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Resumo executivo
• Este relatório reúne as conclusões da Fase 1, “Aspectos sociais”, do projeto “Convivendo com as 

inundações: um estudo para construir resiliência com as comunidades de Porto Alegre”, desenvolvido pelo 
Banco Mundial em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre e líderes comunitários, para promover 
medidas visando a redução de impactos sociais produzidos por inundações e alagamentos em duas 
comunidades de baixa renda da Cidade. Este projeto se enquadra na continuidade do trabalho que a 
Prefeitura vem desenvolvendo desde a adoção da sua Estratégia de Resiliência em 2016, e visa orientar a 
municipalidade na escolha de medidas para enfrentar esse tipo de risco de desastres de forma resiliente.

• O estudo traz um novo olhar sobre a amplitude do leque de impactos sociais dos desastres naturais 
além das perdas humanas e dos danos materiais, a partir de um método integrado voltado à construção 
de soluções resilientes. Caracteriza-se pela atipicidade do alvo temático (impactos sociais) aliado ao 
âmbito de aplicação (gestão de riscos de desastres) com um enfoque de fortalecimento da resiliência e, 
ainda, à forma de tratamento, representação e divulgação dos resultados. 

• O caráter inovador do método de pesquisa desse projeto se deu pela conjunção dos elementos a seguir:
•    Avaliação dos impactos sociais do desastre com base em um método mais abrangente que as ferramentas 

comumente utilizadas, com 7 categorias analíticas: vida familiar; saúde; moradia; bens e meios de 
subsistência; acesso a itens básicos; aspectos sentimentais e qualidade de vida;

•    Análise da vulnerabilidade das famílias a desastres, com base ao estudo de 4 tipos de vulnerabilidade: 
física e do entorno; socioeconômica; institucional e vinculado às relações comunitárias; e de percepção 
de risco;

•    Análise das medidas de enfrentamento das famílias e da municipalidade a desastres, com base às fases 
do ciclo de gestão de riscos de desastres;

•    Visão integrada para construir soluções resilientes: cruzamento de três leituras do problema que, 
juntas, permitem abordar a construção social que constitui o desastre: (1) a leitura técnica: caracterização 
e espacialização do fenômeno a partir do estudo de aspectos geográficos, físicos, hidrológicos, 
geoestatísticos; (2) a leitura comunitária, que engloba o entendimento do contexto e das motivações dos 
atores municipais e comunitários, pelo estudo de aspectos psicológicos, sociológicos, socioeconômicos 
e políticos; (3) a leitura jurídica: delimitação do marco jurídico legal de ação possível, considerando 
responsabilidades e limites legais;

•    Abordagem participativa para motivar os atores à ação: as atividades do projeto visaram, 
simultaneamente, (1) consolidar o conhecimento adquirido e (ii) sensibilizar os atores envolvidos no 
processo ao risco, permitindo a construção e apropriação de recomendações técnicas sólidas;

•    Produtos de divulgação dos resultados práticos e originais tais como o Atlas Temático Interativo, que 
permite a consulta personalizada de grande parte dos resultados da pesquisa em ambiente offline, ou a 
história em quadrinhos ilustrando a atividade das rodas de conversa com os líderes comuntários, dentre 
outros. 

• No caso de Porto Alegre, a análise de riscos de desastres de inundação e alagamento das áreas de 
estudo revelou que:  

•    Existe uma diferença, reconhecida pela população, de natureza de fenômeno hidrometeorológico 
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observado nas duas áreas de estudo, a região de Humaitá-Navegantes sendo mais frequentemente afetada 
por alagamentos, notavelmente em razão de um sistema de drenagem e bombeamento deficiente, 
enquanto nas Ilhas predomina o fenômeno natural de inundação ribeirinha, depois de um período de 
pelo menos dois dias de precipitação intensa. 

•    A exposição ao risco decorre de uma combinação de fatores que contribuem ao caráter desorganizado 
do processo de urbanização, puxado pela existência de redes familiares e de amigos, num espaço 
caracterizado por um cenário jurídico-legal sujeito a interpretações. Existe uma relativa desinformação 
sobre eventuais problemas na construção de infraestrura pública que poderiam ter aumentado a 
exposição ao risco nas áreas, e sobre as ações da Prefeitura para remediar a tais problemas. Nas Ilhas, 
calculou-se uma altitude crítica (acima de 1,5 m) a partir da qual se observa o enchimento do sistema 
insular, o que constitui um marco interessante para orientar a política de uso do solo.

•    Em termos de vulnerabilidade das famílias frente ao risco vinculado com o excesso de água, o bairro 
Farrapos e a ilha da Pintada foram mapeados como as regiões mais críticas. Vários pontos de fragilidade 
foram identificados nas áreas de estudo. São de ordem físico (presença de lixo, entulho, resto de material 
de construção e/ou esgoto ao céu aberto no entorno das residências) e socio-econômico (presença 
significativa de crianças, idosos, portadores de deficiências e de doenças crônicas; nível de renda 
relativamente baixo; dependência de parte da população à atividade de reciclagem de lixo, assim como 
dos serviços públicos). Além disso, identificaram-se uma desconexão significativa entre administradores 
e administrados, dificuldades de mobilização e participação comunitária, e deficiências na percepção de 
risco e preparação dos moradores para enfrentar novos desastres.

• O estudo dos impactos sociais do evento de outubro de 2015 nas áreas de estudo apontou que:
•    Muitos impactos sociais foram registrados independentemente do fato de a água ter invadido a casa 

ou prédio da família, o que revela que a pesquisa capturou implicações de desastres frequentemente 
não registradas em estudos tradicionais de danos e prejuízos socioeconômicos, especialmente 
aqueles elaborados por seguradoras. De forma geral, os números levantados pela pesquisa apontam 
consequências maiores que àquelas registradas oficialmente.

•    Os impactos mais frequentes dizem respeito à danificação de bens e das residências e à perda de dias de 
trabalho/negócio, com a exceção notável dos impactos na área educacional que aparecem em primeiro lugar 
em Humaitá-Navegantes. Outras questões recorrentes foram a necessidade de evacuação (especialmente 
nas Ilhas), além do deterioro da sensação de insegurança em decorrência do evento e dos problemas de 
saúde. 

•    Impactos nos Bens e Meios de Subsistência: Mais da metade das famílias entrevistadas teve 
danificação de bens, sobretudo móveis, eletrodomésticos, itens de alimentação, higiene ou vestuário. 
Perto da metade dos entrevistados reportou problemas na atividade profissional, na maioria dos casos 
em função de problemas de deslocamento, do fato de se ter a própria casa ou o local de trabalho 
invadido pelas águas, e de disrupções na cadeia dos negócios. Impactos incluem a perda de dias de 
trabalho, o fato de ser afetado no negócio, e até a perda de emprego, este último item tendo afetado 
quase unicamente famílias com renda mensal declarada até 2 salários mínimos. 

•    Impactos na Moradia: A danificação das casas ou prédios atingiu um quarto dos entrevistados de 
Humaitá-Navegantes e dois terços nas Ilhas, região onde uma parcela significativa declarou perda total, 
a residência precisando ser reconstruída ou forçando a família a se mudar definitivamente. Os tempos 
de recuperação dos danos testemunham de dificuldades consideráveis para reconquistar as moradias. 
A necessidade de evacuação, geralmente por causa da invasão da residência pelas águas ou do risco 
à saúde, foi frequente. Em um número significativo de casos, homens jovens não saíram de casa, para 
proteger os pertences da família por medo de roubo ou furto.

•   Impactos na Educação: Perto da metade dos entrevistados declarou que alguém da família sofreu 
um problema de acesso às aulas ou à creche, devido a problemas de deslocamento inclusive transporte 
escolar, além do fato de escolas serem utilizadas como abrigos, ou danificadas ou com problemas de 
funcionamento em decorrência do evento.

•    Impactos na Saúde: Um terço das famílias declarou que alguém da casa sofreu algum problema de 
saúde em decorrência do evento. Foram problemas psicoemocionais, tais como reações emocionais, 
traumas, estresse, nervosismo, perturbações do sono e do apetite e, em menor medida, doenças físicas, 
como doenças de pele, leptospirose, e diarreia infecciosa, dentre outras. Problemas de contaminação da 
água, com a energia elétrica e o contato com animais peçonhentos foram apontados como os principais 
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fatores explicativos pelos moradores.
•    Impactos no Acesso a Itens Básicos: Reportou-se massivamente a sensação de deterioro da 

segurança, em função da percepção do aumento da delinquência, além de falta de segurança pública 
e ausência de iluminação pública por causa do corte de energia. Uma parcela reduzida das famílias 
enfrentou problemas de acesso a água potável e alimentos, itens de higiene/limpeza, e medicamentos/
equipamentos médicos vitais. Nestes 3 casos, os motivos evocados são similares: obstrução das vias, 
problemas no abastecimento de água e na distribuição da ajuda humanitária, pelo fato de os mercados 
não estarem operando, ou superinflação de alguns produtos no período de imediato pós-desastre.

•    Aspectos sentimentais e Qualidade de Vida: O principal impacto citado neste quesito foi a perda de 
animais de estimação.

•    Impactos na Vida familiar: O acolhimento de pessoas em casa se deu geralmente em decorrência 
da invasão de residências de conhecidos pelas águas. Mais de um quarto das famílias que acolheram 
alguém viram o número de moradores da casa pelo menos triplicar temporariamente. Mudanças na união 
da família, em sentido negativo, foram registradas em relativamente poucas residências. Houve também 
algumas menções de falecimento de membro da família ou de ente querido, que não condizem com os 
dados oficiais, os quais não registraram óbito neste evento.

•    De maneira geral, as Ilhas foram mais afetadas que Humaitá-Navegantes pelo evento, em quase 
todos os quesitos. Este fenômeno condiz com o tempo respectivo de permanência das águas nas duas 
regiões, de 2-3 semanas nas Ilhas enquanto se conta em dias em Humaitá-Navegantes.

•    Quase todos os impactos sociais levantados estão relacionados aos problemas de funcionamento 
dos serviços públicos em tempos de desastres. Os piores impactos sociais na percepção das famílias 
correspondem a dificuldades de deslocamento/transporte, de abastecimento de água, energia e 
telecomunicações, e relativos à distribuição de ajuda. 

•    Existe uma alta concentração dos impactos sociais num grupo restrito de famílias. As famílias de 
menor renda foram desproporcionamente afetadas em vários quesitos.

 
• Seguem as principais sugestões de melhoria a partir do balanço das medidas de enfrentamento do 

estudo de caso de outubro de 2015:
•    Antes do desastre - Prevenção, Preparação e Mitigação: Observa-se uma deficiência na integração 

da gestão de riscos de desastres nos arcabouços normativo e organizacional da Cidade, já que o Plano 
Diretor -atualmente em fase de revisão- não contempla essa questão. Também não se encontram 
em vigor legislação específica ou planos de ação integrando atores com o intuito de dividir as 
responsabilidades no planejamento e na resposta a desastres. Há um consenso segundo o qual as ações 
municipais e comunitárias estão demasiadamente focadas na resposta, e deveriam adotar um enfoque 
de prevenção, de forma a que as pessoas sejam mais preparadas para enfrentar futuros desastres. 
Antes do evento de referência, já tinham sido implementadas medidas estruturais (dique, estações 
de bombeamento, etc.) para controle de inundações e alagamentos, mas a capacidade e manutenção 
dessas instalações mostrou-se insuficiente para atender as necessidades. Comportamentos dos próprios 
moradores, tais como o descarte inadequado de lixo nos condutos de drenagem, pioraram a situação, 
o que revela uma carência na percepção de risco. Ações de previsão, monitoramento e alerta foram 
realizadas antes do evento de referência, mas não se alcançou o objetivo esperado, já que mais da 
metade das famílias declarou não ter sabido antes que a água chegaria a sua moradia quando o evento 
começou. A situação foi mais crítica em Humaitá-Navegantes, onde há menos cultura de observação 
dos sinais da natureza para se preparar ao desastre que nas Ilhas, e onde o desastre se materializou em 
menos tempo. Identificaram-se deficiências na informação recebida pelas famílias e nas medidas de 
preparação que elas tomaram para mitigar os impactos do desastre. Na quase ausência de treinamentos, 
as atuações das pessoas no evento foram baseadas em suas próprias experiências de vida. O boca-a-
boca predominou como forma de comunicação de risco.

•    Durante e imediatamento depois do desastre - Resposta: O período de resposta do evento de 
referência caracterizou-se por um amplo movimento de mobilização tanto em nível comunitário como 
na administração municipal. Vastas atividades de evacuação foram pilotadas pela Defesa Civil com apoio 
de diferentes atores públicos e privados. Neste contexto de crise, os principais gargalos identificados 
dizem respeito a problemas na gestão e segurança de abrigos (especialmente o abrigo das Ilhas) e 
distribuição da ajuda humanitária (acesso a famílias isoladas, falta de informação sobre locais e horários 
de distribuições, atenção ao nível de necessidade), e no gerenciamento do excesso de doações que gerou 
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desperdício e cobranças por parte dos usuários com relação à quantidade e qualidade dos produtos. 
•    Depois do desastre – Recuperação: A pesquisa não revelou dados sistematizados sobre o 

processo de recuperação após o evento. Entrevistados indicaram que a Prefeitura apoiou na 
reconstrução de moradias, por meio da doação de materiais de construção, construção de aterros, e 
do desenvolvimento de um projeto de remoção de áreas de risco. No entanto, a grande maioria dos 
equipamentos sociais pesquisados não foi avaliado por nenhum órgão público depois do desastre. No 
que tange às medidas individuais de recuperação das famílias, elas foram relativamente poucas, quase 
todas de ordem financeira, e na maioria dos casos não incluíram medidas para proteger as moradias 
contra futuros desastres. Com relação aos custos com a recuperação, observou-se que a metade das 
famílias declarando viver com uma renda mensal inferior a um salário mínimo teve que gastar mais de 
uma vez este valor para se recuperar.

