento público em seus objetivos.
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5

O DESASTRE COMO OPORTUNIDADE

De acordo com Ultramari e Szuchman (2017), as adversidades naturais podem
paradoxalmente, proporcionar externalidades positivas. Ou seja, grandes desastres
podem sugerir mudanças há muito tempo desejadas ou necessárias na organização
territorial das cidades e na estruturação das ações de emergência e preventiva para
novos desastres.
Embora a ocorrência de um desastre não desfaça a relação antagônica existente
entre o governo local e a pobreza urbana com seus assentamentos e bairros
informais, os desastres criam oportunidades capazes de rever e de reposicionar
agentes e suas relações, não apenas fomentando novas relações sociais, mas
também desgastando ou amplificando aquelas há muito existentes. O que se deseja,
é que a partir deste momento de inflexão, sejam adotadas políticas públicas que até
então não haviam sido implementadas, como o uso adequado da terra urbana e
adoção de políticas de planejamento mais inclusivas.
O terremoto de 27 de fevereiro no Chile, também conhecido como “27-F”, marcou o
início de uma nova etapa no planejamento das cidades com a participação cidadã. A
reconstrução que teve início, logo após esse desastre, pôde ser vista como uma
oportunidade única de reestruturar e melhorar os padrões urbanos das áreas
afetadas, que não seria possível de outra forma.
O programa de recuperação de moradias ajudou a grande maioria das vítimas do
terremoto a reiniciar suas vidas em um prazo razoável. O plano foi coordenado com
outros esforços nacionais de recuperação em infraestrutura, assistência médica e
escolas, e foi beneficiado por uma forte liderança em nível nacional, demonstrando o
compromisso e a vontade política de um governo então recém-eleito – fator
fundamental para financiar e gerir esse processo. Além disso, jovens engenheiros,
arquitetos e planejadores do Ministério e das equipes regionais (SERVIU)
combinaram as melhores práticas e técnicas profissionais com um pensamento
criativo para gerar programas flexíveis e direcionados. Eles trabalhavam dentro de
programas e instituições existentes, mas completaram ou reescreveram as regras
para acomodar as diversas condições que encontravam entre a moradia danificada e
as circunstâncias familiares (COMERIO, 2014). Em última análise, a flexibilidade no
desenvolvimento e na implementação do programa foi um ponto chave na qualidade
da reconstrução.
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Por outro lado, a reconstrução de São Luiz do Paraitinga não apenas serviu como
oportunidade para intervir nos elementos pré-existentes vulneráveis, como
ultrapassou a emergência ao abrir perspectivas de desenvolvimento futuro, com uma
cidade menos exposta aos riscos.
Nos dois casos, identifica-se que as vulnerabilidades pré-existentes estavam
diretamente relacionadas à falta de preparo das cidades para lidar com esses
eventos, à presença de construções históricas inseguras e à exposição de
moradores em áreas de risco. Ainda que nesses programas tenha havido um esforço
para atender famílias em diferentes situações de moradia, as políticas de
reconstrução não foram suficientes para atender a todos. Reflexo disso é que ainda
se observam prédios abandonados por falta de reforma anos após o final dos planos
de reconstrução.
Buscando extrair as potencialidades para redução da vulnerabilidade nos estudos de
caso estudados, lista-se abaixo os principais pontos que podem ser identificados
como resultados positivos dos processos de reconstrução.
São Luiz do Paraitinga:
▪

Reconhecimento da forte cultura popular e sua importância no significado das
edificações;

▪

Reconhecimento do papel fundamental que moradores locais treinados
podem exercer em situações de desastre;

▪

Reconstrução dirigida com consideração das prioridades da população,
reforçando a identidade local;

▪

Integração de órgãos governamentais e não governamentais com moradores
da região para agilizar procedimentos e reduzir burocracias presentes nos
tramites convencionais para oferta de moradia e infraestrutura;

▪

Investimentos em infraestruturas necessárias e redução do déficit habitacional
anteriores ao desastre;

▪

Maior

visibilidade

para

o

impacto

das

questões

ambientais,

como

desmatamentos e ocupações irregulares na várzea dos rios;
▪

Promoção de discussões sobre a memória e as novas formas de habitar a
cidade,
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▪

Conscientização dos riscos existentes e transmissão do conhecimento para
as gerações mais novas.

Constitución:
▪

Melhoria na qualidade da habitação da população mais vulnerável;

▪

Desenvolvimento de estudos que identificam os riscos existentes e ajudam na
preparação para futuros eventos;

▪

Revisão dos planos diretores e atualização das normas de construção com
melhores instrumentos de gestão territorial focados nas áreas de risco;

▪

Revitalização da cidade com espaços públicos melhores e mais funcionais;

▪

Valorização e restauração do patrimônio histórico;

▪

Participação cidadã nas decisões de projeto, reforçando a identificação e o
vínculo dos moradores com a cidade,

▪

Maior preparo da cidade frente à ameaça de riscos futuros.

Por fim, para ir além da avaliação do sucesso na recuperação de desastres por meio
de programas de reconstrução, é apresentado na sequência uma tabela resumo e
um infográfico com as principais características que marcaram os processos após
desastre dos dois estudos de caso analisados, com intuito de avaliar o impacto da
reconstrução na resiliência e vulnerabilidade dessas cidades. Estão destacadas na
tabela com fundo cinza claro as condições que se refletiram nos dois casos para
facilitar a leitura e a comparação das cidades.
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Fonte: Elaborado pela autora.

Tabela 3 – Principais aspectos que marcaram o ciclo do desastre nos estudo de caso
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Figura 9 - Infográfico

Fonte: Elaborado pela autora.
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5.1