• Rumo à ação: a partir do diagnóstico exposto anteriormente, estão em andamento os próximos passos 
seguintes: 

•    Mais de 10 páginas de recomendações técnicas detalhadas foram discutidas pelos atores no 
encontro de trabalho final do projeto, dentre as quais (1) Modernizar e ampliar as redes de drenagem 
e o bombeamento de água; (2) Criar um programa de limpeza urbana que envolva Prefeitura e 
moradores; (3) Levar em conta o risco de inundação ao planejar a ocupação do solo; e (4) Criar um 
sistema integrado de previsão e monitoramento das cheias do lago Guaíba e de alerta em caso de risco 
de inundação.

•    Criação do Grupo de Ação sobre Inundações e Alagamentos de Porto Alegre (GAIA): Mais que 
um encerramento, o encontro de trabalho final do projeto constituiu a inauguração de um espaço 
institucional Prefeitura-comunidade de discussão sobre os passos a serem tomados para amenizar o 
problema no futuro. O Manifesto de criação do GAIA, ao qual foram anexadas as atas das discussões 
de grupo sobre as recomendações técnicas, foi assinado pelos participantes do evento, confirmando 
seu compromisso em continuar este processo de diálogo. O GAIA será oficializado por meio de uma 
portaria de forma a facilitar a organização das reuniões seguintes.

•    Diálogo institucional para viabilizar parte dos investimentos necessários para implementar as 
soluções identificadas: A Prefeitura e o Banco Mundial estão refletindo como priorizar e viabilizar 
financeiramente as soluções identificadas pela pesquisa. Se o Banco Mundial não tem condições de 
cobrir todos os investimentos necessários, está em andamento a elaboração de um projeto de operação 
de crédito, sob reserva de aprovação da Secretaria do Tesouro Nacional em nível federal. Além disso, 
a fase 2 do projeto, “Aspectos econômicos”, e um plano de desenvolvimento para a renovação do 4° 
Distrito com participação da iniciativa privada estão em fase de elaboração.

•    Disponibilização do método e resultados da pesquisa numa plataforma online: Os resultados 
completos da pesquisa, recursos para pesquisadores e produtos adicionais estão sendo disseminados 
ao grande público pelo site do Banco Mundial no Brasil (www.bancomundial.org.br)  
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Ao grande amigo de Porto Alegre, Cézar Busatto. 
Sua personalidade simples e cativante foi a semente 

para esse trabalho e o espírito para perseverar nos 
momentos de dificuldades em sua realização. Suas 

lutas pela charmosa Porto Alegre e pelo belo estado 
do Rio Grande do Sul serão sempre lembradas e, 
se depender de seus ensinamentos e seguidores, 

serão vencidas. Que descanse em paz e tenha a 
convicção que um marcante legado deixou em sua 

passagem por esta vida.

Com Carinho,
Equipe de Gestão de Riscos de Desastres do Banco Mundial

Dedicatória
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Prefácio

Diferentemente de muitos países da América Latina, o Brasil parece ter tudo para ser um oásis livre de 
grandes desastres. De fato, a atividade tectônica é moderada e não se observam temperaturas extremas, 
o que torna o país levemente exposto a excessivos perigos naturais. No entanto, o país enfrenta com 
frequência eventos hidrometeorológicos que, combinados com baixos padrões de urbanização e pouco 
controle do planejamento urbano, geram significativos impactos humanos e econômicos. Inundações, 
alagamentos, enxurradas, secas e deslizamentos de terra geram prejuízos sociais e econômicos, ressaltando a 
precariedade das cidades brasileiras, e mantêm milhares de cidadãos num círculo vicioso de pobreza, além de 
frear o desenvolvimento humano do país como um todo. 

Apesar do progresso no desenvolvimento de métodos técnico-científicos para a análise de perigos naturais 
e da inclusão socioeconômica ocorrida no Brasil nas últimas décadas (fatores que fortalecem a resiliência 
a desastres), ocorrências como o deslizamento de terra da região serrana do Rio de Janeiro (2011), que 
tirou a vida de mais de 1.000 pessoas, e a inundação em Santa Catarina (2008), que resultou em perdas 
de aproximadamente R$ 5 bilhões, indicam: muito ainda precisa ser feito para o Brasil alcançar o esperado 
nível de resiliência por meio do incremento de produtividade e proteção civil. Tal fato é ainda de maior 
preocupação quando se observa o significativo crescimento das cidades médias e grandes no Brasil e a 
dificuldade em levar serviços públicos de qualidade à população. 

Nesse contexto, o projeto “Convivendo com as inundações: um estudo para construir resiliência com as 
comunidades de Porto Alegre” aproximou o Banco Mundial dos desafios de tratar as questões de Gestão 
de Riscos de Desastres em suas diferentes complexidades. De forma paralela, nossa equipe multidisciplinar 
procurou levantar dados para melhor entender os impactos sociais das inundações e alagamentos em 
duas comunidades em Porto Alegre, bem como catalisou o diálogo entre a Prefeitura de Porto Alegre e as 
comunidades das Ilhas e de Humaitá-Navegantes. Com vistas a superar a comum desconfiança dos cidadãos 
na administração pública e suas respectivas instituições, as comunidades foco do projeto se mostraram 
abertas ao debate. Tomando proveito dos sucessos do tradicional orçamento participativo da capital gaúcha, 
o presente projeto promoveu um ambiente de reciprocidade na agenda de Gestão de Riscos de Desastres 
por meio da criação do Grupo de Ação sobre Inundações e Alagamentos em Porto Alegre (GAIA), que reúne 
representantes da Prefeitura e das comunidades. 

Para o Banco Mundial, experiências como as do projeto Convivendo com as Inundações trazem esperança de 
que ações inovadoras e participativas criarão espaços com vida própria além do projeto, desenvolvendo uma 
plataforma sustentável de promoção da resiliência aos desastres naturais em áreas urbanas no Brasil. 

Desejo a todos uma ótima leitura. 
Paloma Anós Casero,

Diretora do Banco Mundial para o Brasil. 

Prefácio do Banco Mundial
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Esta publicação é fruto de um grande esforço 
coletivo e está inserida no trabalho da Prefeitura 
de Porto Alegre a partir do Escritório de 
Resiliência na formulação e implementação 
da nossa Estratégia de Resiliência. A parceria 
com o Banco Mundial e a participação de 
lideranças comunitárias da nossa cidade são 
peças imprescindíveis para que essa publicação 
fosse realizada, resultando em dados e em 
uma articulação institucional e participativa 
com imenso potencial para subsidiar políticas 
públicas. São trabalhos como esse, elaborados 
entre parceiros e a população porto-alegrense, 
que realmente contribuem para uma Porto 
Alegre cada vez mais resiliente, capaz de reagir a 
estresses crônicos, no longo prazo, e a choques 
agudos, dando respostas rápidas e eficientes 
frente a desastres. 

Nas próximas páginas, encontra-se a 
metodologia, o diagnóstico, os resultados 
e as recomendações técnicas da pesquisa 
“Convivendo com inundações: um estudo para 
construir resiliência com as comunidades de 
Porto Alegre”. Esta pesquisa buscou identificar, 
entender e refletir sobre soluções para que 
reduzam os impactos sociais e econômicos 
das inundações e dos alagamentos de nossa 
cidade. Aqui, destaca-se a complementariedade 
das etapas da pesquisa, que abordou aspectos 
sociais e econômicos com metodologias distintas 
e adaptadas às diferentes questões trazidas 
pelas diferentes áreas. Assim, foi possível 
entender o problema de forma mais completa, 
a fim de construir soluções mais abrangentes, 
eficazes e condizentes com a sociedade e suas 
complexidades. 

É importante ressaltar que a participação da 
sociedade foi parte crucial da pesquisa. Uma 
das evidências desse trabalho é a criação do 
Grupo de Ação sobre Inundações e Alagamentos 
em Porto Alegre (GAIA), um espaço de diálogo 
institucionalizado entre várias secretarias da 
Prefeitura, as comunidades que vivem em área 
de risco e outros atores importantes como o 
Ministério Público, o Governo do Estado, entre 
outros. Assim, ao demonstrar a importância da 
concretização de um grupo articulado e operante 
que envolve a atuação conjunta do poder público 
e da comunidade, reitera a tradição participativa 
da capital gaúcha. O Escritório de Resiliência 
vem se consolidando como ponto central de 

articulação da atual gestão do governo municipal 
com suas territorialidades. Tal articulação é um 
ponto nevrálgico para que se possa consolidar a 
Estratégia de Resiliência na cidade, aplicando a 
teoria à prática nos territórios. 

Outro encaminhamento que surgiu a partir 
desta pesquisa diz respeito à articulação para 
a mobilização de recursos do Banco Mundial, 
de modo a institucionalizar propostas para a 
revitalização da região das Ilhas e do 4º Distrito. 
Com isso, pretende-se concretizar mudanças 
apontadas pela pesquisa e selar um novo passo 
na parceria entre a Prefeitura e o Banco Mundial, 
ficando evidente a relação entre resiliência 
urbana e gestão de risco de desastres.

Aproveitamos o espaço deste prefácio para 
agradecer ao Banco Mundial, em especial às 
pessoas que foram nosso ponto de contato 
para esta pesquisa, Frederico Pedroso e Pauline 
Cazaubon; à comunidade dos territórios em 
questão, cumprimentando a coordenação do 
Centro de Relação Institucional Participativa 
(CRIP) Ilhas e do CRIP Humaitá-Navegantes; e ao 
Instituto Soleil de Pesquisa (INSPE), que realizou 
a pesquisa de campo. Agradecemos, ainda, a 
todas as pessoas que de uma ou outra maneira 
se debruçaram sobre o caso de Porto Alegre e 
contribuíram para esta publicação. 

Nossa cidade se consolida cada vez mais 
no cenário internacional por sua tradição 
de participação democrática e também por 
seus esforços em enraizar a resiliência como 
um instrumento que diminui desigualdades 
socioeconômicas e melhora a qualidade de 
vida das pessoas. As próximas páginas são uma 
ferramenta para que Porto Alegre se torne mais 
resiliente e representam a construção de uma 
capacidade coletiva e colaborativa de resiliência 
frente aos impactos físicos, sociais e econômicos 
das inundações e alagamentos em Porto Alegre. 
Assim, desejamos a todas e todos uma excelente 
leitura. 

Escritório de Resiliência.
Secretaria de Relações Institucionais.
Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Prefácio da Prefeitura de Porto Alegre
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Este volume apresenta um diagnóstico dos 
impactos das inundações sobre a população que 
vive nas regiões do Orçamento Participativo de 
Humaitá-Navegantes e das Ilhas. Pela primeira 
vez, as comunidades afetadas puderam participar 
de um estudo do início ao fim e apropriar-se dos 
resultados, tornando possível a construção coletiva 
de soluções estratégicas que aumentem a resiliência 
da população no enfrentamento das inundações 
recorrentes na região. 

Em razão disso, saudamos esta publicação a qual 
apresenta um diagnóstico da situação e aponta 
diretrizes que servirão de base para as ações a 
serem discutidas no inédito “Grupo de Ação sobre 
Inundações e Alagamentos em Porto Alegre” (GAIA). 

Aproveitamos a oportunidade para destacar que 
apesar desta região ter sido a porta de entrada 
histórica para o desenvolvimento de Porto Alegre e 
de ter recebido grandes investimentos nos últimos 
anos (Arena, pontes), graves problemas estruturais 
permanecem sem solução: decadência econômica, 
bolsões de miséria, agravados pela falta de 
infraestrutura urbana, saneamento, habitação, saúde, 
educação e principalmente oportunidades para os 
moradores empreenderem. 

Acreditamos que para o enfrentamento destes 
problemas, da erradicação da pobreza extrema e 
das desigualdades, são necessárias políticas públicas 
de Estado, que sejam também resilientes e durem 
independentemente das circunstâncias. 
Finalmente, desejamos a todos uma boa leitura e 
que essas informações contribuam para a elaboração 
de estratégias que diminuam o sofrimento dos 
moradores da região e promovam a tão desejada 
prosperidade compartilhada. 

Representantes da região de Humaitá-Navegantes.

A região do Arquipélago - Ilhas agradece a 
oportunidade de participar das discussões sobre o 
impacto das inundações nas populações que vivem 
nas regiões do Orçamento Participativo das Ilhas e 
de Humaitá-Navegantes. A construção coletiva deste 
diagnóstico apresenta as causas das inundações e 
as possíveis estratégias de resiliência para tentar 
sanar os danos causados por elas e buscar evitar os 
mesmos. 

A constatação que se evidencia é que apesar de 
ambas as comunidades terem a mesma problemática, 
as causas das inundações são diferentes. Verifica-se 
que nas Ilhas o fenômeno das inundações é natural 
de movimentação dos rios devido às chuvas. Já no 
Humaitá-Navegantes, a falta de manutenção em 
equipamentos de drenagem, desentupimento de 
boeiros normalmente é a causa do problema. 

Mas no que ambas as regiões se assemelham com 
relação as inundações? Planejamento urbano. 
A falta de planejamento urbano em ambas as 
regiões ocasiona as inundações. Na região das 
Ilhas, a omissão de planejamento levou a ocupação 
desordenada da região. A falta de diretrizes no 
ordenamento do solo, a falta de infraestrutura e 
de políticas públicas voltadas a saúde, educação 
ambiental, saneamento básico contribuem para a 
problemática das inundações. 

As discussões que geraram o diagnóstico foram de 
suma importância, promovendo a conscientização 
ambiental do nosso território e a problemática entre 
a questão social e ambiental evidenciada no bairro 
Arquipélago. Nosso sentimento de pertencimento 
de ilhéus a nossa terra transpõe nossas dificuldades 
evidenciadas nas inundações e aflora a nossa 
capacidade de resiliência em morar no território das 
Ilhas do Delta do Jacuí.

Boa leitura a todos, 

Comunidades das Ilhas da Região do Orçamento 
Participativo n°17.

Prefácio da Comunidade de
Humaitá-Navegantes

Prefácio da Comunidade
das Ilhas
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introdução

Cidade de Porto Alegre banhada pelo Lago Guaíba, agosto de 2017. Foto: Equipe do Banco Mundial.
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Desastres vinculados a um excesso de água em meio urbano, como inundações, 
alagamentos e enxurradas são frequentes no Brasil e vêm se intensificando 
com o avanço da urbanização no país. Trata-se de um velho problema que, a 
cada ano, traz consequências expressivas em termos de perdas humanas e 
danos socioeconômicos, especialmente às famílias mais pobres, que sofrem 
desproporcionalmente (HALLEGATTE et al., 2017). 

Historicamente, esses eventos foram considerados como fatalidades, e 
associados a um único fator: a ameaça natural (por exemplo, o excesso de 
chuva, a cheia de um rio). Um novo consenso surgiu com a emergência do 
conhecimento técnico científico da gestão de riscos de desastres (GRD): um 
desastre é hoje reconhecido como o produto da combinação de três fatores: a 
ameaça natural, a exposição e a vulnerabilidade, sendo a resiliência o fator que 
permite mitigá-lo. Nesse contexto, existe consenso acadêmico sobre o fato de 
que a atividade antrópica tem uma grande parcela de responsabilidade sobre as 
consequências socioeconômicas destes desastres chamados paradoxalmente 
de “naturais”. Demonstra-se que políticas buscando a resiliência, combinando 
medidas de GRD estruturais (obras) e/ou não estruturais (organizacionais), 
amenizam os danos e perdas geradas por tais eventos. 

Então, como explicar o fato que no Brasil, como na maioria dos países 
emergentes, o tema da GRD ainda seja tão pouco debatido, apesar da 
relevância dos impactos dos desastres nas vidas das pessoas? 

Citam-se, pelo menos, três possíveis motivos: (1) falta de conhecimento e baixa 
percepção de risco dos atores interessados, inclusive governos municipais 
e comunidades morando nessas áreas, o que faz com que a problemática 
não seja percebida como uma prioridade; (2) falhas na gestão pública, que 
dificultam o atendimento de questões transversais como a GRD, por requerer 
o envolvimento integrado de órgãos setoriais, assim como vários níveis 
administrativos e a população; e (3) relações frequentemente confrontantes 
entre os atores que deveriam participar da gestão destes problemas.

Alguns estudos sociais sobre desastres no Brasil (VALENCIO, 2005 e 2010) 
trazem argumentos adicionais sobre a experiência brasileira nessa área, 
tal como as inconsistências do significado de inundações, alagamentos e 
enxurradas entre os diferentes grupos da população; segundo a autora, 
enquanto as autoridades governamentais e a classe mais alta da pirâmide social 
geralmente aderem a teses científicas, uma franja importante da população 
morando em áreas de riscos - especialmente a de renda e nível educacional 
baixos -, muitas vezes duvida e até rejeita as explicações dos especialistas, por 
um número de razões psicossociais e sociopolíticas profundamente enraizadas 
na sociedade brasileira.

Foi nesse contexto que o Escritório de Resiliência da Prefeitura de Porto 
Alegre (Prefeitura) e o Departamento de Gestão de Riscos de Desastres 
do Banco Mundial no Brasil iniciaram um diálogo sobre uma parceria de 
assistência técnica do Banco Mundial à Prefeitura, para estudar os impactos 
sociais das inundações e alagamentos em comunidades vivendo em áreas de 
risco em Porto Alegre. O presente trabalho teve como base um estudo de 
prioridades feito pela Prefeitura entre 2014 e 2015, que permitiu identificar 
as necessidades estruturantes da cidade, e que teve como resultado a primeira 
Estratégia de Resiliência de Porto Alegre em janeiro de 2016. As 37 iniciativas 
promovidas na Estratégia têm como objetivo fortalecer a resiliência e são 
parte do compromisso da Cidade com a participação no Desafio 100 Cidades 
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Resilientes, iniciativa promovida pela Fundação Rockefeller. Dentre esses 
projetos estruturantes estão o plano de qualificação da Região das Ilhas e 
o programa de Revitalização do 4º Distrito. O diagnóstico realizado pela 
Estratégia justamente identifica a necessidade de aprofundar os estudos 
para sua implementação. A conexão deste projeto com o Escritório de 
Resiliência de Porto Alegre surge do interesse mútuo entre o Banco 
Mundial e a Prefeitura que os resultados desta análise contribuam para as 
ações concretas de qualificação da resiliência. Assim, o presente projeto 
visou promover o trabalho já existente na cidade na área de resiliência 
urbana, definida na Estratégia como “a capacidade de indivíduos, 
comunidades, instituições, empresas e sistemas dentro de uma cidade de 
sobreviver, adaptar-se e crescer independentemente dos tipos de tensões 
crônicas e choques agudos que vivenciam”.

O acordo foi celebrado por meio da assinatura de um Memorando de 
Entendimento (MoU) em dezembro de 2016 e referendado pela nova 
administração municipal em janeiro de 2017. Assim nasceu a fase 1, 
“Aspectos sociais” do projeto “Convivendo com as inundações: um 
estudo para construir resiliência com as comunidades de Porto Alegre”, 
que constitui um estudo abrangente sobre os impactos sociais em 
comunidades desfavorecidas no Brasil. Com o amadurecimento do diálogo 
entre os atores da pesquisa, a fase 2 do projeto, “Aspectos econômicos”, 
se concebeu por meio da renovação do MoU em novembro de 2017 
visando à realização dos trabalhos complementares com enfoque 
econômico, os quais estão atualmente em andamento. O presente 
relatório sintetiza unicamente os resultados da fase 1, “Aspectos sociais”. 
Os resultados da fase 2, “Aspectos econômicos”, serão entregues 
separadamente no final do processo de pesquisa.

Isenção de responsabilidade: As citações dos participantes da pesquisa 
aparecendo em itálico neste relatório são registros de opinião particulares 
de membros da comunidade ou de agentes municipais, que visam a 
esclarecer o entendimento dos atores sobre determinadas questões 
levantadas no estudo. Elas não devem ser interpretadas como sendo o 
posicionamento do Banco Mundial.
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Capítulo 1 - aspectos operacionais

Área de estudo: Humaitá-Navegantes. Foto: Equipe do Banco Mundial.

Área de estudo: Ilhas. Foto: Equipe do Banco Mundial.
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Decorrente das várias áreas temáticas do problema a 
ser estudado na fase 1 do projeto, o Banco Mundial 
reuniu inicialmente uma equipe multidisciplinar 
cujos membros trabalharam de forma sinérgica 
na concepção, execução e avaliação de todas as 
atividades do projeto. 

Considerando a carência do debate público sobre 
GRD e as características da cidade, que conta com 
um consolidado espaço de democracia participativa 
denominado de Orçamento Participativo (OP), 
dimensionou-se posteriormente a realização de 
um projeto de tipo participativo, com o objetivo 
que decisores e servidores municipais (Agentes 
Municipais) assim como membros das comunidades 
se tornassem construtores do projeto e não 
simplesmente receptores do mesmo. Neste sentido, 
as atividades do projeto foram pensadas com um 
duplo enfoque: a consolidação do conhecimento 
necessário para elaborar recomendações de GRD 
aplicado à situação e a sensibilização dos atores 
para a ação. Além disso, as atividades se apoiaram 
sobre os elementos de resiliência já existes na cidade 
(estrutura do OP, Escritório de Resiliência, etc.) com 
o intuito de reforçá-los.

Vários recursos de interação com a equipe de 
pesquisa e de mobilização social foram utilizados, 
tais como aplicativos de grupos de comunicação, 
uso de logomarca, impressão de folhetos, camisetas, 
distribuição de lembranças para os respondentes 
do levantamento domiciliar e contratação de 
carro de som. Tais meios foram desenvolvidos 
e aplicados com o apoio de participantes das 
comunidades. Por exemplo, os líderes comunitários 
que trabalharam como facilitadores de acesso ao 
campo no levantamento domiciliar personalizaram 
a mensagem do carro de som que foi emitida 
nas suas comunidades para anunciar a passagem 
dos pesquisadores. Outro ponto importante para 
motivar o envolvimento dos atores foi a inserção de 
uma menção explícita, nos objetivos do estudo, de 
compromisso dos atores (comunidades e Prefeitura) 
a discutirem seus resultados no final do processo de 
pesquisa.

Finalmente, cabe destacar que este projeto conta 
outros vários aspectos inovadores, dentre as quais 
destacaremos: (1) um método mais abrangente 
que as ferramentas comumente utilizadas para 
detalhar os impactos sociais do desastre, com 7 

Um Projeto Inovador
Voltado Para a Ação

Objetivos

categorias analíticas: vida familiar; saúde; moradia; 
bens e meios de subsistência; acesso a itens básicos; 
aspectos sentimentais e qualidade de vida; (2) um 
método detalhado para analisar a vulnerabilidade das 
famílias a desastres com 4 tipos de vulnerabilidade 
(física e do entorno; socioeconômica; institucional e 
vinculado às relações comunitárias; e de percepção 
de risco); (3) um aplicativo para dispositivo móvel 
integrando o questionário do levantamento 
domiciliar utilizado na pesquisa, facilmente adaptável 
para outro tipo de desastres e outros contextos.

Para um adequado entendimento da dinâmica a ser 
analisada e com o intuito focado na promoção e na 
consolidação da resiliência nas áreas do projeto frente 
ao risco de inundação e alagamento, o projeto postulou 
o objetivo de promover o fortalecimento de medidas 
administrativas visando à redução de impactos sociais 
produzidos por futuras inundações e alagamentos, por 
meio da sensibilização dos envolvidos no processo e 
pela consolidação do conhecimento adquirido nas 
regiões do Orçamento Participativo de Humaitá-
Navegantes e Ilhas em Porto Alegre.

Nesta linha de ação da fase 1, a fase 2 “Aspectos 
econômicos” do projeto, complementará a análise 
focando em duas questões. De um lado, dimensionará-
se o impacto econômico das inundações e alagamentos 
na pobreza e nos meios de subsistência das famílias 
afetadas (em andamento), e de outro, quantificará-se 
o impacto orçamentário destes eventos nos cofres 
públicos da cidade (em projeto).

Resultados
Esperados
Com a concretização dos resultados do projeto 
pretende-se a implementação e o monitoramento 
periódico das decisões tomadas, de forma a criar um 
círculo virtuoso de melhoria contínua nos aspectos 
vinculados à consolidação da resiliência. Espera-se, 
também, o fortalecimento do empoderamento dos 
atores para enfrentar problemas de GRD visando 
à promoção da percepção de risco, a divulgação do 
conhecimento adquirido relacionado com as possíveis 
soluções geradas pelo estudo, a adoção do enfoque 
participativo que implique no envolvimento dos 
atores e, finalmente, a retroalimentação dos objetivos 
da Estratégia de Resiliência da cidade de Porto Alegre.
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Localização e Caracterização
Socioeconômica das Áreas 
de Estudo
Para realizar este estudo sobre o impacto social de inundações e alagamentos com foco nas populações 
de baixa renda da cidade, a Prefeitura de Porto Alegre escolheu e indicou duas áreas de interesse, ambas 
localizadas no noroeste da cidade, as quais têm em comum dois elementos: apresentam suscetibilidade 
a sofrer inundações ou alagamentos com alta periodicidade e apresentar cenários com população 
socioeconomicamente desfavorecida. Tais condições configuraram os limites geográficos das áreas de estudo 
do Banco Mundial no âmbito deste projeto. 

Assim, as duas áreas estudas constituíram-se da seguinte forma: a região do Orçamento Participativo de 
Humaitá-Navegantes (Humaitá-Navegantes, em amarelo), que engloba os bairros de Anchieta, Farrapos, 
Humaitá, Navegantes e São Geraldo; a região do Orçamento Participativo de Ilhas (Ilhas, em verde), que 
inclui as quatro principais ilhas habitadas do bairro Arquipélago: ilha Grande dos Marinheiros (ilha dos 
Marinheiros), ilha das Flores, ilha do Pavão e ilha da Pintada. 

Os dados oficiais mais recentes para contextualizar socioeconomicamente as áreas de estudo considerando a 
escala temática do projeto datam de 2010, obtidos do censo do Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia 
(IBGE). Tendo em conta essa limitação temporal, assim como o fato de que os setores censitários utilizados 
pelo IBGE não correspondem aos limites administrativos dos bairros, impossibilitando comparações com 
os resultados deste estudo, segue uma seleção de dados de referência (dados socioeconômicos na primeira 
tabela, e de infraestrutura na segunda) do censo de 2010 agrupados por região do OP pelo ObservaPOA e 
pelo PROCEMPA.