Considerações Finais

A partir de países, cidades e comunidades que enfrentam catástrofes recorrentes e
que enxergam, através da complexidade das situações e dos problemas enfrentados
a possibilidade da construção de soluções para o enfrentamento das adversidades,
pode-se tentar compreender o que dá ao processo de reconstrução um sentido
aprofundado de valores e significados aos seus habitantes, além de enxergar
possíveis contribuições para a prevenção de eventos futuros.
Os riscos de desastres se formam através de processos que se estruturam na
dinâmica do desenvolvimento econômico e social, bem como da proteção ambiental.
É sobre estes processos que devem se fundamentar as bases práticas para a
redução da vulnerabilidade, bem como para a construção da resiliência. A redução
de riscos de desastres deve combinar um conjunto de políticas que previnam a
ocorrência (mitigação e preparação) e limitem as consequências (recuperação) dos
desastres.
Resolver essa equação envolve um conjunto de estratégias para a construção da
resiliência que tornem as sociedades e as comunidades aptas a desenvolverem as
habilidades em responder adequadamente aos eventos, monitorá-los, antecipá-los e
aprender com eles, incrementando sua capacidade de adaptação e mantendo um
nível mínimo aceitável de estrutura para funcionar e restabelecer-se, recuperar-se e
reconstruir-se; não só retornando à normalidade de sua vida “cotidiana”, como
também em condições ainda mais sustentáveis e seguras do que as anteriormente
existentes.
Como foi observado ao longo do trabalho, a redução de risco de desastres e a
construção da resiliência devem envolver um conjunto de ações para a diminuição
da vulnerabilidade, que por sua vez está diretamente relacionada à mudança nos
padrões de desenvolvimento social, econômico e ambiental.
Os desastres que ocorrem no Brasil evidenciam que as condições de vulnerabilidade
também estão na raiz da baixa capacidade de governança para estratégias de
redução de riscos e construção da resiliência. A inépcia dos governos em atuar
imediatamente como catalizadores durante as emergências e nos momentos
decisivos de recuperação, demonstra à população a incapacidade de seus
representantes em atender até mesmo às demandas mais básicas e urgentes.
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A atenção dada pelos governos locais ao gerenciamento para redução de risco de
desastres naturais, impulsionada após a catástrofe ocorrida com as enchentes na
região Serrana do Rio de Janeiro em 2012, com a criação do CEMADEN e a
destinação de verbas para obras estruturais de prevenção, não perdurou nos últimos
anos e o que se notou foi uma redução dos investimentos neste sentido.
No âmbito dos desastres brasileiros o que se observa é uma concentração de
esforços voltados para atendimentos de emergência e recuperação que muitas
vezes se revelam ineficazes. Há muito o que ser feito ainda nas áreas de
planejamento e preparo das comunidades através da conscientização dos
moradores e de iniciativas públicas para priorizar as medidas de redução de riscos,
que foram identificadas nos estudos de caso. Quando as aplicações de programas
são bem-sucedidas na urbanização voltada para cidades resilientes, os resultados
abrangem a redução da pobreza, a geração de empregos e a equidade social.
Nos desastres brasileiros que acompanhamos ano após ano, a necessidade de
reduzir a vulnerabilidade da população frente as ameaças frequentes é primordial
para fortalecer a resiliência do país. Isso significa um comprometimento com um
processo de prazo bastante extenso para um desenvolvimento econômico e social
sustentável. Talvez seja aqui aonde nos deparamos com nossos maiores desafios.
Além disso, é necessário que haja por parte dos gestores e da população a
compreensão de que existem vulnerabilidades climáticas e geofísicas às enchentes
e deslizamentos de terra em diversas regiões. Ou seja, é preciso reconhecer que as
ameaças naturais e potenciais de desastres não são eventos inesperados.
Tal compreensão deveria nortear o modo como o estado brasileiro enfrenta seus
desastres, de forma a buscar uma interdisciplinaridade de sua estrutura visando um
incremento da resiliência e gerando políticas integradas. Desde políticas de
prevenção, através do planejamento da ocupação e uso do solo adequados,
incluindo habitação, agricultura e agropecuária, até a reconstrução de infraestruturas
como pontes e estradas, e equipamentos essenciais, como escolas e postos de
saúde. Tudo isso integrado às políticas de desenvolvimento locais e regionais,
atuando com transparência e participação da sociedade.
A política de redução de riscos de desastres poderia e deveria ser reconhecida como
uma grande contribuição para acelerar o desenvolvimento, proteger investimentos e
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reduzir a pobreza. Mas para isso deve também envolver as comunidades desde a
preparação para o enfrentamento aos desastres, até a construção de sociedades e
comunidades resilientes através dos processos de recuperação e reconstrução. Os
exemplos de Constitución e São Luiz do Paraitinga evidenciam a urgência dessa
agenda para outras cidades.
Nesse

sentido,

o processo

de

reconstrução

chilena

também

permitiu

o

desenvolvimento das capacidades locais com soluções mais assertivas e coerentes
com a dinâmica da cidade. A possibilidade de exercer um papel ativo no
planejamento de reconstrução resulta em cidades mais resilientes e uma população
muito mais consciente e preparada.
As ameaças naturais afetam as cidades de maneiras diferentes, mas a potência das
consequências de um desastre está relacionada com a forma com que é conduzida
a rápida urbanização e a degradação ambiental por seus líderes e gestores. O que
se espera em qualquer cidade é ver na prática a adoção de mais políticas públicas
que reconheçam a importância do uso adequado do território urbano e dos
processos participativos em seu planejamento.
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APENDICE A
A seguir são apresentadas os questionamentos feitos aos entrevistados para
direcionar as conversas realizadas, sem deixar de permitir a possibilidade de
expandir para o desenvolvimento de questões mais abrangentes, na cidade de
Santiago em julho de 2017.
1. Como são tratadas as políticas habitacionais relacionadas às habitações pósdesastre no Chile?
2. No Brasil, quando há a ocorrência de um desataste natural, como as
enchentes que atingem uma grande quantidade de pessoas, geralmente a
primeira assistência que se oferece é levar a população atingida para abrigos
temporários em ginásios ou igrejas, com pouca ou nenhuma infraestrutura.
Como funciona e quais são as respostas mais recorrentes encontradas no
Chile?
3. O grupo de pesquisa Noah da USP, coordenado pela professora Lara Leite
Barbosa, está desenvolvendo um protótipo de banheiro emergencial a partir
de um contêiner. Como são geralmente ofertados os serviços básicos de
higiene e alimentação para os abrigados após desastres no Chile?
4. A organização “Um teto para meu país” que nasceu aqui, vem tomando
bastante espaço no Brasil também. Como o Sr. vê o papel das ONGs para a
produção de habitações temporárias e pós-desastre?
5. Após o terremoto que abalou o Chile em fevereiro de 2010 o país se reergueu
muito rapidamente; em apenas 2 meses os estudantes voltaram às escolas.
No seu ponto de vista, a que se deve esta breve recuperação?
6. No próximo dia 10/07, estarei a caminho da cidade de Constitución, uma das
cidades mais abaladas pelo desastre de 2010. Como o Sr. vê a forma como
esta cidade foi reconstruída?

Entrevista com Rubén Sepúlveda Ocampo
Transcrição editada da entrevista gravada concedida à autora desta dissertação,
com Rubén Sepúlveda Ocampo, na Universidade do Chile, em 03 de julho de 2017.
Rubén é arquiteto, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade do Chile, membro da organização não governamental Hábitat para la
Humanidad Chile, mora em Santiago e estava presente quando ocorreu o terremoto
seguido de tsunami em 27 de fevereiro de 2010.
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1. Apesar do Chile possuir uma vasta experiência em todo o tipo de desastre,
ultimamente a política habitacional está seguindo o mesmo modelo da política
habitacional tradicional. Não tem havido uma mudança ou uma definição de uma
política habitacional especial para situações de desastres. Isto acarreta em
problemas operacionais. Até 1960 se tomava o desastre com uma oportunidade de
melhorar um assentamento. Após este último terremoto forte de 2010, através de
uma lógica encabeçada por um governo neoliberal (que vai voltar), criou-se um
programa de reconstrução. Paradigma desta política: foi cumprido seu objetivo, mas
com o que se construiu perdeu-se a oportunidade de se repensar a cidade, a região
deteriorada. É verdade que se aumentou a fragmentação da cidade, porque estas
novas casas foram construídas em regiões onde o valor da terra era mais baixo. Há
uma contradição entre custo e prática. Ou seja, não existe um programa especial.
Deveria haver um projeto de política de emergência, pois pelo menos uma vez ao
ano acontece um desastre em algum lugar do vasto território deste país.
A partir de 2010 se começou a falar no tema emergência. Antigamente havia um
escritório dentro do Ministério do Interior. Na parte de reconstrução não há um
projeto de uma política que permita rapidamente organizar os recursos públicos e
recursos privados, pensando no futuro. Claro, está no discurso político, mas não
está na prática.
Quando há um desastre muito forte, o presidente nomeia um delegado presidencial.
Este senhor chega com um conjunto de atribuições e vai operar em um território
onde já existe um prefeito, um governador(...) e isto causa um conflito de interesses
e de competências entre o representante do governo da república e o representante
local, que dificulta encontrar uma solução.
A reconstrução, através das políticas habitacionais tradicionais, exige que se façam
modificações transitórias a fim de serem aplicáveis. E um dos grandes problemas
que temos, sobretudo nas áreas rurais e mais afastadas, é a respeito da propriedade
do solo, pois muitas famílias vivem em uma propriedade que herdaram de seus avós
e bisavós e que nunca foi regularizada. Ou seja, sem documentos legais para
postular.
O modelo que sem tem hoje é de subsídio por demanda e prevalece a lógica do “par
de sapatos”: há um catálogo de casas que se devem tratar de adaptar ao terreno, de
modo que em muitas situações as casas entram em conflito com as
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regulamentações (instrumentos normativos) da área onde serão implantadas. Uma
situação que vivenciei atuando na organização “Habitat para la humanidad" foi que
não se podia executar o muro de divisa das casas. E após terminado, não se podia
mais fazer alterações.
A expressão “reconstrução em sítio residente” significava a reconstrução da casa no
mesmo lugar onde estava a habitação anterior. Durante este período, as pessoas
passam 4 anos em abrigos de emergência (!)
Do ponto de vista do Governo, foram gerados vários “Planos Maestro”. Esses, não
eram obrigatórios e em alguns casos foram financiados e apoiados por alguma
indústria local (ex: Arauco). É como diz o ditado “quem coloca a música define como
se dança”. Há um conjunto de problemas ‘colaterais’.
O país tem a cultura de uma boa engenharia sísmica e o padrão das casas foi sim
melhorado. Foram construídas casas, pontes, etc., mas o problema é ‘estrutural’,
pois não havia espaços públicos, o que gerou conflitos com o passar do tempo. Em
Constitución, retiraram as pessoas das áreas mais próximas do mar e as colocaram
em morros. Isto gerou um problema de ‘conectividade’.