Área de estudo: Ilhas

Localização das áreas de estudo em Porto Alegre (bairros Arquipélago, Anchieta, Humaitá, Farrapos, Navegantes e São Geraldo). 
Fonte: Dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre.
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DADOS  
SOCIOECONÔMICOS

Região de Humaitá- 
Navegantes Região das Ilhas Porto Alegre

Área (2010) 15,11 km² (12,45% da área do 
município)

44,2 km² (9,28% da área do 
município) 471,85 km2

População (2010)

43.689 habitantes (3,10% da 
população do município, a sexta 
região do OP menos populosa 

da Cidade)

8.330 habitantes nas Ilhas 
(0,59% da população do 

município, a região menos 
populosa da Cidade)

1.409.351 habitantes (13,2% 
do Estado do Rio Grande do 

Sul)

Densidade populacional (2010) 2.891,40 habitantes por km² 188,46 habitantes por km² 2.986,86 habitantes por km²

Número de domicílios (2010) 15.415 2.573 508.456

Proporção de população negra 
(2010)

20,82% (no meio do ranking 
municipal)

20,91% (no meio do ranking 
municipal) 20,24%

Índice de desenvolvimento 
humano municipal (IDHM, 2000 

e 2010)

0,765 (meio do ranking muni-
cipal, com evolução positiva de 
+10,39% no mesmo período, 

variando de 0,693 para 0,765)

0,659 (2ª região mais desfa-
vorecida das 17 regiões do 
OP, com evolução positiva 
de +24,81% entre 2000 a 
2010, variando de 0,528 

para 0,659)

0,805 (evolução positiva de 
+8,20% no período de  

referência)

Expectativa de vida ao nascer 
(2010)

76,22 anos (no meio do ranking 
municipal)

73,27 anos (na parte baixa 
do ranking municipal) 76,42 anos

Taxa de analfabetismo entre 
as pessoas de mais de 15 anos 

(2010)

2,56% (no meio do ranking mu-
nicipal)

7,71% (região mais desfa-
vorecida da Cidade neste 

quesito)
2,27%

Expectativa de anos de estudo 
(2010)

10,29 (5ª região melhor coloca-
da neste quesito)

11,09 (3ª região melhor 
colocada neste quesito) 9,76

Coeficiente de mortalidade 
infantil – proporção de óbitos 

de crianças menores de um ano 
em cada mil crianças (2012)

16,04 (na parte baixa do ranking 
municipal)

7,63 (na parte alta do 
ranking municipal) 9,15

Proporção da população com 
pelo menos uma das deficiên-

cias investigadas pelo IBGE 
(2010)

24,51% Sem dados 23,87%

Rendimento médio dos respon-
sáveis por domicílio (2010)

3,21 salários mínimos (no meio 
do ranking municipal)

2,03 salários mínimos (pe-
núltima região mais desfa-
vorecida da Cidade neste 

quesito)

Domicílios pobres (percentual 
de domicílios com rendimento 
domiciliar per capita de até ½ 

salário mínimo, 2010)

12,96% (no meio do ranking 
municipal)

32,34% (região mais desfa-
vorecida da Cidade neste 

quesito)
9,80%

Desigualdade existente na dis-
tribuição de indivíduos segunda 

a renda domiciliar per capita 
(coeficiente de Gini, 2010)

0,5677 (na parte baixa do 
ranking municipal)

0,5713 (na parte baixa do 
ranking municipal) 0,6029

Número de mortes por homi-
cídio (pelo total da população 

multiplicado por 100 mil) (2010)

64,1 (região mais desfavorecida 
da Cidade neste quesito)

24,0 (na parte meio-alta do 
ranking municipal) 32,4

Número de participantes as 
assembleias regionais do orça-

mento participativo (2015)
1.683 316 20.661

Taxa de abstenção nas eleições 
(2014)

21,46% (na parte baixa do 
ranking municipal)

18,35% (2ª região com me-
nos abstenção da Cidade) 20,36%

Seleção de dados socioeconômicos sobre as áreas de estudo (IBGE, 2010)
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Seleção de dados de infraestrutura sobre as áreas de estudo (IBGE, 2010)

Humaitá-Navegantes em 1961 
Créditos: Leo Guerreiro e Pedro Flores

Marcos históricos levantados pelos líderes comunitários

As duas áreas de estudo têm uma história e características de ocupação diferentes, mais antiga no caso 
das Ilhas que em Humaitá-Navegantes, embora ambas tenham em comum o fato de ter conhecido um 
crescimento expressivo devido ao processo de urbanização rápida que Porto Alegre viveu a partir dos 
anos 1950. De acordo com resultados do levantamento domiciliar, os principais problemas das áreas de 
estudo apontados pelos entrevistados são a questão das inundações e alagamentos (59%); a insegurança e 
problemas de iluminação pública (16%); a saúde (10%); deficiências de infraestrutura viária e transporte (8%); 
e saneamento básico, esgotos e drenagem (7%); dentre outros.

DADOS DE INFRAESTRUTURA Região de Humaitá-Navegantes Região das Ilhas Porto Alegre

Abastecimento público de água 
potável na área urbana (% dos 

domicílios) (2010)

99,25% (no meio do ranking mu-
nicipal)

97,63% (penúltima região 
mais desfavorecida da 
Cidade neste quesito)

99,35%

Energia elétrica de companhia 
distribuidora (% dos domicílios) 

(2010)

98,88% (no meio do ranking mu-
nicipal)

94,09% (região a mais 
desfavorecida da Cidade 

neste quesito)
99,19%

Presença de lixo acumulado no 
logradouro (% dos domicílios) 

(2010)

12,72% (na parte de baixo do 
ranking municipal)

38,12% (região a mais 
desfavorecida da Cidade 

neste quesito)
5,86%

Presença de esgoto ao céu aber-
to  no entorno (% dos domicílios) 

(2010)

6,15%  (no meio do ranking muni-
cipal)

23,99% (penúltima região 
mais desfavorecida da 
Cidade neste quesito)

5,04%

Percentual de domicílios em área 
de moradia precária (% dos domi-

cílios) (2010)

17,80% (na parte de baixo do 
ranking municipal)

35,87% (penúltima região 
mais desfavorecida da 
Cidade neste quesito)

11,01%

Presença de bueiro/boca-de-lo-
bo no entorno dos domicílios (% 

dos domicílios) (2010)

85,60% (3ª região melhor colocada 
neste quesito)

23,32% (região a mais 
desfavorecida da Cidade 

neste quesito)
77,90%

Presença de iluminação pública 
no entorno (% dos domicílios) 

92010)

89,33% (no meio do ranking mu-
nicipal)

72,45% (penúltima região 
mais desfavorecida da 
Cidade neste quesito)

93,95%

Percentual de pavimentação 
no entorno (% dos domicílios) 

(2010)

87,66% (4ª região melhor colocada 
neste quesito)

33,58% (penúltima região 
mais desfavorecida da 
Cidade neste quesito)

88,10%

2 roda 
conversas

de

6.7.17
Humaitá, Navegantes e Farrapos
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No caso da região de Humaitá-Navegantes, e segundo o depoimento de representantes comunitários em rodas 
de conversa, a mesma é composta por 25 vilas que se formaram ao redor de uma das primeiras vilas da região, 
a Vila Farrapos, em 1966, sendo que a vila mais antiga é a dos Ferroviários. Ao longo do tempo houve mudança 
de nomenclatura dos bairros (vilas) após a construção da Arena do Grêmio (por exemplo, o nome “Humaitá-
Navegantes”); assim, alguns moradores consideram toda a região como “Grande Farrapos” e não utilizam 
a denominação administrativa atual. Nos primeiros anos do século XX, a região era ocupada por plantação 
de arroz, granja e gado e não existia sistema de minimização de impacto de enchentes e alagamentos 
(bombas e dique). As primeiras bombas foram colocadas há aproximadamente 50 anos, na década de 1970. 
Posteriormente, a região foi ocupada por transportadoras e indústrias, o que estimulou a vinda de pessoas 
em busca de emprego e pelo fato de não possuírem moradia, passaram a invadir áreas. Os loteamentos 
decorreram do Projeto Integrado Entrada da Cidade (PIEC), sob o gerenciamento do governo federal, que 
implantou moradias e infraestrutura pública na região, tal como creches comunitárias. No entanto, segundo os 
moradores, faltou um processo de adaptação para engajar as pessoas com as novas moradias.

Situada numa localização privilegiada, próxima ao centro, Humaitá-Navegantes constitui hoje uma região 
urbanizada de 15 km² com 43.689 habitantes segundo o censo de 2010 (3% do total de Porto Alegre), 
localizada na entrada de Porto Alegre (entre o aeroporto internacional Salgado Filho e o centro histórico) e 
próxima às rotas internacionais (acesso ao Mercosul). A região tem um índice de desenvolvimento humano 
de 0,765 (abaixo da média de Porto Alegre, 0,805) e conta com 13% de domicílios pobres (acima da média de 
Porto Alegre, 10%). De fácil acesso e relativamente bem provida em serviços públicos (inclusive no que diz 
respeito à presença de infraestrutura pluvial), ela é caraterizada pelos moradores como uma região de interesse 
econômico, onde comunidades e de detentores de capital conflitam. Há alguns anos, acolhe a sede da Arena de 
futebol do Grêmio. Problemas recorrentes incluem, dentre outros, ocupações de áreas irregulares e questões 
sociais tais como a violência (com 64 mortes por homicídio por 100.000 habitantes, bem acima da média de 
Porto Alegre, de 32). 

2 roda 
conversas

de
Ilhas
5.7.17

Antiga fotografia das Ilhas
Créditos: Museu das Ilhas, Porto Alegre

Marcos históricos de acordo com os representantes comunitários

Com relação às Ilhas, segundo os moradores, a região tem quase um século e meio de história registrada, 
a partir de um documento da Câmara dos Vereadores que comprova a presença de um morador português 
na ilha da Pintada, em 1773, que vivia há mais de 40 anos na solidão. Outro marco foi a presença dos 
índios, agrupados em tribos com características nômades. Ainda encontramos resquícios de equipamentos 
utilizados na exploração de escravos nesta região, possivelmente utilizados no início do século XIX. Entre 
1970 e 1980, de acordo com os participantes das rodas de conversa, muitos moradores vieram por causa dos 
reassentamentos forçados de alguns bairros em Porto Alegre devido à urbanização da cidade e à construção 
das BRs. A comunidade de pescadores é considerada outro um grupo tradicional da região.

Hoje, as Ilhas configuram uma região insular acessível por transporte terrestre desde o continente. Trata-se de 
uma área de 44 km² (9% da área de Porto Alegre) semiurbanizada, com 8.330 habitantes. É a segunda região 
do OP mais desfavorecida de Porto Alegre em termos de desenvolvimento humano (0,659 contra uma média 
de 0,805) e a mais desfavorecida em termos de proporção de domicílios pobres (32% contra uma média de 
10% em Porto Alegre). A região sofre de vários problemas sociais, dentre os quais o tráfico de drogas. Por 
outro lado, as suas belas paisagens atraem moradores de renda mais alta, que instalaram residências de 
veraneio. Com maior sentimento de pertencimento ao lugar e à comunidade, as Ilhas têm características 
insulares de natureza e relações comunitárias mais próximas, um ambiente que as diferenciam dos bairros de 
Porto Alegre.
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Contexto Jurídico Legal de 
Ocupação do Solo
Uma análise detalhada das legislações aplicáveis em termos de ocupação do solo apresentou um cenário 
jurídico legal complexo nas áreas de estudo, caracterizado às vezes por contradições entre legislações 
federais, estaduais e municipais superpostas, o que deixa abertura a diferentes interpretações em termos 
de possibilidades de uso do solo e, consequentemente, de autorização de instalação de moradias e de 
equipamentos públicos. Esta análise é importante por constituir o marco jurídico legal que delimita o campo 
das ações em termos de recomendações de GRD. 

Como resultado, formaram-se cinco grupos de documentos legislativos que incidem sobre as áreas de 
estudo. Esses grupos de legislações, independentemente de sua esfera ou área de abrangência, têm as 
seguintes características: (1) o primeiro estabelece critérios gerais baseados no direito mais amplo, genérico e 
sem especificações conceituais; (2) o segundo visa à recuperação de áreas em desconformidade ambiental e 
foca nas restrições de uso do solo, possuindo maior foco nos elementos ambientais; (3) o terceiro se interliga 
com todos os cenários oscilando entre a permissividade e a restrição, com maior foco no contexto social; (4) 
o quarto possibilita a criação de corredores de centralidade, permite a miscigenação de uso do solo urbano, 
habilita a consolidação de parques potenciais existentes e possui forte vínculo com a realidade espacial 
local; (5) o quinto possibilita a revitalização urbana e a reconversão econômica, permite equipamentos 
estruturadores, mobilidade, patrimônio, forma urbana e habitação social.

Entre todas as legislações, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Porto Alegre (1999 
e 2010) possui maior incidência sobre o uso do solo de toda a área geográfica do projeto e “Do Modelo 
Espacial” contempla duas características: “Área de Ocupação Intensiva” para Humaitá-Navegantes e parte da 
ilha da Pintada (em amarelo) e “Área de Ocupação Rarefeita” para o restante das Ilhas (em verde).

Quanto aos “Elementos estruturadores do Modelo Espacial”, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
Ambiental de Porto Alegre (1999 e 2010), em suas “Zonas de Usos” atribui duas funções para o ambiente do 
projeto: (1) Humaitá-Navegantes e parte da ilha da Pintada (em amarelo): “cidade miscigenada e policêntrica, 
composta por corredores de centralidade e patrimônio histórico”, onde existe uma pluralidade de usos do 
solo; (2) Ilhas, exceto parte da ilha da Pintada (em verde): “proteção de ambiente natural, parque natural e 
reserva biológica”, ou seja, onde não é permitida a instalação de moradias e de equipamentos públicos e 
comunitários.

Zoneamento do bairro Arquipélago, 
conforme a Legislação Municipal. 
Fonte: Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano Ambiental 
de Porto Alegre.
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Contextualização do
Evento de Referência
Para realizar a análise do leque de impactos sociais 
e o balanço das medidas de enfrentamento dos 
atores em tempo de inundação ou alagamento, 
foi necessário escolher um evento de referência 

Cabe anotar que as prorrogativas legais relativas 
à zona de proteção de aerodromos estabelecem 
cinco níveis de aproveitamento das edificações 
das propriedades públicas ou privadas aplicáveis 
à área aeroportuária do Aeródromo Salgado Filho 
de Porto Alegre e seu entorno imediato (cone 
de aproximação). Abrange parte das regiões de 
Humaitá-Navegantes e das Ilhas, sendo que 
neste primeiro polígono não são permitidas novas 
edificações (cone em vermelho no mapa acima) e 
nos demais existe certa flexibilidade, mas com um 
limite de altura dos prédios. Também existem regras 
específicas relacionadas ao nível de ruído.

As legislações analisadas se configuram em três 
níveis (federal, estadual e municipal), uma vez que 
possuem incidência sobre a área do projeto em 
diferentes escalas de intensidade. Embora tenham 
sido constituídas em diferentes temporalidades e 
relacionadas (apenas) ao planejamento e a gestão 
do território, neste caso das regiões de Humaitá-
Navegantes e das Ilhas, todas estão vigentes na 
atualidade, portanto, têm validade jurídica.

Outra determinação diz respeito à hierarquia 
das normas, onde a legislação federal terá maior 
prevalência sobre determinado território, ou 
seja, as legislações em nível estadual e municipal 
necessitam de conformidade com a legislação de 
nível superior. No caso do uso do solo, tem que ser 
igual ou mais restritiva quanto aos usos permitidos 
ou permissíveis. Entretanto, existem situações em 
que duas legislações do mesmo nível, por exemplo, 
federal, determinam interpretações diferentes na 
incidência sobre o mesmo território, impondo maior 
restrição ou permissibilidade.

Plano de Zona de Proteção de Auxílios à Navegação Aérea correspondente ao Aeroporto Salgado Filho, conforme Legislação Federal. Em vermelho 
tracejado mostra-se o cone de aproximação para as aeronaves. As tonalidades do laranja ao verde mostram as áreas de maior para menor restrição 
à altura de construções permissíveis na área. Fonte: Elaborado a partir de dados do DECEA (2016).

Tal é o caso da “Lei de Regularização Fundiária 
Rural e Urbana (REUB)” que integra a denominada 
Lei do Direito Real de Laje nº 13.465/17; embora 
este seja apenas um dos seus Instrumentos, “dispõe 
sobre a regularização fundiária [...] urbana e dá 
outras providências”. Possui uma forte conotação 
social e promove a abertura para processos de 
regularização fundiária, em áreas que necessitam 
deste instrumento, por serem ocupadas sem a devida 
adequação legal, possui certa flexibilidade sobre os 
elementos naturais e demais elementos públicos e 
equipamentos institucionais, desde que o município 
integre este instrumento no escopo do novo Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de 
Porto Alegre. 

Assim, o conjunto de legislações aplicáveis às áreas 
de estudo apresenta uma série de cenários que não 
podem ser desconsiderados para a implementação 
de medidas estruturais de GRD, com mais ênfase 
na região das Ilhas. Enxergam-se oportunidades de 
flexibilização de algumas das regras existentes, tais 
como a recente Lei de Regularização Fundiária Rural 
e Urbana (REUB) em nível federal. O processo em 
andamento de revisão do Plano Diretor da cidade de 
Porto Alegre pode constituir um espaço de debate 
político entre os atores sobre estas questões de 
legislação sobre a ocupação do solo. 
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que servisse de caso de estudo. Em acordo com 
a Prefeitura, foram escolhidas as inundações e 
alagamentos que iniciaram em 10 de outubro de 
2015. O evento fluvial e pluvial durou vários dias, 
sendo que o nível máximo do lago Guaíba foi 
atingido em 17 de outubro de 2015 de acordo com 
o Formulário de Informações do Desastre (FIDE) 
preenchido pela Defesa Civil municipal no dia 22 
desse mês. Tratou-se de um evento comum às duas 
áreas de estudo, de relativa grande magnitude e 
que é o suficientemente recente para que este 
fique presente na memória das pessoas afetadas. 
Este evento será referenciado neste relatório como 
“evento” ou “desastre” de 2015. 

A partir dos dados secundários disponíveis, 
foi possível realizar uma primeira aproximação 
relacionada com a incidência deste tipo de desastres 
nas áreas de estudo de forma a contextualizar este 
evento de referência. 

Segundo os dados federais reunidos na plataforma 
do Sistema Integrado de Informações sobre 
Desastres (S2iD) do Ministério da Integração, Porto 
Alegre é oficialmente uma cidade pouco atingida 
por desastres naturais, comparada ao resto do 
Brasil. Constam somente 8 registros de desastres 
em Porto Alegre entre 1972 e 2016. Dos 8 registros 
de eventos, 4 correspondem a inundações, 2 
a tempestades, 1 a enxurrada e 1 a estiagem. 
Estes dados devem ser tomados com cautela, 
tendo em conta que o maior motivo de utilização 
desta plataforma em momento de desastre pelos 
municípios é a solicitação de apoio financeiro em 
nível federal e que municípios de grande porte como 
Porto Alegre tendem a solicitar menos esta ajuda 
que municípios de menor tamanho. Oficialmente, 
verificam-se dois eventos para os quais existem 
dados registrados de danos e perdas, sendo um 
a inundação de outubro de 2015 e o outro, um 
vendaval registrado em 2016.

Os registros de eventos de desastres naturais 
relacionados com excesso de água a Defesa Civil 
municipal de Porto Alegre (2009-2016) permitem 
complementar esta informação. O órgão registra 

que, no período de 2009 até 2016, os desastres 
mais frequentes foram enchentes, alagamentos e 
vendavais, sendo que os registros de ocorrências de 
enchente são exclusivamente relacionados à cheia 
do lago Guaíba. 
Com o intuito de interpretar a dinâmica de 
ocorrências de desastres nas regiões de intervenção, 
foi efetuada a representação cartográfica mostrando 
a origem das solicitações dirigidas ao Departamento 
Municipal de Águas e Esgotos (DMAE) e ao 
Departamento de Esgotos Pluviais (DEP) oriundas 
das áreas de estudo, no período de 2010 a 2017, 
por meio do sistema telefônico 156 de ouvidoria 
da Prefeitura. A observação dos resultados leva 
à conclusão que o número mais significativo de 
chamadas originou-se da região de Humaitá-
Navegantes, o que se relaciona a duas possibilidades 
que condizem com os elementos coletados no 
campo, no sentido que o número de ocorrências 
é maior em Humaitá-Navegantes que nas Ilhas ou 
que este canal de comunicação é mais utilizado pela 
população desta região que nas Ilhas, onde a via mais 
utilizada pelos moradores é por meio da Defesa Civil, 
que visita frequentemente a área. 

Analisando exclusivamente as ocorrências por 
“pontos de alagamento” nas áreas de estudo, 
os mesmos somam 40 no total, sendo 39 em 
Humaitá-Navegantes e 1 nas Ilhas entre 2010 
e 2017; todas elas foram registradas em 2017. 
Incluindo outros itens vinculados a intervenções 
de drenagem e limpeza urbana na análise, como 
implantação, conserto, reconserto, remanejamento 
de bocas de lobo e/ou bueiros; implantação, 
reparos, desobstrução na rede pluvial; limpeza de 
arroio e de valetas/valos; pontos de alagamentos; 
reconstrução e limpeza de poços de visita; tampa/
laje/fradinho/grades, o número de ocorrências 
chega a 1.126 no período, sendo 158 oriundas das 
Ilhas e 868 de Humaitá-Navegantes, o que confirma 
uma predominância de solicitações deste tipo em 
Humaitá-Navegantes. Em termos de evolução, 
apresenta-se uma tendência de aumento do número 
de solicitações entre o início do período (2010 a 
2012) e o fim do período (2013 a 2017), com uma 
relativa estagnação em 2013.

Declaração de ocorrências de inundações e alagamentos segundo as entrevistas domiciliares, nos últimos 3 anos

Região de Humaitá-Navegantes Região das Ilhas
Nenhuma

58%

24%

10%
5%

0% 0% 2%

25%

48%

17%

6%
0% 0% 3%

1 - 2 vezes
3 - 4 vezes
5 - 10 vezes
11 - 15 vezes
16 vezes ou mais
NS/NR
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Inundações de 1941
Fotos: Fototeca Sioma Breitman, Porto Alegre

Os resultados decorrentes da pergunta do 
levantamento domiciliar “quantas vezes a água 
entrou na sua residência nos últimos 3 anos?”, 
apresentados acima, constituem os dados 
disponíveis mais precisos que se dispõe sobre 
frequências de inundações e alagamentos nas áreas 
de estudo. Porém, eles devem ser tomados com 
o adequado rigor estatístico por serem de caráter 
declaratório e serem interpretados tendo em 
conta as características do método de amostragem 
utilizado. Em Humaitá-Navegantes, 58% declararam 
que a água não entrou na residência. Já 39% tiveram 
a residência invadida pela água pelo menos uma 
vez nos últimos 3 anos. Dos que responderam que 
sim, 24% disseram ter entrado 1 ou 2 vezes. Na 
região das Ilhas, uma menor proporção das famílias 
entrevistadas (Entrevistados) declarou não ter tido 
a residência inundada nos últimos 3 anos (25%), e 
quase a metade (48%) declarou que a água entrou 

de 1 ou 2 vezes na sua residência nos últimos 3 
anos. No total, 74% declararam também terem 
sido afetados por inundações nos últimos 3 anos 
embora a água não tenha invadido sua residência. 
Por exemplo, podem não ter conseguido enviar as 
crianças para a escola porque o local estava fechado 
em decorrência do desastre.

De forma geral, tanto os resultados do levantamento 
domiciliar como as leituras comunitária e 
institucional levantadas sugerem -com as devidas 
ressalvas- uma repetitividade de eventos vinculados 
à água superior à registrada oficialmente, com 
uma percepção de intensificação do fenômeno em 
Humaitá-Navegantes, e uma repetição regular de 
inundações nas Ilhas, com dois marcos históricos 
destacáveis que são 1941 (que marcou notavelmente 
o declínio econômico do 4° Distrito) e 2015, o nosso 
caso de estudo.

Método
O projeto ambicionou realizar um diagnóstico amplo 
do contexto, dos problemas socioeconômicos 
gerados por eventos de inundação e alagamento 
para as famílias de baixa renda, e das medidas de 
enfrentamento tomadas pelas comunidades e pela 
Prefeitura de Porto Alegre a partir do estudo de 
caso de 2015, para posteriormente discuti-los com 
os atores envolvidos (Prefeitura e comunidades), de 
forma a motivar a adoção de medidas para amenizar 
o problema. A implementação do projeto foi dividida 
em duas fases: a fase 1, com enfoque social sobre a 

qual este relatório está centrado e a fase 2, de cunho 
econômico, cujos resultados integrarão o respectivo 
relatório.

No âmbito da fase 1, realizou-se um triple 
diagnóstico (análise de risco nas áreas de estudo; dos 
impactos sociais do evento de 2015, e das medidas 
de enfrentamento das comunidades e da Prefeitura 
do mesmo evento) por meio de uma série de coletas 
de dados primários e secundários. Considerando as 
características e a localização da população atingida 



30

Obtenção de dados primários: entrevistas domiciliares e levantamento dos mapas mentais das rotas de fuga

por inundações e alagamentos na área de estudo, 
efetuou-se uma análise preliminar para determinar 
o tamanho do universo amostral a ser considerada 
para um levantamento domiciliar. Utilizando 
dados geográficos e demográficos fornecidos por 
instituições tais como o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e o Serviço Geológico 
do Brasil (CPRM) definiu-se que, conforme 
indicadores de população do IBGE de 2010 
(43.689 habitantes em Humaitá-Navegantes, 8.330 
habitantes nas Ilhas, com aproximadamente 8.500 
habitantes expostos em ambas as áreas), o registro 
de 1.500 unidades censitárias teria valor estatístico 
suficientemente representativo das condições sob 
estudo. Em função deste critério e considerando 
que o objetivo do projeto focou a promoção do 
fortalecimento de medidas administrativas para a 
redução de impactos sociais produzidos por futuras 
inundações e alagamentos, não foi necessário 
aplicar procedimentos de inferência estatística para 
dimensionamento demográfico completo das áreas 
estudadas. O levantamento foi realizado em cada 
endereço, incluindo 1.500 entrevistas domiciliares 
gravadas, com coordenadas de cada domicílio, fotos 

e observações sobre a vulnerabilidade física das 
residências. 

Também, como dado primário, prepararam-se e 
sistematizaram-se 200 mapas mentais das rotas 
de fuga e foram aplicados 50 questionários de 
avaliação de impacto dos equipamentos sociais. 
Todos estes dados foram analisados por meio de 
tratamento geoestatístico, inclusive métodos de 
análise multivariada e de agrupamento. Um conjunto 
de perguntas foi tratado por análise de conteúdo a 
partir da transcrição das respostas obtidas. 
A fim de estabelecer padrões e distribuições 
geográficas, realizou-se a coleta, sistematização, 
adequação e análise de dados georreferenciados, 
integrando-os num ambiente computacional de 
Sistemas de Informação Geográfica (SIG).
A leitura do contexto vinculado às inundações 
e alagamentos nas comunidades presentes foi 
consolidada a partir da realização de cinco rodas 
de conversa, de tipo grupo focal, em cada região, 
integrada por representantes.

Rodas de conversa nas Ilhas
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Rodas de conversa em Humaitá-Navegantes

Para dar o contexto legal às medidas administrativas 
propostas realizou-se a coleta e a análise de 
documentos jurídicos em vigor disponíveis nas três 
esferas ou níveis do Poder Público.

O aprofundamento da leitura institucional se deu 
por meio da realização de nove entrevistas com 
agentes municipais que atuaram no gerenciamento 
das inundações do evento de 2015. Analogamente 
ao caso das rodas de conversa, estas entrevistas 
foram gravadas, transcritas e submetidas a análise de 
conteúdo.

Realizou-se a coleta e análise de imagens satelitais 
para determinação da dinâmica de ocupação do 
solo das Ilhas e a obtenção e análise de imagens 
aéreas das regiões de estudo a partir de sobrevoo de 
helicóptero, o que complementou o entendimento 
da dinâmica da área.

A integração das análises para a montagem do 
diagnóstico final emergiu do relacionamento de 
três leituras aplicadas aos dados: da leitura técnica, 
na qual houve a descrição, o dimensionamento 
e a espacialização do fenômeno, estudo de 
aspectos geográficos, físicos, hidrológicos, 
geoestatísticos, permitindo alcançar um diagnóstico 
de caracterização do risco, do local e das medidas 
estruturais existentes; da leitura comunitária, 
que englobou o entendimento do contexto e das 

motivações dos atores, o estudo de aspectos 
psicológicos, sociológicos, socioeconômicos e 
políticos permitindo entender a percepção e as 
opiniões dos atores, dos agentes municipais e da 
comunidade (famílias e líderes); da leitura jurídica, 
orientada à delimitação do marco jurídico legal de 
ação possível, considerando responsabilidades e 
limites legais.

Após a fase de análise derivada da coleta de 
dados, o diagnóstico foi montado a partir do 
relacionamento dessas três leituras sobre cada 
item. Esta análise gerou três linhas de informações: 
uma lista de problemas a serem resolvidos; uma 
lista de elementos de resiliência dos atores; uma 
lista de pontos de vulnerabilidade dos atores a 
serem levados em consideração. As recomendações 
técnicas foram elaboradas a partir da análise de cada 
um dos problemas identificados, levando em conta 
os elementos de resiliência e de vulnerabilidade 
identificados na formulação de cada recomendação 
técnica. 