2. Bastante similar. Primeiro há a evacuação. Depois a ocupação de Escolas em
primeiro lugar, Centros Comunitários em segundo lugar e Igrejas em terceiro lugar.
Esta primeira fase dura entre uma semana e quinze dias. Vão se organizando as
unidades de emergência em nível municipal, regional e nacional. Há um estoque
para abordar esta primeira fase; estoque de água e itens básicos.
Na segunda fase acontece a organização dos acampamentos com os abrigos de
emergência, conhecido aqui como ‘media água’. Em aproximadamente um mês se
define a localização da construção dos abrigos de emergência ou ‘favela de
emergência’.
Uma emergência na América Latina pode durar 5,6 anos.... Não se trata apenas de
construir casinhas, mas de se pensar o espaço vicinal e os equipamentos básicos,
pois estas áreas serão habitadas por 4,5 anos, ou o período que durar a
reconstrução.
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Para a presidência as áreas públicas significam demanda por mais espaço,
perdendo lugares onde se poderiam colocar mais casas.
Os maiores conflitos nos acampamentos de emergência têm a ver com os acessos
aos sanitários. Deve haver um controle para os banheiros de emergência. Quando
não há controle se produzem conflitos, tensões, violações, etc.
Hoje, a unidade básica de emergência (tradicionalmente a ‘mediagua’) de madeira,
com forro exterior e sem forro interior é muito precário, mas é o caminho que há,
pois é muito rápido. Isso segue uma lógica do que é tido como emergência. Se é
emergência não pode ser permanente. Porém, depois de 2010 surgiram vários
abrigos de emergência com padrões muito melhores. A organização “Habitat para la
Humanidad” projetou uma ‘media agua’, mas com banheiro incorporado à unidade.
Outras 3 ou 4 organizações fizeram algo similar neste sentido, como “Un Techo para
Chile”.
O que quero dizer com isso: hoje em dia sim, nós temos melhores soluções de
objeto. Mas se está falhando quando se faz uma vila de emergência sem um tecido
normal, ou mais normal possível; com equipamentos, espaços onde as crianças
possam correr, etc.
Hoje estamos mais preparados para os sismos do que para as chuvas intensas,
como a que ocorreu duas semanas atrás e transformou esta rua em um rio. Toda
esta água termina chegando na região do aeroporto. Toda esta área é uma zona
inundável, com terreno de origem vulcânica.
Hoje em dia temos que melhorar o tempo de reação para construir estes
assentamentos precários. Mas o ponto em questão é a conexão entre como
abordamos em face à emergência (política pública) e em face da reconstrução, que
além do mais, envolve Ministérios diferentes. A emergência é abordada pelo
Ministério do Interior. E a reconstrução é abordada pelo Ministério de Vivenda y
Urbanismo, Ministério de Obras Públicas, Desenvolvimento Social entre outros... É
uma questão mais profunda; nós trabalhamos em um território e necessitamos de
respostas multifatorial/ multidisciplinar, e que, portanto, demandaria uma consulta
com todos os envolvidos.
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3. Aqui, a demanda por serviços básicos como sanitários se dá com os banheiros
químicos. E a água, até o momento, é fornecida através da instalação de tanques.
Atenção para a zona Norte do país, que tem um problema de escassez de água.
Nas primeiras 72 horas chegam caminhões com água para abastecimento. Depois
disso, começam os problemas.
Existem vários tipos de organização para os banheiros químicos. Já foi trabalhado
com uma tipologia de vaso seco, que não foi bem aceita pela população, em uma
experiência piloto para a programa “Melhoramento do Bairro”.
Há várias propostas para otimizar os banheiros, mas seguimos utilizando os
sanitários químicos.
Com relação à alimentação, se constroem refeitórios comunitários e é organizada
uma primeira fase com a ajuda de pessoas, funcionando como um ‘comedor
popular’. Depois, a própria comunidade assume o funcionamento disso.
Os módulos são de componentes pré-fabricados, transportados por caminhões,
feitos com painéis de madeira e construídos com ajuda mútua. Chegar com o abrigo
pronto fortalece o assistencialismo. A construção pelos próprios moradores, que
acabaram de passar por um trauma, funciona como uma espécie de terapia. Isso
ajuda a recuperar a expectativa e a esperança.

4. As ONGs são um ‘ponto claro’, por isso faço parte de uma. Mas deve haver uma
ação mais combinada com a Política Pública. Ou se transformaram em operadores
dessa política pública, que independente da ideologia, só querem ‘cortar a cinta’11.
É uma situação complexa. A fundação não existe apenas para construir casas, mas
tem também a função de reconstruir um tecido social. Interessa sobremaneira que
tenha um efeito sinérgico: refortalecer um tecido social que está em estado de
choque. Aos operadores das políticas públicas, isso não interessa; mas sim a
quantidade de moradias que serão entregues.
É necessário fortalecer o espaço para consulta entre os diferentes atores que
operam. E aí a fundação (ONG) possui um papel chave. Porque além do mais, tem

11

Expressão que se refere ao ato de cortar uma faixa de inauguração.
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que se entender que o problema não termina quando se constrói a casa; o problema
começa. Por isso deve ser dada uma continuidade, um apoio. Os tempos são
diferentes. Na dimensão social, o apoio político e econômico é essencial. A consulta
pública é o instrumento que deve continuar sendo feito pelas fundações.
A fundação tem maiores possibilidades de gerar propostas inovadoras em todas as
esferas: física, de processo, de gestão e na dimensão social.
Desde que o Chile se tornou membro da OECD (Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico) em 2010, todas as fundações ficaram sem
financiamento externo. Essa é uma discussão forte que tenho com a agência de
financiamento, porque agora se supõem que nós é que devemos colaborar com
outros países. Mas como país ‘médio’; veja, o Chile tem o índice de desenvolvimento
humano mais alto da América Latina, mas isso não é válido no contexto de um país
de macroeconomia globalizada. Existem setores com alto índice de desenvolvimento
e diversos setores com elevado nível de vulnerabilidade.
Após este marco, muitas fundações desapareceram. As mais fortes que
permaneceram: “Um techo para mi país”, “América Solidária” e “Habitat para la
Humanidad” – que hoje está na “U.T.I.”, operando com aparatos públicos e os
programas de reconstrução após o terremoto não foram liquidados por causa do
Estado.
O Estado terceiriza funções para o setor privado. O problema disso é que temos que
deixar uma garantia. Isso faz o delta de excedente ficar muito baixo. O Estado não
devolve esta garantia e começa a haver um problema de caixa, de recursos.
“Hogar de Cristo” foi a primeira organização a entregar abrigos de emergência, as
“media aguas”. Não eram em decorrência do terremoto, mas a primeira casa das
famílias atendidas.
Há um programa para as crianças pequenas chamado “Los niños votan a la casa”,
para atender esta grande deficiência em atenção às crianças com doenças
terminais.
Houve uma explosão e hoje muitas pessoas se encontram em situação de rua. Os
alojamentos são insuficientes.
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Os assentamentos precários ou favelas são produtos de uma economia globalizada.
Quem tinha menos recursos acabou ocupando as margens da ferrovia através de
invasões de terras e da mobilização social. De cinco anos para cá, a imigração de
estrangeiros se tornou um problema mais complexo. Até então estes assentamentos
eram tratados como pequenos acampamentos, mas com a imigração agravaram os
problemas sociais de violência, drogas, etc.
Antofagasta é uma cidade no norte do país com muitos assentamentos de
população imigrante.
A violência também se reproduz nos acampamentos de emergência. As
organizações criminosas são muito rápidas para começar a agir. O que as
autoridades não entendem é que quando se colocam muitas casas sem espaços
entre elas e sem controle social, o que se produz mais cedo ou mais tarde é um
território controlado por bandidos.
5. Deve-se reconhecer que pós um evento desta magnitude, a população está
totalmente em choque.