Finalmente, o diagnóstico e as recomendações 
técnicas foram apresentados e debatidos com os 
representantes da Prefeitura e das comunidades de 
forma simultânea num evento específico no final 
do projeto co-organizado pelo Banco Mundial e os 
pontos focais das comunidades e da Prefeitura. A 
fase 1 gerou uma série de resultados fornecidos para 
a municipalidade em meio digital, disponíveis na sua 
totalidade na Prefeitura de Porto Alegre.
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Capítulo 2 - RISCO DE INUNDAÇÃO E ALAGAMENTO 
NAS ÁREAS DE ESTUDO

Foto: INSPE

Foto: Equipe do Banco Mundial
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Inundação
Fenômeno Fluvial

Alagamento
Água da chuva

O conceito de risco é definido como sendo a 
possibilidade de ocorrência de um evento cujas 
consequências são indesejáveis. Os riscos de 
desastres são o resultado da interação, no tempo 
e no espaço, dos eventos físicos potenciais com 
os elementos expostos e suas condições de 
vulnerabilidade. Eles são dimensionados a partir da 
influência mútua entre condições físicas e sociais, 
que fazem com que um determinado evento, como a 
precipitação intensa, se transforme em uma ameaça 
com verdadeiro potencial de gerar perdas e danos 
aos sistemas sociais e ambientais. No que se refere 
aos riscos em contextos urbanos relacionados à 
ocorrência de eventos climáticos, por exemplo, 
além da análise do fenômeno natural é necessário 
considerar o aumento da densidade demográfica, 
as políticas de habitação urbana, a degradação 

ambiental, a ocupação do solo, as diretrizes 
disponíveis para o planejamento urbanístico e as 
condições socioeconômicas e de infraestrutura 
das populações que ocupam áreas com risco, entre 
outros aspectos.

Para reduzir os riscos de desastres é fundamental, 
portanto, atuar sobre a relação entre os seus 
componentes: ameaça, exposição e vulnerabilidade. 
Após a identificação do contexto, da interação 
entre ameaças, vulnerabilidades e grupos sociais 
expostos ao risco, é possível determinar as 
mudanças necessárias do ponto de vista das 
políticas, regulamentações, leis ou projetos e 
programas existentes, quais problemáticas devem 
ser priorizadas e que maneira será possível garantir a 
proteção da população.

Fator de Risco Ameaça
A ameaça se apresenta como fenômeno físico latente, com possibilidade de ocorrer no futuro e 
que pode ser caracterizada de acordo com sua origem (natural ou antrópica), frequência, duração, 
intensidade e local de incidência, entre outros aspectos. A ameaça diz respeito ao fenômeno que pode 
vir a provocar um desastre. No caso de inundações e alagamentos, trata-se de ameaças naturais (por 
exemplo, o aumento do nível do rio, precipitação intensa), sobre as quais a ação do homem consiste em 
monitorar e prever sua abrangência, em maior ou menor medida, segundo o tipo de fenômeno.

Em ambas as áreas (Humaitá-Navegantes e Ilhas) verifica-se a ocorrência de alagamentos. Trata-se do 
acúmulo excessivo de água nas ruas e nos quarteirões, por subdimensionamento ou entupimento da rede 
de drenagem ou por eventos extremos para os quais a infraestrutura não foi dimensionada. Verificam-
se também eventos de inundação, que se define como o transbordamento das águas de um vale de 
escoamento ou canal de drenagem, natural ou artificial, atingindo as áreas marginais, habitualmente não 
ocupadas pelas águas (planície de inundação ou áreas de várzea). 

A região de Humaitá-Navegantes está localizada no talude seco do dique de proteção de Porto Alegre, nas 
margens do rio Gravataí e início do delta do Jacuí. Os alagamentos que ocorrem dentro desta região são 
decorrentes da combinação de, pelo menos, os seguintes fatores: (1) área com baixa declividade. Quando a 
declividade é baixa, é necessária uma seção de escoamento maior para drenar a precipitação; (2) urbanização 
que aumentou o escoamento superficial e reduziu a infiltração no solo; (3) estações de bombeamento não 

Alagamentos e inundações: duas ameaças naturais distintas
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possuem funcionamento regular para bombear o 
escoamento para fora do dique de proteção.

Já as Ilhas foram formadas ao longo de períodos 
consideráveis de tempo pelo depósito de sedimentos 
dos rios que chegam ao delta. Esta região recebe 
inundações frequentes, dependendo do relevo do 
local, devido às características mencionadas. As 
inundações que ocorrem nesta área são naturais em 
função da precipitação na área correspondente às 
bacias de contribuição dos quatro rios. 

As inundações na região são predominantemente 
modeladas pelos excedentes hídricos de montante 
pelo fato de estar no início da bacia do lago Guaíba, 
associados ao eventual efeito de represamento 
provocado pelos ventos. Dos 2.524km² da bacia do 
lago Guaíba, mais de 90% encontram-se a jusante 
das Ilhas, fato pelo qual a incidência das inundações 
nas Ilhas é decorrente não dessa seção, senão dos 
17.345km² da bacia do Baixo Jacuí, além das vazões 
dos rios dos Sinos (3.747km²), Gravataí (1.977km²) 
e Caí (4.946km2). Somadas todas as bacias citadas 
a montante, observa-se que nas Ilhas escoa 10% da 
área do Estado do Rio Grande do Sul.

Conforme resultados obtidos, observa-se que as 
inundações no delta ocorrem depois de um período 
de pelo menos dois dias de precipitação intensa. Para 
que toda a bacia contribua para o delta e ocorram 
inundações importantes são necessários pelo menos 
5 dias de precipitação permanentes na bacia. Os 
eventos de magnitude registrados foram resultado 
de períodos superiores a 7 dias de precipitação 
intermitentes e contínuas. Já o efeito do vento 
ocorre quando a direção do vento altera os cenários, 
verificando-se quando sua direção represa o 
escoamento do delta, aumentando os níveis hídricos. 

No que diz respeito aos impactos decorrentes do 
evento de 2015, verificou-se que as duas áreas de 
estudo se distinguem com relação ao fenômeno 
ou ameaça hidrometeorológica que incidem 
sobre os respectivos territórios. Enquanto na 
região de Humaitá-Navegantes verifica-se mais 
frequentemente o fenômeno de alagamento, 
na região das Ilhas predomina o fenômeno de 
inundação. No que se refere à percepção das 
comunidades e dos agentes municipais acerca das 
especificidades das ameaças, verificou-se que os 
participantes reconhecem as características dessas 
ameaças que afetam diferentemente as duas regiões. 
Contudo, a população geralmente utiliza a palavra 
“enchente” (que tecnicamente se define como o 
aumento temporário do nível de água no canal de 

drenagem devido ao aumento da vazão, atingindo a 
cota máxima do canal, porém, sem transbordamento) 
para se referir ao fenômeno de inundação (quando se 
verifica o transbordamento fluvial).

Com relação à leitura comunitária dos 
participantes em rodas de conversa relacionada 
com o entendimento das ameaças, nas Ilhas, a 
percepção geral é que a inundação é um fenômeno 
relacionado a uma ameaça proveniente da natureza 
(precipitações, cheias e vento). Sendo assim, os 
moradores percebem que frente a essa ameaça é 
necessário aprender a conviver, uma vez que não há 
como evitar as inundações ribeirinhas que formam 
parte da dinâmica hídrica do local. Os moradores 
da região admitem ter uma relação diferente com 
o ambiente, pois moram perto do rio percebem 
quando a dinâmica do rio se modifica, podendo 
acompanhar o aumento do nível das águas que sobe 
gradativamente até que uma inundação se configure. 
Predominam também depoimentos sobre a dinâmica 
das cheias nas Ilhas em função das precipitações 
na cabeceira dos rios e a água que fica represada 
devido ao vento. Essas influências fazem com que 
a inundação ocorra, muitas vezes, após os dias de 
precipitação, quando há sol na região. Os moradores 
percebem, ainda, que dependendo da direção do 
vento e seu efeito de represamento, diferentes áreas 
da região são afetadas antes que outras. Utilizam, 
inclusive, o fator vento e outros indicadores naturais 
para monitorar essas áreas mais suscetíveis.

Já em Humaitá-Navegantes, fizeram referência a 
aspectos históricos dos bairros, quando o território 
de Humaitá-Navegantes se caracterizava como 
um banhado utilizado para plantação de arroz, 
justificando as ocorrências frequentes de alagamento 
no local. Diferentemente do que acontece na 
região das Ilhas, os moradores entendem que há 
uma diferença de fenômeno e que em Humaitá-
Navegantes não ocorrem desastres devidos ao 
transbordamento do rio, mas devido à água da 
precipitação que não drena adequadamente, 
provocando tais alagamentos, conforme ilustra 
o relato seguinte: “É, eu acho que a diferença que 
tem das Ilhas pra ali pra nossa região, é que na ilha é 
uma enchente mais natural né, que ela é decorrente 
do próprio Guaíba, do próprio rio. É uma enchente 
mais ‘natural’, enfim, e na região da grande Farrapos é 
referente ao crescimento da população e que não foi 
investido infraestrutura de dutos, enfim, galerias pra 
que não tivesse todo esse alagamento que já tem há 
bastante tempo. Acho que essa é a diferença.” Nesta 
região, o fenômeno ocorre de forma rápida devido a 
fatores estruturais decorrentes da impermeabilização 
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do solo, minimizando a possibilidade de controle por 
parte da população local.

Cabe salientar, por fim, que o fenômeno se 
estenderia para as duas regiões se não fosse 
pelo efeito atenuante do dique que modificou as 
características de exposição destes territórios. Antes 
do dique, as duas áreas de estudo eram afetadas por 
inundações ribeirinhas. O dique foi construído depois 
do evento de 1941 com o intuito de evitar inundação 
na área urbanizada de Porto Alegre, que passou a 
contar com um sistema de drenagem por meio de 
bombas e canais de drenagem para o escoamento 
da água acumulada no lado seco da estrutura 
(lado continental). O funcionamento irregular 
desse sistema de bombeamento torna as áreas 
protegidas pelo dique susceptíveis a alagamentos, 
especialmente as de menor altimetria.

Localização em Porto Alegre do 
dique de proteção (linha vermelha), 

das casas de bombeamento 
(círculos vermelhos) e das réguas de 

monitoramento (losangos amarelos). 
Fonte: Equipe de pesquisa do 

Banco Mundial. 

Fator de Risco Exposição

Dinâmicas Populacionais das
Áreas de Estudo

A exposição se refere à suscetibilidade das 
populações, edificações, bens e propriedades, 
materiais ou ambientais de serem atingidos ou 
danificados pelo impacto resultante de fenômenos 
tais como inundações ou alagamentos. 

Desde tempos antigos, a exposição é fortemente 
relacionada com práticas de desenvolvimento 
humano, como a presença de atividade agrícola 
em solos fertilizados pelas aluviões dos rios e, mais 

Neste contexto de exposição, e de acordo com os 
dados divulgados pelo IBGE referentes às estimativas 
das populações residentes nos 5.570 municípios 
brasileiros (2017), Porto Alegre é a 10ª cidade mais 
populosa do Brasil, com 1.484.941 habitantes. Os 
dados do censo do IBGE (2010) apontam que Porto 
Alegre tem uma densidade demográfica de 2.837,52 
habitantes por km², a segunda maior do Estado do 
Rio Grande do Sul.

No período de 2000 a 2010, a região das Ilhas (bairro 
Arquipélago), mesmo sendo considerada “área de 
proteção de ambiente natural, parque natural e 
reserva biológica no Plano Diretor de Porto Alegre” 
(exceto um setor da ilha da Pintada), é aquela que 
apresentou maior crescimento populacional relativo 
entre os bairros estudados, com um aumento de 
65% no período. Enquanto isso, alguns bairros de 
Humaitá-Navegantes viram sua população declinar 
nos casos concretos de Anchieta, Navegantes e São 
Geraldo.

recentemente, com o processo de urbanização 
que no Brasil foi rápido, às vezes sem presença 
de uma adequada regulação do uso do solo, num 
contexto de grande crescimento populacional e das 
atividades socioeconômicas. Em Porto Alegre, como 
na quase totalidade das grandes cidades brasileiras, 
as características deste processo provocaram 
uma expansão urbana nem sempre controlada, 
especialmente em áreas expostas às inundações.
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Dinâmica da área ocupada por construções nas Ilhas em 2002 (amarelo), 2009 (laranja) e 2016 (vermelho). Os círculos representam as áreas 
que sofreram recuo ou abandono da construção. 
Fonte: Google Earth Pro V 7.3.2.5776 (January, 2019). Porto Alegre, Brazil. DigitalGlobe, 2019. CNES/Airbus, 2019

Razão de morar nas áreas de estudo, segundo declaração nas entrevistas familiares

A partir dos resultados obtidos da análise de 
ocupação do solo das Ilhas por meio de imagens 
de satélite sintetizados no mapa acima verificou-se 
que, contrariamente à percepção dos representantes 
comunitários e agentes municipais, a área estudada 
não apresentou crescimento significativo em termos 
de abrangência de espaços ocupados nos últimos 
quinze anos. Antes disso (e reforçado com os dados 
obtidos a campo), encontrou-se adensamento 
populacional nestes locais, provavelmente pelo 
aumento vegetativo da população que escolhe 
permanecer nas Ilhas. Esta população tende a 
aumentar a área construída, consolidada pelo grupo 
familiar (fenômeno conhecido como “puxadinhos”, 
ilustrado pela fotografia acima). No período analisado 
observaram-se, também, áreas que sofreram 
desocupação ou abandono em decorrência de 
processos de regularização fundiária, realocação em 

função da instalação de infraestrutura viária ou de 
expulsão por confrontos internos, provavelmente 
relacionados com a questão do tráfico de drogas.

Na região das Ilhas, foi destacado nas rodas 
de conversa que a instalação em área de risco 
evidenciou-se mais a partir do aumento de pessoas 
provenientes de outros bairros, que passaram a 
ocupar a região sem conhecer a dinâmica do rio nos 
seus ciclos hídricos. Já em Humaitá-Navegantes, as 
lideranças entendem que o aumento da ocupação 
na região está ocorrendo sem a instalação de 
infraestrutura adequada, especialmente com 
relação à água, esgoto e luz. Alguns participantes 
argumentaram que a Prefeitura tem conhecimento 
desses problemas, mas que suas ações não 
convergem com os interesses das comunidades 
afetadas pelos alagamentos.

Região de Humaitá-Navegantes 
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Ilustração dos debates sobre fatores de risco dos alagamentos em 
Humaitá-Navegantes

Nos resultados do levantamento domiciliar observa-
se que as principais razões de morar nas áreas de 
estudo não são predominantemente econômicas, 
mas vinculadas à vida familiar (tonalidade laranja 
no gráfico acima), tais como ser nativo do bairro 
ou morar na propriedade da família (38%) e ter a 
presença de parentes ou de amigos (24%). Duas 
razões econômicas (tonalidade azul) seguem entre 
as mais citadas: o baixo custo de vida ou acesso à 
propriedade (11%) e a oportunidade ou proximidade 
de trabalho ou negócio (11%). Há outro grupo de 
respostas, mais vinculado à qualidade de vida e 
à presença de equipamentos e serviços públicos 
(tonalidade verde), com predomínio em Humaitá-
Navegantes, onde resultou em indicadores citando 
o acesso a um programa de realocação ou aluguel 
social do governo (6%), a tranquilidade ou segurança 
no bairro (3%), o fácil acesso aos serviços públicos 
ou equipamentos sociais (3%), a bela paisagem (2%), 
e o lazer ou contato com a natureza (2%), situação 
relevante nas Ilhas. 

Em complemento, os relatos das rodas de conversa 
de Humaitá-Navegantes insistem sobre o fato que as 
razões para a ocupação da área estão relacionadas à 
busca de melhores condições de vida e de emprego, 
pois entendem que a maior parte dos novos 
moradores são provenientes do interior do Estado 
e se alocam na região que é mais próxima ao centro 
da cidade. A procura por moradias é igualmente 
apontada como uma forte razão para a ocupação 
de alguns bairros onde a Prefeitura tem projetos de 
reassentamento. Pessoas ocupam a área a fim de 
serem contempladas pelo projeto e terem acesso, 
por consequência, à residência própria. A esse 
respeito, houve também relatos de um fenômeno 
indesejado de um programa público (hoje extinto) 
de relocação de moradores para fora de áreas 
de risco de inundação, pelo qual beneficiados do 
programa teriam vendido suas moradias sociais e 
voltado a ocupar as áreas de risco para se candidatar 
novamente ao mesmo programa.

Nas Ilhas se revelam, no entanto, contradições 
nas decisões do poder público ao longo do 
tempo. A história de mais de dois séculos de 
ocupação perpassa por fatos contraditórios como 
a demarcação da região como área de parque e 
a formação de assentamentos promovidos por 
iniciativa do próprio poder público que, segundo os 
participantes das rodas, na década dos anos 1980 
realocou famílias da região de Humaitá-Navegantes 
para as ilhas dos Marinheiros e do Pavão. Na 
época, os representantes comunitários explicam 
que não havia infraestrutura pública para moradias 

nessas ilhas e há relatos que as famílias não tinham 
conhecimento das características do local para o qual 
estavam sendo transferidas. Em anos posteriores 
foi instalado o lixão da cidade, fato que também 
favoreceu a ocupação por ser motivo de ocupação 
para catadores, aliado à construção da rodovia que 
dá acesso à cidade.

Os depoimentos dos agentes municipais que 
participaram do trabalho mostram convergência 
com as razões de ocupação das áreas de estudo. 
Foram citados três por eles fatores principais: (1) 
déficit habitacional, (2) pouca fiscalização por parte 
da Prefeitura e (3) aspectos históricos e culturais, 
aparecendo esse último particularmente com relação 
às Ilhas.

Fatores Estruturais que Aumentam 
a Exposição ao Risco
A pesquisa teve como resultado, também, o 
diagnóstico dos fatores que aumentaram a exposição 
a inundações e alagamentos. Neste quesito, existe 
uma divergência expressiva entre a leitura dos atores 
e a leitura técnica da nossa equipe de pesquisa sobre 
uma série de pontos levantados, o que sugere certo 
grau de desinformação na população ou, ainda, 
a consolidação e a propagação de boatos sobre 
algumas questões em particular.

Em Humaitá-Navegantes, um dos principais pontos 
de controvérsia diz respeito da construção da Arena 
do Grêmio, conforme ilustra este relato coletado em 
roda de conversa em Humaitá-Navegantes: “Depois 
da construção da Arena que houve essas duas imensas 
inundações [...] Porque chover assim, ter água e acúmulo 
de água isso tem. Isso tem em qualquer parte, mas não 
como agora que entrou água até depois do peito das 
pessoas. Tá entendendo? Isso nunca houve.” Agentes 
da Prefeitura indicaram que o projeto da Arena do 
Grêmio cumpriu exigências relacionadas com os 
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índices de impermeabilização do solo em vigor, o que 
implicaria que o empreendimento teve um impacto 
controlado sobre o risco de alagamento na região. 
Já a construtora desta obra está sob investigação 
do Ministério Público por descumprimento das 
contrapartidas sociais previstas no projeto, mas não 
por motivos técnicos na realização da obra.

Com relação à construção da rodovia BR-448, 
salienta-se que uma obra em uma ponte da rodovia 
BR-448 que teria sido construída pelo DNIT sobre 
um conduto de drenagem da área constituiria motivo 
que dificultaria o escoamento das águas pluviais 
de Humaitá-Navegantes. A Prefeitura estaria em 
discussão com o Ministério Público para tomar as 
providências aplicáveis.

A construção de aterros em setores dos bairros, 
atendendo à condição de baixa declividade dos 
terrenos em relação às demais áreas pode gerar 
alagamentos por diminuição da seção de escoamento 
superficial. 

Com relação às Ilhas, a população alega que a 
descaracterização do delta do Jacuí deve-se à 
construção de muros e aterros realizada pelos 
moradores e por empresas com o intuito de 
minimizar o impacto das inundações. Neste sentido, 
a avaliação do impacto dos aterros deve ser 
investigada caso a caso. Em sistemas hídricos de 
grandes planícies, contudo, os efeitos de aumento 
dos níveis pela presença deste tipo de intervenção 
tendem a ser desprezíveis. 

Também, por meio dos resultados obtidos nas rodas 
de conversa, constatou-se que é ideia generalizada 
o fato que o assoreamento e a falta de dragagem 
dos cursos, especialmente pelas empresas que 
trabalhavam com extração de areia na região das 
Ilhas, estariam alterando a dinâmica hídrica local. Em 
sentido estrito, a alteração por dragagem da seção 
de escoamento representada pelos cursos é mínima 
quando considerada a planície de inundação na área 
de estudo. Dessa forma, as dragagens para retirada 
das áreas assoreadas têm efeito inócuo sobre o 
rio Jacuí, uma vez que o volume e a magnitude da 
cheia do rio são expressivos para que essas ações 
repercutam no aumento da exposição da população 
residente nas Ilhas. Assim, nestes casos, a medida 
da dragagem relaciona-se mais com a dificuldade 
de manutenção da via navegável do que com a 
diminuição da altura atingida pela lâmina de água.
Outro tema levantado pela população participante 
tem a ver com a construção do dique de Eldorado do 
Sul, município vizinho a Porto Alegre, localizado na 

margem direita do rio Jacuí. O dique está projetado 
para ser implantado a aproximadamente 2,5 km do 
braço do rio Jacuí na sua fase deltaica. Desta forma, 
o efeito sobre a exposição a inundações é nulo, já 
que o escoamento se dá principalmente pela calha 
do rio e da planície. 

Representação da Análise
Preliminar da Exposição ao
Risco de Inundação nas Ilhas
Para conhecer os locais com maior exposição às 
inundações obtiveram-se resultados do Programa 
Federal Ação Emergencial para Delimitação de Áreas 
em Alto e Muito Alto Risco a Enchentes, Inundações 
e Movimentos de Massa do Serviço Geológico 
do Brasil (CPRM). A partir de método qualitativo, 
o órgão federal identificou em Porto Alegre 
118 áreas de risco nas classes alto e muito alto, 
sendo 49 relativas à inundação e enchente e 69 a 
movimentos de massa, enxurrada e erosão. As áreas 
da cidade onde a ocupação foi desordenada e sem 
planejamento são os casos mais graves, por conta 
da escavação de encostas naturais e ocupação das 
margens dos arroios. As “áreas de risco potencial não 
instalado” (conforme a nomenclatura do CPRM) com 
interseção com as áreas de estudocompreendem 11 
áreas, sendo 9 de alto e 2 muito alto risco potencial 
(as duas últimas localizadas na ilha do Pavão). Não 
se registra nenhuma área com situação de risco 
identificado em Humaitá-Navegantes. A CPRM conta 
11.109 moradias e 44.436 pessoas em situação 
de risco alto ou muito alto em toda a cidade de 
Porto Alegre, sendo 8.462 pessoas em Humaitá-
Navegantes e 2.113 nas Ilhas.

No caso das Ilhas, teve-se como resultado a 
representação cartográfica quantificando a área 
atingida segundo dados disponíveis de tempo de 
retorno e altitudes do nível hidrométrico. Apesar 
de não constituir uma análise definitiva por não 
incluir na análise a simulação do vento de quadrante 
Sudoeste que represa a água na bacia e eleva a 
lâmina de água, este cenário constitui uma adequada 
aproximação dos cenários encontrados. 

Observa-se que se registra uma altitude crítica 
(acima de aproximadamente 1,5 m) a partir da 
qual se observa o enchimento do sistema insular, 
momento a partir do qual praticamente linearizam-
se as afetações de áreas, independentemente do 
nível hidrométrico. A partir deste ponto de inflexão, 
o número de unidades construídas potencialmente 
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Fator de Risco
Vulnerabilidade
As condições de vulnerabilidade a desastres 
influenciam o grau das possíveis perdas ou danos 
a pessoas, bens, instalações e ao meio ambiente 

inundadas se estabiliza, o que constitui um marco 
interessante para a construção de edifícios públicos 
e privados nas Ilhas. Este tipo de análise é adequado 
para orientar políticas de uso do solo. Por outro 
lado, sabe-se que o represamento das vazões 
líquidas por incidência do vento predominante do 
quadrante Sudoeste provoca o aumento dos níveis, 
aumentando também o tempo de retorno por esta 
causa. Desta forma, os cenários citados são uma 
primeira leitura do fenômeno, onde se aplicaram 
algumas simplificações por falta de dados (por 
exemplo: perfis hidráulicos). Torna-se necessário que 
o poder público conte com este tipo de análise para 
aperfeiçoar as políticas de gestão territorial com foco 
na GRD.

Por se tratar de um fenômeno diferente que 
depende da capacidade de drenagem urbana e não 
da altura fluvial, esta análise não se aplica ao caso de 
Humaitá-Navegantes.

Exposição ao risco de inundação nas Ilhas conforme áreas ocupadas por eventos com tempo de retorno de 2 (azul claro), 10 (azul) e 50 
anos (azul escuro). Fonte: Banco Mundial.

 ¹Mais detalhes sobre a concepção desses mapas estão disponíveis na Nota Metodológica, a ser publicada no site do Banco Mundial Brasil.  

em decorrência de uma determinada ameaça. 
Refere-se aos atributos de uma pessoa ou grupo e 
da sua situação que influenciam a sua capacidade 
para antecipar, enfrentar, resistir e se recuperar do 
impacto de um risco natural. Assim, a vulnerabilidade 
é comumente relacionada a um conjunto de 
componentes ou fatores, entre eles sociais, 
econômicos, físicos e ambientais, que expressam 
condições especificas de vida. 

O trabalho teve como resultado a caracterização 
das populações que residem nas regiões de estudo 
em termos de vulnerabilidade física das residências 
e do entorno; vulnerabilidade socioeconômica da 
população; vulnerabilidade institucional e vinculada 
às relações comunitárias; e vulnerabilidade vinculada 
à percepção do risco. 

Com o intuito de apoiar os gestores públicos no 
planejamento de GRD, foram elaborados mapas 
específicos para cada tipo de vulnerabilidade¹, 
os quais permitem localizar as áreas mais frágeis 
em função de cada critério. Em todos os casos, a 
caracterização numérica das variáveis foi realizada 
classificando pela sua incidência sobre a população. 
Às situações críticas atribuíram-se os maiores 
valores, no entanto que as menos rigorosas 
receberam valores menores. Multiplicando os 
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valores das variáveis numéricas para cada elemento 
censado obteve-se um valor final que foi integrado 
a um processo de interpolação a fim de compor 
os cenários de cada tipo de vulnerabilidade ora 
representadas.

Vulnerabilidade Física das 
Residências e do Entorno
Obtiveram-se resultados relacionados com a 
vulnerabilidade física das residências e do entorno, 
conforme relação a seguir: principal meio de acesso 
à casa; qualidade do acesso à casa; presença de 
marca(s) de inundações anteriores; presença de 
esgoto a céu aberto no entorno; presença de lixo/
entulho/restos de materiais de construção no 
terreno; tipo de edificação; número de andares 
da casa/imóvel; andar(es) onde a família mora; 
material das paredes externas da casa; material de 
cobertura da casa; material do piso da casa; presença 
de trincas ou rachaduras nas paredes e tipo de 
fundação da residência. Estes dados são os únicos 
elementos do levantamento domiciliar que não 
foram declaratórios do entrevistado, mas resultado 
de um trabalho de observação de 1.500 residências 
pelos pesquisadores observadores contratados nas 
comunidades.