Perderam suas casas, perderam seu imaginário. A

reconstrução a partir das crianças, através das atividades escolares, ajuda a
fortalecer um território social. Reconstruir as escolas é um primeiro passo para
retornar à normalidade. Geralmente feitas com containers e uma variedade de outras
soluções.
Há um exemplo bastante positivo de reconstrução onde, após o terremoto, apenas
duas crianças se salvaram em um prédio de 4 andares que desabou. Havia
originalmente 10 blocos de moradias e um deles colapsou porque a sondagem que
havia sido feita não tinha detectado a presença de um solo mole. Foi construído
então um bloco de 4 andares resistente aos sismos. Foram entregues apartamentos
de 60m² de alta qualidade. Estupendo, mas politicamente, não era replicável.
Um elemento positivo é que a resistência sísmica das construções é muito boa. Pela
magnitude do terremoto, as construções que desmoronaram foram bastante
pontuais. A exigência para análise do solo hoje está bem maior, é feita em vários
pontos do lote, não um ponto apenas.
Abrigos para tsunamis: o primeiro piso (térreo) é feito com pilares muito flexíveis e
acima, com uma estrutura leve. O primeiro piso não poderia ter uma ocupação
permanente.
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Em uma praia ao sul, a maresia que houve na semana passada acabou causando
mais danos do que o tsunami, uma chuva muito forte colapsou a cidade.
Tema grave: por causa da chuva, o rio Maipo carregou uma grande quantidade de
partículas e o reservatório que abastece Santiago colapsou. Sete milhões de
habitantes ficaram sem água.
Existe uma falha chamada Ramón, superficial e próxima à cota 1.000. Os sismos
são oriundos do choque entre as placas continentais (como a placa de Náscar). Mas
agora temos esta falha em plena Santiago, semelhante à de San Andries, que pode
gerar um sismo superficial de magnitude 7.5. Em Santiago, quanto mais à leste,
maior é a abundância de recursos. É onde estão localizados os Hospitais, Centros
de Estudos Nucleares... tudo urbanizado e onde esta falha está passando(!). Foram
colocados instrumentos para medir suas atividades. Já era conhecida a bastante
tempo, mas o que não se sabia até pouco tempo atrás é que está ativa. A cota da
cidade de Santiago é 990m acima do nível do mar e continua ‘subindo a montanha’.

6. Constitución é umas das cidades que estou estudando. Em termos de proteção;
de um plano diretor, houve uma melhora. Se reconstruiu as margens do rio. Mas
muita gente que estava próxima ao rio foi recolocada em uma área alta, com casas
de boa qualidade, mas com ‘conexão’ ruim. E nós vimos o impacto que tem a falta
de espaços públicos para a inter-relação entre os vizinhos...e isso foi fonte de
conflitos. Por outro lado, também se construiu um setor rodeado de bosques, algo
que parecia muito atrativo. Mas com o incêndio que houve recentemente, de
tamanha magnitude, arrasando quatro regiões; de Santiago e Valparaíso até
Concepción...um incêndio florestal que arrasou as casas de reconstrução entre os
bosques também...
Em resumo, em um ponto de vista do aspecto totalmente físico, se melhorou,
fizeram muitas coisas. Mas há uma outra dimensão que foi deixada de lado; isso
gerou conflitos. Se perdeu a possibilidade de se repensar de melhor forma a cidade.
As casas melhoraram substancialmente. O problema é com o bairro. Além do mais,
há um fator que se deve considerar. Em um mundo globalizado e um país
consumista, todas as famílias tem um carro. Portanto, o escasso espaço público é
para os carros.
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A cidade de Dichato, há uns 40km antes de Concepción, é uma região onde melhor
pode-se ver a reconstrução. O mar avançou em 90% do território. Arrasou a
população. Era uma cidade turística; tinha uma orla muito bonita. Existe agora uma
discussão para refundar a cidade. Deveria haver uma zona de segurança e de
evacuação. E se houver ocupação residencial na zona costeira, esta deve ser
suficientemente resistente.
Depois do último terremoto foi implantado um sistema de alarme sonoro que não
havia antes. A população central sabe como agir. As pessoas também recebem os
avisos de sismo através de aplicativos no celular.
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Entrevista com Rodrigo Caucoto
Transcrição editada da entrevista gravada concedida à autora desta dissertação,
com Rodrigo Caucoto, Santiago, em 04 de julho de 2017. Rodrigo é arquiteto,
pesquisador na Universidade Adolfo Ibánez de Santiago, atua no Ministério do
Interior, mora em Santiago, no Chile e estava presente quando ocorreu o terremoto
seguido de tsunami em 27 de fevereiro de 2010.

Dentro do ciclo de risco vamos falar de todo mundo: vem a emergência no ciclo.
Vem a resposta. Logo em seguida, vem a transição, que é como você trata a
situação para se criar o 'normal'. Logo da transição, vem a reconstrução. Meu projeto
está na emergência, na transição e na reconstrução.
Hoje em dia, o Chile tem um grande problema na reconstrução, pois precisamos
entender não apenas que não é tudo o que se vai reconstruir nem como se vai
reconstruir, mas sim os tempos. Porque demora muito para reconstruir o que existia
antes, da mesma forma. Entre 3 e 6 anos para a pessoa ter direito a reconstruir. 3, 4,
ou 5, 6 anos para reconstruir, falando de habitação social.
Então o que ocorre é que a rigor, a nível mundial, a mesma resposta que tenham os
países e a ajuda humanitária, faz com que a pessoa dependa lentamente do
governo, dos recursos que tenha seu governo e da capacidade de resposta que
também tem a ajuda humanitária. A ajuda humanitária não é o mesmo que o
governo. A ajuda humanitária tem um universo próprio de protocolos, projetos, etc., e
o Governo tem também a capacidade econômica e o recurso econômico.
No Chile, não são todos que teriam direito à reconstrução por parte do Estado.
Porque o Estado reconstrói somente as moradias que foram entregues pelo Estado,
pelo subsídio habitacional. O restante das famílias, se não tem seguro, não tem
nada.
Portanto, quando eu me aventuro na ajuda humanitária, estou acatando o segmento
das famílias que não tem direito a nada. Portanto, o que acontece com o projeto,
com o problema de cada economia, com as pessoas que precisam ser ajudadas (...)
há muitos mais casos de famílias em condições precárias de habitabilidade.
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O problema é que não há um piso. E como a família não vai reconstruir sua casa; há
uma possibilidade, que é a autoconstrução.
Portanto, eu reconheço todas essas condições e a casa acaba se transformando
nisso. O meu projeto, reconhece isso e gera uma estrutura de piso, (...), que tenha
condições sanitárias e terceiro, que permita a reconstrução pelas famílias.
Condições sanitárias permitem a reconstrução da família. Isso é temporário. Esta
apresentação que estou te mostrando agora, pode ser permanente. Esta estrutura
pode assentar para sempre e passar a ser permanente.
A rigor, de concreto, o que estou implantando com isso é um sistema de resposta,
que tem a ver com três etapas. Geralmente, a habitação de emergência resolve esta
etapa e a transição, mas não a reconstrução. Portanto, se por exemplo, há um
terreno, que tem uma casa que caiu, esta casa tem que sair daí para poder
reconstruir a outra. Portanto hoje em dia, no Governo, onde estou trabalhando, no
Ministério do Interior, o que estamos desenvolvendo é um modelo de moradia muito
parecido com isso. Onde as pessoas habitem no lugar onde o Estado construirá a
definitiva. Uma casa progressiva. Conceito de construção progressiva.
Veja, esta é a cidade (desenhando), e uma vez que há um terremoto, o custo que se
tem em fazer um bairro de emergência não está na casa, está nas instalações
sanitárias e esgoto, que são caríssimas. E depois, não pode se retirar daí e depois
recolocar. Portanto, o que acontece daí é gerar uma...como Artgran nos anos
60...uma cidade com galeria sob toda a cidade. Tem a cidade aqui e em algum
momento, eu levanto isso e gero outra cidade com dois sistemas de abastecimento
de água. Depois de um tempo, que você sai e tem a cidade tal como se tinha antes.
‘En transit’, se chama. É um módulo de 1,50m x 1,50m, com uma hipotenusa aqui no
meio. Isso, é muito simples. Funciona como uma caixa para transportar mantimentos
para a ajuda humanitária. Então dentro disso, vai leite, água...eu transporto água
com isso para um país que necessita de ajuda. E depois, isso vira um pallet, onde
vou construir minha casa sobre ela. Isso se vai somando...e vai somando
eternamente até você criar uma cidade. Então não terá problema de solo, porque
poderá entrar em qualquer parte, com a promessa de que quando eu chego, conecto
e retiro sem problemas. E um dos cenários é que com a mesma estrutura, posso
construir minha casa definitiva sobre isso. Vai depender da condição do domínio de
solo que você tem.
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A ajuda humanitária pelo Estado tem sempre um gasto. A habitação de emergência
no Chile vale aproximadamente entre 5mil e 5,5mil dólares. A mais básica, ok? O
abrigo de madeira mudou com o banheiro...foi no terremoto de 2014 que
construímos o primeiro bairro de emergência que se construiu no mundo. Retiramos
a 'media agua' e passamos a esse abrigo de emergência que passou a 100mil
dólares. O problema dessa casa, é que é muito pequena para ser definitiva. E
necessita a construção dos encanamentos...e, portanto, um gasto a mais (...),
portanto uma inversão...porque depois ainda terá que construir a habitação
definitiva.
Shigerun Ban em 2015, fez casas com estrutura de papel... mas estas casas
duraram apenas 3 meses.
Tudo isso em resumo, tem a ver com trazer a participação das famílias. Segundo
fator importante, tem a ver com os recursos que se tem, o fator econômico. O
terceiro fator tem a ver com a habitabilidade. A filosofia do projeto é entregar uma
base para que as pessoas tenham de onde recomeçar. E ainda, o quarto, é que seja
aplicável em qualquer parte do mundo. Com isso, não tenho que escavar para
instalar as redes de água e esgoto. O metro linear da rede de água no Chile, vale
aproximadamente 1mil dólares...muito caro.
Então, veja, é um suporte de vida, mais um mínimo de habitabilidade...mais limpeza
na construção...A transitoriedade entre a emergência e o definitivo minimiza para o
menor tempo possível.
Os mais afetados pelo terremoto obviamente são os mais pobres... e que não tem
familiares por perto. Eu por exemplo, meus pais vivem no norte do Chile...e essas
pessoas que não tem nada e não tem para onde ir...isso se torna um problema do
governo.
Veja, é uma outra dimensão da reconstrução (Constitución), porque foi um modelo
de reconstrução associada a uma construção sustentável por uma empresa privada
para que a empresa possa ter o domínio do solo. Mas tenho uma crítica à
reconstrução de Constitución...o problema está relacionado à lógica urbana...Uma
construção de mercado. Algo que não havia visto no Chile nunca... efetivamente a
problemática do planejamento urbano é que o Estado planeja pouco ou nada. O
mercado planeja a cidade.
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APENDICE B
A seguir são apresentadas os questionamentos feitos aos entrevistados para
direcionar as conversas realizadas, sem deixar de permitir a possibilidade de
expandir para o desenvolvimento de questões mais abrangentes, na cidade de São
Luiz do Paraitinga, em maio de 2018.

1. A primeira fase após um desastre, o atendimento de emergência com prestação
de socorro, geralmente se dá pelos próprios moradores e autoridades locais.
Como foi esse momento vivido em São Luiz do Paraitinga após a inundação de
2010?
2. Qual foi o suporte de alojamento que as famílias afetadas receberam logo após o
desastre?
3. Como foi organizado a assistência por parte dos órgãos públicos para
reconstrução das casas danificadas das famílias mais vulneráveis (distribuição de
subsídios)?
4. Como se deu a organização entre os diferentes órgãos municipais e estaduais
envolvidos no processo de reconstrução e qual foi o papel da comunidade local
nas tomadas de decisão?
5. Houve consultas públicas para decidir quais seriam as prioridades no interesse
coletivo para reconstrução da cidade.?
6. Na sua percepção, a cidade está totalmente recuperada hoje, oito anos depois
do desastre? O que está melhor e o que está pior em relação à situação
existente em 2010?
7. Quais foram os principais desafios da reconstrução?
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Entrevista com Daniel Santos
Transcrição editada da entrevista gravada concedida à autora desta dissertação,
com Daniel Santos, em 12 de maio de 2018. Daniel é historiador e pedagogo, com
mestrado em Desenvolvimento Humano pela Universidade de Taubaté. Daniel é
professor do Ensino Médio, mora em São Luiz do Paraitinga e estava presente na
inundação de 2010.

1. São Luiz do Paraitinga não tem serviço de bombeiros. As pessoas já tinham uma
experiência de enchente. Última grande enchente na década de 60, quando a água
chegou nos pés da escada da igreja. Quando mostrou sinais de que seria diferente,
acima do normal, a comunidade de mobilizou e o rafting resgatou moradores. Hoje
tem defesa civil mais estruturada. Casarões de pau-a-pique, bambu trançado, terra
socada. Toda estrutura foi comprometida. Pessoas subiram para a parte de cima. A
água chegou em um certo nível em que as pessoas não conseguiam mais sair das
casas. Então foi preciso que o rafting socorresse essas pessoas dos casarões.
Ajuda muito a comunidade conhecer seu espaço e conseguir se mobilizar, se ajuda,
foi o fato das pessoas conhecerem as saídas. Saindo do centro histórico, foram para
o velório, começando a parte mais alta. O rio chegou lá, e foram para a parte mais
alta ainda, que é a Santa Casa. Um escape natural. O conhecimento do espaço e a
mobilização que a própria comunidade fez foi decisiva para salvar vidas. Casos
emblemáticos de pessoas que foram levadas para a escola e a enchente chegou ali.
O rio entrou dois metros na matriz, passou por trás da igreja. Resgates durante a
madrugada. Bombeiros não entraram na água por questão de segurança e os
meninos do rafting fizeram, porque conheciam as pessoas. A família do S. Geraldo...
Filha com deficiência mental, precisa de ajuda... Famílias inteiras que precisavam
ser resgatadas. Momentos muito tensos, mas que mostraram uma mobilização da
comunidade, que não sabiam que tinham. Saber quem é quem. Tal casarão mora tal
pessoa...Tudo isso ajudou esse primeiro momento. O primeiro abrigo normalmente é
a escola. Mas a escola que foi utilizada é muito próxima ao rio. Não foi um local tão
bom. A igreja recebeu todo o equipamento da biblioteca que ficava mais para baixo.
Se o histórico era o 2º degrau da matriz, dentro estava seguro. Na escola ao lado da
matriz (a mais antiga), as pessoas que estavam trabalhando nisso se abrigaram lá,
jantaram lá por volta das 21h e pouco depois da meia noite o prédio caiu. Saíram
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antes. Embora não tenha morrido ninguém, todo mundo trabalhou sempre no limite.
Entre o fim da tarde da sexta-feira, dia 1 de janeiro de 2010 e o início da madrugada
do dia 2, a água atingiu a Igreja Matriz. Na porta. Você imagina, em 5,6h, o rio subiu
6 metros. Muito rápido. Tem histórias de pessoas fazendo churrasco e pensarem ser
normal a água subindo desse jeito. E depois teve que sair desesperado. Realmente
não tinha ideia do que seria.

2. Em suporte de alojamento: as escolas são sempre usadas, a escola do lado da
Matriz caiu, então a que melhor abrigou é a que fica na parte mais alta, que hoje é a
escola Valdemar Rodrigues, próxima à Santa casa. Abrigou famílias durante um bom
tempo. Câmara Municipal, na época um prédio alugado, também muitas pessoas
foram dormir lá; o que era o atendimento de emergência. O lar dos idosos que fica
ao lado do velório, foram para o Rotary Clube, que também é próximo. A água
chegou no Rotary Clube, eles foram levados para a escola...conforme o rio ia
subindo...pessoas mobilizadas para fazer isso. Pessoas estavam em alerta e isso foi
decisivo. Na virada do ano tinha muito turista. Virada do ano de muita chuva. O ano
de 2009 foi um ano de chuva intensa. Tivemos pela primeira vez na história uma
enchente no mês de setembro, algo que nunca tinha acontecido. Na virada do ano já
fazia uns 20 dias que chovia muito e na virada do ano teve uma tromba d´água.
Muitos turistas estavam aqui. Na minha casa, que fica perto da casa do Oswaldo
Cruz, que é acima atrás da Igreja Matriz, o ponto mais alto. Cheguei a ter no sábado,
dia da enchente 30 pessoas lá dentro entre parentes e pessoas que eu nunca tinha
visto na vida. Minha casa não foi afetada e serviu de abrigo. Eram pessoas de São
Paulo. Estavam desesperadas. Não tinham como sair. Estávamos completamente
ilhados. Muita gente ficou na rua durante a madrugada, na parte mais alta.
Uma das experiencias importantes, é que um ano depois aconteceu aquele acidente
em Teresópolis, na região serrana do Rio. Naquele momento o governo federal
decidiu criar o CEMADEN, que é o Centro de Monitoramento e Alerta para Desastres
Naturais. O CEMADEN fez um projeto para envolver a área da educação na
prevenção de acidentes. E a professora Raquel Triber, que é a chefe do CEMADEN,
procurou a nossa escola para desenvolver um projeto piloto que agora vai ser
implementado em todos os municípios que apresentam algum risco de desastre
natural no país (que gira em torno de 800 municípios). Todos eles estão
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desenvolvendo este projeto, que foi piloto na nossa cidade. Em 2014 esse projeto foi
implementado; a UNESP, com os alunos da Engenharia Ambiental se envolveram no
projeto, então fizeram um curso de extensão universitária para acompanhar o
desenvolvimento das oficinas do CEMADEN. E entre as coisas que o CEMADEN fez
que eu julgo importante é resgatar historicamente as enchentes. Então ouvir as
pessoas idosas e saber delas as experiências de enchentes e traçando uma linha
pra saber como ela vai mudando ao longo do tempo e saber os seus impactos. Um
outro aspecto foi o de conhecer a geografia do município. Então, com fotos de
satélite...os próprios alunos indicando área de fuga...locais de abrigo...então se a
escola é atingida, para onde as crianças correm...qual o ponto mais seguro...E uma
terceira experiência que foi criar pluviômetros de garrafa pet para que os alunos
sejam os monitores das chuvas para inclusive (em parceria com a Defesa Civil, que
participou do projeto - aí mais estruturado por causa da enchente) para que a
Defesa Civil desse as informações de que nível de chuva deve nos preocupar. Até
que nível do pluviômetro eu fico tranquilo, ou que nível serve de alerta. A partir daí o
nível de chuva e a subida do rio Paraitinga é acompanhado. Tem monitoramento de
pluviômetro automático, a nossa escola tem um semiautomático. Os alunos têm
esses caseiros. E ao longo do rio foram colocadas réguas para medir. O CEMADEN
pega os dados do pluviômetro automático e semiautomático. E a defesa civil
trabalha com as réguas ao longo do rio Paraitinga. Então consegue com relativa
precisão dizer quantos metros o rio vai subir em tantas horas.

Na época tinha

apenas uma régua. O rio chegou no curral...isso nunca aconteceu....uma informação
nossa...’o rio subiu muito aqui’...A experiência valeu como uma lição. Por que a partir
daí se juntaram CEMADEN....UNESP....escola...a experiência dos moradores....e
cada vez que nos unimos para falar disso estamos fazendo uma oficina de
prevenção. Eu imagino que os impactos hoje de uma enchente daquele porte
receberão as pessoas um pouco mais preparadas.
Ao lado da passarela existe um pluviômetro automático, que mede o nível do rio e de
chuvas. E é automatizada à defesa civil. Se por exemplo, sabe-se que o rio vai subir
a uma determinada altura, já se consegue calcular em quais casas ele vai chegar.
Aquelas casas serão informadas. Não é preciso um alerta geral. A defesa civil tem
que ao mesmo tempo informar, alertar e convencer.
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3. Na verdade o primeiro socorro tinha que ajudar inclusive os órgãos públicos. A
Prefeitura foi totalmente atingida. Os primeiros despachos da Prefeitura foram feitos
nos escombros do coreto da praça...os primeiros documentos de situação de
emergência, estado de calamidade...foi tudo feito ali. Os órgãos públicos também
estavam diretamente afetados. O que a gente sabe é que chega o aparato do
Estado com as ordens...’agora faz isso, agora faz aquilo’...igual cavalaria de filme. O
exército estava aqui por causa do patrimônio histórico atingido. Por exemplo, os
escombros da matriz ficaram sobre proteção do exército, não tinha ainda como isolar
a área naquele momento...então coisas desse tipo, chegando estrutura estadual e
federal. E isso é uma das coisas que chamou a atenção. Nesse momento,
percebemos a importância que a nossa cidade tem no nível estadual e federal...Mas
o que se viu foi uma tentativa de encaixar Defesa Civil do estado, Defesa Civil do
Município....Prefeitura e Governo do Estado, com secretários, Senadores, políticos
todos aqui...e ao mesmo tempo a comunidade tendo que ser atendida. O
atendimento de emergência foi feito utilizando espaços da própria comunidade...da
paróquia...então a Igreja que fica na parte mais alta distribuía água, comida....a casa
do padre também era um local de distribuição de alimento. Uma situação de
destruição, casarões destruídos, com escombros pelas ruas, lama....então ao
mesmo tempo tinha que fazer isso e atender as famílias. As doações vieram de
todos os lugares. Chegaram em grande quantidade. Precisou de mobilização para
organizar, distribuir. O serviço da Prefeitura fazendo cadastro dos desabrigados,
tendo que ir até as casas já verificar, em um segundo estágio, as casas que mesmo
não tendo sido atingidas pela enchente, estavam em áreas de risco, com perigo de
deslizamento, na parte mais alta da cidade. Dias intensos, observando esta tentativa
de órgãos diferentes em falar a mesma língua. Não dá para deixar de lado que
estávamos em um ano de eleição presidencial.... o estado administrado pelo PSDB,
o governo federal do PT....as duas estruturas disputando espaço na parte histórica.
Porque, São Luiz é tombado pelo patrimônio estadual desde 1981. E estava no ano
de 2009 com processo em andamento para tombamento nacional. Aí a enchente
pegou isso no meio. E aí o IPHAN e o Ministério da Cultura viram para cá ver o nível
de destruição do patrimônio histórico, fizeram um tombamento provisório para o
IPHAN ter voz nas decisões...e em agosto de 2010, ainda sobre escombros, São
Luiz foi elevada a patrimônio histórico nacional.
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O Estado tem uma política para estes casos (habitação), que é do auxílio aluguel. O
que percebemos é que em tempo recorde, vimos a desapropriação, preparação do
terreno, e a construção do conjunto habitacional na parte alta da cidade para as
famílias que tinham perdido totalmente a casa. Porque em alguns lugares a casa foi
destruída, mas o local não poderia mais receber uma nova construção. O conjunto
habitacional de casas populares acabou reunindo pessoas de pontos diferente da
cidade. Uma outra leitura interessante para se fazer, porque o Bairro do São
Benedito não é um bairro popular. Tem casas com melhores estruturas e famílias
com melhores condições financeiras...e receberam um conjunto habitacional dos
desabrigados pela enchente. Interessante fazer uma leitura, porque a enchente
atinge mais o centro histórico, das famílias mais ricas...que se abrigam na parte mais
alta da cidade...das pessoas mais pobres... Uma espécie de releitura sociológica do
espaço que teve que ser feita. Acho que foi entregue na metade de 2011, no modelo
das casas populares do Estado. Mas todo o processo foi muito acelerado.
Isso forçou uma discussão importante, que é do Plano Diretor. Porque em termos
práticos, para onde esta cidade pode crescer? Não pode. Por que está em região de
vale, com morros muito próximos. A única parte plana é a praça, o centro histórico.
Inclusive esta área onde estamos, já na fundação da cidade, em 1769, já era
descrita nos documentos oficias como área de inundação. A hora que foi feito o
aterramento para fazer a praça: ‘será feito na área de alagadiço’.
Por tudo isso, esse pós enchente teve que reacomodar a questão da identidade, de
leitura do espaço, de leitura sociológica....de interpretação social... Mas essa
discussão fica sempre no meio acadêmico, enquanto as pessoas vivem na prática.

4. Quando a igreja matriz caiu, pessoas que tinham perdido a casa e todos os bens
que tinham, tinham a preocupação de quando a igreja seria reconstruída. A
emergência do simbólico, maior do que a emergência pessoal. A participação
popular, por causa da igreja matriz, teve um aspecto importantíssimo. O IPHAN
estava fazendo uma consulta pública para tombamento histórico que ainda não tinha
feito em São Luiz. Depois da enchente, a consulta não é mais se vai tombar ou não,
mas como vai reconstruir. As audiências públicas foram feitas na praça. A da matriz,
assim que limpou, dentro da igreja. Essa audiência foi muito concorrida. O IPHAN e
o CONDEPHAT trouxeram como proposta fazer ou uma igreja como a primeira
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(antes da que estava quando houve a enchente); fazer uma moderna (com contraste
com o centro histórico); ou fazer uma réplica. Quem decidiu pela réplica foi a
comunidade (o menos recomendado – falso histórico). As pessoas precisavam
disso.
A matriz foi reconstruída com recursos do Estado e o custo foi crescendo. A
empresa que ganhou, foi com 11 milhões...o primeiro ano de reconstrução foi para
13, e na entrega da obra foi para 17 milhões. Foi entregue em 2014.
A matriz foi reconstruída pelo CONDEPHAAT com obras do estado; a Igreja das
Mercês com verba do governo Federal (Ministério da Cultura), e a igreja do Rosário,
que não foi atingida, mas estava com problemas estruturais, com recurso do BNDS.
Algumas famílias do centro histórico tiveram as casas reconstruídas. Passado o
primeiro momento, em que as igrejas estavam garantidas, começou a preocupação
dos moradores. Reformas, que contrato fazer...apareceram várias possibilidades,
inclusive de os casarões deixarem de ser propriedade particular, seriam
reconstruídos com recursos de empresas e teriam isenção fiscal...mas seriam de
usufruto da famílias, mas não mais de propriedade delas. É uma discussão, porque
são recursos públicos utilizados em propriedade particular. Inclusive juridicamente é
complicado. Para alguns casarões do centro, o governo do Estado liberou uma
verba para reconstrução. A empresa fez o contrato, mas ela fez alguns e depois
percebeu que tinha ‘chutado’ errado...não dava...O Estado não quis remontar a
verba, e alguns ficaram em espera...dois exemplos melhores (apontando): casarão
da esquina com tela, e outro ao lado da Igreja Matriz. Ou seja, o Estado conseguiu
fazer a reconstrução dos casarões particulares, mas a verba não foi suficiente para
todos. Para juridicamente não ter problema, ONGs assumiram a reconstrução. Então
o dinheiro não ia para a pessoa física, ia para a ONG e a ONG cuidava da
reconstrução. Porque o Estado não pode dar o dinheiro diretamente para uma
pessoa física. Seria irregular.
Os que ficaram para depois, o pessoal ainda está tentando na secretaria de
Cultura...
Não necessariamente os proprietários desses casarões tinham uma renda mais alta.
Porque muitos são herança de família. Então elas não têm condição de bancar a
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reforma. Então por isso o Estado entrou...por causa do tombamento, é patrimônio
histórico.
5. Do ponto de vista estrutural, físico...ficaram espaços vazios pela cidade.... tem
vãos de prédios inteiros que caíram....são cicatrizes na memória, na identidade, na
história...sérias. Do que melhorou...toda essa parte de prevenção de desastre....de
preparo da defesa civil...de colocar monitoramentos no rio....e na própria questão do
patrimônio histórico, das pessoas se perceberem como patrimônio histórico. O
tombamento histórico não é do prédio...do físico.... ele precisa ser identitário, as
pessoas precisam se ver representadas no tombamento...porque senão ele não faz
sentido. Você tomba porquê e para quem? Para a própria comunidade. Amarrando
isso com o turismo, isso é importante. O turismo histórico está ligado a isso.
Eu defendia uma tese até o meu mestrado, de que a preservação do centro histórico
de São Luiz tinha uma relação direta com a economia. O fato de o ciclo do café ter
construído esse patrimônio, e depois do ciclo do café a cidade nunca mais ter
encontrado uma vocação econômica, foi o que preservou. Se tivesse se
industrializado, teria um centro totalmente novo, moderno...Eu achava que tinha
muita razão. Até fazer o mestrado. Porque depois que eu fui ouvir os proprietários
dos casarões, o discurso era de que apesar de ser muito caro de manter, não tem
como deixar de preservar um patrimônio que veio de gerações na família. Então, não
é porque o CONDEPHAAT tombou que está de pé. Esse espaço é um espaço de
identidade. A história está nas pessoas. Então mudei o discurso. Agora eu falo que
quando em 1981 o Condephaat analisou São Luiz e decretou patrimônio histórico
arquitetônico e cultural do Estado, o luisense disse, ‘grande novidade’. Por que a
cidade é de 1769, os casarões começam a ser construídos em 1950 e em 1981 o
CONDEPHAAT vem dizer que é histórico. Mas a cidade já tinha dito que era. O
órgão disse que é porque a cidade já tinha dito que era. A relação do pertencimento
com o patrimônio é nítida.
Eu acho que São Luiz do Paraitinga serve muito bem de um exemplo prático de
resiliência. As pessoas não fizeram do impacto da destruição seu lamento eterno. As
pessoas quiseram e lutaram pela cidade de volta. Participaram das audiências,
lutaram pelas decisões... Os órgãos públicos enxergaram isso.
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Entrevista com Leandro Barbosa
Transcrição editada da entrevista gravada concedida à autora desta dissertação,
com Leandro Barbosa, em 12 de maio de 2018. Leandro é músico, professor do
Ensino Médio e já foi Secretário da Cultura de São Luiz do Paraitinga. Mora na
cidade e estava presente na inundação de 2010.

A nossa cultura popular é muito forte: principal pilar pra gente não morrer. Porque as
festas da nossa cultura caipira estimulam a gente a ser coletivo. Olha a festa do
Divino Espirito Santo que nós estamos tendo aqui há mais de 200 anos na
cidade...Espírito de coletividade. Inconscientemente participar dessas festas acho
que ajudou muito na enchente.
A cidade ficou 80% em baixo d’água, e não teve nenhuma morte. Mas muita gente
morreu depois da enchente, de tristeza.
Independente da questão religiosa, para nós de São Luiz, a igreja é um símbolo
muito presente. O som do sino nos mostra quando tem um alerta. Muita gente saiu
de casa por ter ouvido o sino tocar.
A rachadura na igreja começou pela porta lateral...quando eu falo vem um filme na
minha cabeça...a gente nem pensou em registrar...mas registramos na cabeça.
Começou a rachar a igreja e aí vimos a torre da igreja cair. E aí foi aquela
choradeira, todo mundo começou a relembrar quantos casamentos, batizados,
quantos encontros aconteceram ali (religiosos ou não). E aí conseguimos escutar o
sino dando a última badalada ainda e cair na água. E formou uma onda tão grande
que a onda foi batendo nos casarões em volta da praça e vimos vários casarões
caírem.
Foi instalado alguns mecanismos na cidade para auxiliar a gente, não só nessas
catástrofes grandes, mas nas menores também. Por exemplo, a defesa civil tem o
contato de todo mundo que mora perto do rio. E manda mensagem pelo celular
quando o rio está muito cheio. Antes não tinha isso. Foi instalado ao longo do rio
mecanismos para medir quando o rio sobre.
Na própria escola, o INPE, CEMADEN, e outros órgãos que canalizam catástrofes
no Brasil fizeram várias oficinas aqui na escola, ensinando como lidar com a questão
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da catástrofe, como proceder, pra quem ligar...foi um trabalho muito legal, que
acontece ainda.
A gente tem esse costume e que faço questão de passar esse conhecimento para
as novas gerações...é uma questão de sobrevivência da minha cultura.
Pra gente a escola teve o mesmo impacto que a igreja. Porque a escola é onde você
quebra muitos paradigmas, preconceitos...eu vejo como um fator de transformação
humana muito grande....então foi um ponto principal também.
Sem falar mal dos órgãos de patrimônio, na igreja conseguimos refazer da mesma
forma como era antes - o que para eles é um falso histórico. A igreja teve uma
participação popular imensa na dimensão política social, econômica...de decisões. A
escola não teve essa discussão. Acho que por uma falta de sensibilidade das
instituições pra perguntar ao povo. E acho que as pessoas se mobilizaram mais
pela igreja. Essa pressão deve ter ajudado muito.
Acho que hoje as pessoas estariam mais preparadas no início de um novo desastre
possível. Acho que facilitaria. Mas vai enfrentar as mesmas dificuldades.
A gente reunia água na igreja, a roupa que chegava, a comida...o gás....tudo ficava
dentro da igreja. E as pessoas que vinham buscar, a gente fazia uma organização
...quem já pegou hoje, amanhã serão outros...chegavam pratos prontos, muitas
doações...a gente reunia tudo ali. Foi muita gente ajudando a gente.
Teve pessoas que se aproveitavam da situação...pegavam a roupa e abriam uma
lojinha...todo lugar tem pessoas boas e ruins...mas aconteceu bastante. Eu montei
uma equipe e fomos conversar com as pessoas para não fazer isso. Algumas
pessoas tacavam fogo nas roupas para poder pegar mais e não ter que lavar.
Tiveram empresas que mandaram caminhão de geladeiras pra cidade....e nunca
ninguém viu chegar aqui.
Montamos uma equipe com o exército também. Eu achei mais ruim do que bom.
Depois que a água começou a baixar, o exército foi uma das primeiras instituições
que chegaram aqui, depois do corpo de bombeiros. E eles ficavam com
metralhadora na mão, dizendo “não pode entrar aqui não!”....então mais prejudicou
no sentido de não saber como lidar como uma população. Pegamos o carro do
exército e fomos dar uma volta nas redondezas para procurar mais pessoas
passando necessidades. Porque a enchente afetou muito mais do que a cidade de
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São Luiz. Preparamos várias cestas básicas e fomos entregar nas famílias da zona
rural.
Foi depois da enchente eu tive a oportunidade de trabalhar como Secretário da
Cultura aqui de São Luiz do Paraitinga.
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Entrevista com Raquel Rosseli
Transcrição editada da entrevista gravada concedida à autora desta dissertação,
com Raquel Rosseli, em 12 de maio de 2018. Raquel é pedagoga e professora do
Ensino Fundamental. Mora em Taubaté e estava presente na inundação de 2010.
No momento da entrevista, Raquel estava acompanhada da mãe, Maria Rosseli, que
também contribuiu para as informações colhidas nesta entrevista.

Foi surreal a rapidez da água. Ela sempre chega na esquina dos quatro cantos e
volta. Então a gente sobe, depois volta quando baixa. Mas dessa vez a gente foi
indo e a água vindo junto. E nos perguntamos até onde isso vai...e aí você para de
acreditar.
Entramos na rua do posto de gasolina, onde tínhamos passado o ano novo.
Passamos a madrugada ilhadas em uma casa sobrado. Aí não dava mais pra sair,
então saímos por traz, subindo pelo morro. Passamos a noite inteira ouvindo barulho
de casarão caindo.
Na manhã seguinte lá de cima a gente olha toda a cidade alagada. Escutamos um
barulho estranho, de madeira rachando e vimos a torre da igreja começando a cair.
Vimos a primeira torre cair aos poucos.
(Maria Rosseli) A minha mãe não atravessou com a gente e ficou em uma casa no
morro. E aí sem contato nenhum, não sabíamos se estava lá ainda, se a água tinha
chegado lá... Depois soubemos que o pessoal do rafting salvou ela e uma tia minha.
O rafting salvou mais de 300 pessoas na cidade.
Tinha um pessoal no telhado da escola, em frente da gente e não conseguimos
ajudar. Chamei o resgate, mas o resgate falou que tinham muitas chamadas e que
não conseguia atender todas. Aí os meninos avisaram o pessoal do rafting e eles
tiraram as pessoas que estavam no telhado da escola, onde a prefeitura tinha
destinado como abrigo. Foi uma noite muito tensa. Deixaram a escola como abrigo
da prefeitura e largaram as pessoas lá. Elas acordaram com a água chegando no
nível de cima da escola e subiram para o telhado pra pedir ajuda.
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(Maria Rosseli) No dia seguinte conseguimos atravessar de rafting para ir encontrar
a minha mãe, e levar remédio pra ela. Foram 4 dias que a cidade ficou mergulhada
na água.
A nossa casa ficou encoberta de entulho, e ficamos com medo de entrar e a casa
cair. Ficamos umas duas semanas limpando a casa. Teve que reformar a casa, só
voltamos uma semana antes do dia das mães. A defesa civil foi vistoriar.
Também não tivemos nenhuma ajuda da prefeitura para a reconstrução. A minha
mãe conseguiu um mês de aluguel social, mas ela ficou pagando aluguel por três
meses. A nossa casa não é tombada, é comum. Então arcamos com tudo.
A cidade está mais preparada para evacuar as pessoas, eu acho. Mas acho que só
isso melhorou. Nenhuma preparação para evitar as cheias.
Nas enchentes seguintes, continuamos a mesma rotina, sem se preocupar que vai
acontecer tudo isso de novo.
Tinha muito turista na época. Eles não sabem para onde correr. E também não tem
nenhum lugar fora de risco que consiga receber as pessoas.