Conforme representa o mapa-síntese abaixo, as 
áreas mais vulneráveis no quesito de vulnerabilidade 
física das residências estão concentradas nos bairros 
Farrapos e Humaitá, entre a Arena do Grêmio e a Vila 
dos Ferroviários. Outras áreas sensíveis incluem o 
centro da ilha dos Marinheiros e a ilha da Pintada.
Entre os pontos de fragilidade relacionados com este 
quesito, destacaremos os elementos seguintes: 

•  79% das residências em todas as áreas 
analisadas têm somente um andar, porcentagem 
que chega a 89% nas Ilhas, o que constitui um 
limitante para adotar medidas resilientes do tipo 
“subir os pertences no andar superior” em caso 
de inundação o alagamento; 

• 11% das residências foram construídas em 
madeira aproveitada, consideradas como sendo 
as mais vulneráveis, com predominância nas ilhas 
do Pavão e ilha dos Marinheiros, assim como no 
bairro Farrapos;

• A maior parte das residências não têm fundação, 
sendo diretamente colocadas no solo sem 
vigamento (32%, com predominância nas 
Ilhas), ou com vigamento (26%, sendo a opção 
mais observada em Humaitá-Navegantes). As 
lideranças das Ilhas abordaram que antigamente 
as residências eram feitas sobre palafitas. Com 
a construção da rodovia e a chegada de novos 
moradores na região, entretanto, passou-se a 
adotar as residências baixas, de apenas um andar, 
o que agravou o impacto das inundações. O 
abandono deste tipo de construção se explicaria 
pelo fato que as residências de palafita eram 
associadas a condições socioeconômicas menos 
favorecidas e, por isso, gradativamente deixaram 
de ser usadas nas Ilhas embora fossem mais 
resilientes às ameaças locais: “Alvenaria é o chique 
agora, bota no chão! [...] Palafita é coisa de pobre, 
entendeu? É pobrinho, é miserável, é de favela. 
Entendeu? É chique fazer uma casa no chão e 
depois ela ficar no meio d’água. É impressionante! E 
a gente sabe que dá pra fazer uma casa de alvenaria 
também em cima de palafita, mas não, tem que 

Mapa síntese da vulnerabilidade 
física e do entorno das 

unidades construídas. A maior 
vulnerabilidade é representada 

pelas tonalidades vermelhas, 
enquanto as menores estão em 

tons de amarelo.
 Fonte: Banco Mundial.
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Vulnerabilidade
Socioeconômica
As regiões estudadas não são homogêneas com 
relação à vulnerabilidade socioeconômica, sendo 
possível observar em cada uma delas a coexistência 
de grupos com condições de vida contrastantes. Em 
Humaitá-Navegantes encontram-se áreas valorizadas 
economicamente com alto padrão construtivo 
das moradias coexistindo com áreas de invasão e 
ocupação irregular precárias. Analogamente, na 
região das Ilhas aparece o contraste entre as margens 
do rio, ocupada por residências de alto padrão e as 
áreas onde se observam populações com condições 
de vida crítica.

Os resultados voltados à identificação de grupos 
vulneráveis consideraram as seguintes variáveis: 
número de moradores na casa; gênero, idade e 
nível de escolaridade dos moradores; presença de 
pessoa com deficiência ou problema de mobilidade 
na família; presença de doença crônica na família; 
situação de ocupação da residência e faixa de renda 
da família. Com base nessa análise, observa-se 
que as áreas mais vulneráveis neste quesito estão 
concentradas no bairro Farrapos e na Ilha da Pintada, 
com predominância na parte norte.

fazer no chão. Não, isso é coisa de pobre, isso é 
coisa de faveleiro.”

• Em 24% do entorno das residências foi 
identificada a presença de esgoto a céu aberto, 
especialmente no bairro Farrapos, nas ilhas da 
Pintada e dos Marinheiros;

• Em 30% do entorno das residências foi 
identificada a presença de lixo, entulho ou resto 
de material de construção no terreno, com 
predominância em Farrapos, nas ilhas da Pintada 
e do Pavão, conforme ilustra o mapa abaixo. 
Estes números vêm reforçar as estatísticas 
oficiais do censo de 2010, segundo as quais 
a região das Ilhas tem a maior incidência de 
lixo acumulado no município com 46%; e em 
terceiro lugar, Humaitá-Navegantes com 13%. 
Nas interações comunitárias e entrevistas 
com agentes municipais, este elemento foi 
salientado como um problema central, por 
interferir negativamente nas condições sanitárias 
dos moradores, especialmente nas áreas de 
invasão onde as condições de infraestrutura 
são precárias, e por interferir diretamente 
no funcionamento das bombas e entupir os 
canais de drenagem no caso de Humaitá-
Navegantes, conforme indica este relato de 
entrevista com agente municipal: “Os dutos e 
galerias são obstruídos a 70% a 80%, ou seja, a 
água que é para passar a 100%, passa a 20% por 
eles. Então, a água, não consegue né, jogar água 
pra fora. Obstruí por causa do lixo, tem que fazer 
essa desobstrução. Tem lixo também nos bueiros, 
que também não são limpos, as bocas-de-lobo. E 
daí, claro que agrava muito.” Os representantes 

comunitários reconhecem a corresponsabilidade 
da comunidade neste problema: “Cada um de nós 
somos os culpados do que acontece, todo mundo 
é culpado, não adianta a gente colocar a culpa a 
Prefeitura porque não recolhe, mas a gente também 
tem o serviço e a gente não utiliza o serviço de uma 
forma correta.”

Localização das residências com 
presença de lixo ou entulho 
no terreno, conforme dados 

obtidos em campo ao longo do 
desenvolvimento do projeto. 

Fonte: Banco Mundial.
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Mapa síntese da vulnerabilidade 
socioeconômica. A maior 
vulnerabilidade é representada 
pelas tonalidades vermelhas, 
enquanto as menores estão em 
tons de amarelo. 
Fonte: Banco Mundial.

Seguem alguns destaques dos pontos de maior 
fragilidade socioeconômica em relação com 
inundação e alagamento:
 
• 22% dos moradores são menores de 12 anos 

(com predominância em Anchieta e nas ilhas 
dos Marinheiros e do Pavão) e 13% são idosos 
de mais de 61 anos (com predominância em São 
Geraldo, Navegantes e na ilha da Pintada); 

• 58% têm um nível inferior ao Ensino 
Fundamental completo, com predominância 
nas ilhas do Pavão, dos Marinheiros e no bairro 
Humaitá;

• 9% dos moradores vivem sozinhos e 4% dos 
domicílios são densamente ocupados (entre 8 e 
19 moradores);

• 20% das famílias entrevistadas reportaram que 
pelo menos um membro da família tem alguma 
deficiência: destas pessoas, 40% têm dificuldade 
permanente para subir e descer os degraus; 
15% apresentam dificuldade mental/intelectual 
permanente; 13%, dificuldade permanente para 
ver e 7%, dificuldade permanente para ouvir; 

• Mais da metade das famílias declarou que pelo 
menos um membro da família tem alguma 
doença crônica, com predominância de casos de 
hipertensão (28%, sobretudo em Navegantes e 
São Geraldo); diabetes (16%, com destaque em 
Navegantes e na ilha da Pintada); asma (16%, 
mais presentes em Anchieta, Humaitá e na ilha 
do Pavão); osteoporose (3%); HIV/AIDS (2%) e 
câncer (2%); 

• 9% dos moradores têm a reciclagem ou a gestão 
de resíduos como ocupação principal, com 
predominância nas Ilhas (ilhas do Pavão e dos 
Marinheiros) e no bairro Humaitá; 

• 35% declararam ter renda familiar mensal inferior 
a R$ 1.000 (ao redor de 1 salário mínimo) com 
predominância nas Ilhas e 31% ganham entre 1 e 
2 salários mínimos;

• A renda do trabalho é a principal para 59% das 
famílias levantadas, mas tem natureza precária: 
16% dos moradores levantados trabalham com 
carteira assinada ou são funcionários públicos/
militares, este percentual cai a 7% no caso da ilha 
do Pavão. 6% recebem subsídios governamentais, 
tais como o Bolsa Família e 1% contam com 
o apoio de remessas/caridade/doações ou de 
alguma pensão;

• A quase totalidade dos alunos (91%) depende de 
creches e instituições de ensino públicas (70%);

• A maior parte dos moradores costuma se 
deslocar de ônibus (53%);

• 8% vivem numa residência cedida, com destaque 
em Navegantes e Anchieta; 4% declararam 
viver em regime de invasão/posse em todos os 
bairros/ilhas estudados, exceto São Geraldo, 
Farrapos e Anchieta;

• Algumas famílias isoladas declararam não 
costumar utilizar nenhum meio de comunicação. 
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Mapa síntese da 
vulnerabilidade 

institucional e vinculada 
às relações comunitárias. 

A maior vulnerabilidade 
é representada pelas 

tonalidades vermelhas, 
enquanto as menores 

estão em tons de amarelo.
Fonte: Banco Mundial.

Vulnerabilidade
Institucional e das Relações
Comunitárias
A vulnerabilidade institucional está associada à 
fragilidade de políticas e ações organizadas para 
enfrentar o problema das inundações e alagamentos. 
Estes problemas são frequentemente cumulativos e 
reincidentes ao longo das gerações e dos governos. 
Aspectos tais como incongruências em relação à 
legislação de uso e ocupação do solo, percepção de 
falta de intervenção política e representatividade, 
insuficiência na prestação de serviços e nas ações ao 
longo de eventos de inundação e alagamento foram 
levantados na forma de dados primários. 

Além de debater sobre as dificuldades encontradas 
acerca da atuação do poder público, a pesquisa 
também buscou identificar possíveis dificuldades 
nas relações comunitárias e na atuação das 
lideranças que poderiam intervir nas condições de 
vulnerabilidade das regiões. 

No mapa abaixo, buscou-se sintetizar elementos 
quantificáveis que dizem respeito tanto à 
vulnerabilidade institucional como às relações 
comunitárias, com base aos indicadores seguintes: 
autorização do uso do solo para moradia segundo 
o Plano Diretor; (re)conhecimento de algum líder 
comunitário no bairro; frequência de participação 
nas atividades comunitárias; tipo de comportamento 
quando precisa resolver alguma questão/problema 
com o governo. Sob esta ótica, aparece que as áreas 
mais vulneráveis estão localizadas na ilha da Pintada, 

no centro da ilha dos Marinheiros, na ilha do Pavão, 
no entorno ao bairro Farrapos e na Vila Santo André. 

Os dados complementários apresentados 
abaixo sugerem uma desconexão significativa 
entre administradores e administrados além 
de dificuldades de mobilização e participação 
comunitária, elementos essenciais a serem 
trabalhados numa perspectiva de aplicação integrada 
de medidas voltadas ao fortalecimento da resiliência: 

• Apesar de o Plano Diretor de Porto Alegre 
(2010) não estabelecer a instalação de moradias 
e equipamentos públicos nas Ilhas (exceto em 
um setor da ilha da Pintada), a atual situação de 
ocupação da região infringe essa diretriz, uma vez 
que quatro ilhas são habitadas. A comunidade 
geralmente tem ciência de restrições legais 
quanto à atuação do poder público na região, 
especialmente com relação à restrição de 
investimentos na infraestrutura local, uma vez 
que somente a ilha da Pintada possui diretrizes 
urbanísticas desde 2017, com a regulação da 
Área de Proteção Ambiental (APA), mas existe 
entendimento restrito sobre os detalhes das 
especificidades jurídico legais do território e 
suas implicações em termos de planejamento 
urbano, conforme indica o seguinte depoimento 
em roda de conversa: “É diferenciado aqui [na ilha 
da Pintada], porque o que a gente pode fazer aqui 
não pode fazer lá. Então, pra fazer a pavimentação 
da Nossa Senhora da Boa Viagem não pode, nem 
botar aterro lá. Há um tempo atrás, a gente era uma 
terra sem lei. Mandava o Governo Federal, Estadual, 
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Município e nada fazia, um empurrava pro outro. 
Então, acho que é uma grande dificuldade.”

No entanto, os participantes nas rodas também 
ressaltam que, ao longo dos anos, a atuação da 
Prefeitura se mostrou contraditória na região. 
Mesmo com a criação do parque em 1976, há 
relatos de realocação de famílias para a região das 
Ilhas (principalmente nas ilhas dos Marinheiros e 
do Pavão) por ocasião da construção do dique. Na 
época, não havia infraestrutura básica nessas áreas 
e, desde então, a ocupação teria sido consolidada. 
Por outro lado, apesar da legislação restritiva, 
a Prefeitura realizou obras e a construção de 
equipamentos públicos, tais como postos de saúde e 
creches, como na ilha no Pavão, que de acordo com 
informação coletada junto a agentes municipais, foi 
construída por solicitação do Ministério Público em 
2014.  

• Em Porto Alegre, o Orçamento Participativo 
(OP) é há vinte anos o espaço para discussão 
direta com a Prefeitura sobre os problemas e 
prioridades específicos das regiões do município. 
No entanto, no momento da pesquisa, as 
lideranças salientaram que o processo de gestão 
compartilhada via OP estava em descrédito, 
tanto por falta de iniciativa no atendimento das 
demandas por parte da Prefeitura, como pelos 
conflitos entre algumas comunidades em relação 
às prioridades da região, enfraquecendo-as no 
processo de tomada de decisão. Observa-se 
na planilha de acompanhamento das ações do 
OP fornecida pela Prefeitura, que não foram 
identificadas demandas após o ano de 2012 
nas duas regiões de intervenção. Do total de 
19 demandas registradas entre 2000 e 2012, 
apenas duas estavam com a situação definida 
como “em viabilização de recursos”, as demais 
em andamento, sendo a maioria dessas definida 
como “situação preliminar”. 

• A pesquisa abordou se o entrevistado sabe 
como resolver alguma questão ou problema 
com o governo. O objetivo era identificar 
se as pessoas conheciam os caminhos para 
acessar o poder público quando necessitavam 
encaminhar alguma demanda individual junto 
ao mesmo. Como resultado, obteve-se que 32% 
afirmaram que não sabiam a quem recorrer e 
como fazer; 26% pediam ajuda, pois tinham 
dificuldade de encontrar as informações 
necessárias (com predominância na ilha do 
Pavão e em Anchieta); 14% tentavam resolver o 
problema (com destaque em Farrapos e na ilha 

dos Marinheiros), o que pode ser interpretado 
como desconhecimento dos mecanismos de 
comunicação com a Prefeitura ou desconfiança 
na atuação dos órgãos públicos. 

• No que se refere a situações de inundação e 
alagamento, as vulnerabilidades institucionais 
identificadas por representantes das 
comunidades e agentes municipais incluem: 
falha no Departamento de Habitação e da 
Assistência no acompanhamento das famílias 
após o desastre; descaso da Vigilância Sanitária 
na avaliação dos riscos à saúde humana durante 
as inundações; falta de articulação entre as 
secretarias durante os desastres; dificuldades 
em atender a população afetada, especialmente 
na oferta de itens de assistência humanitária; 
equipe da Defesa Civil é reduzida para atender as 
demandas e depende de voluntariado, pois além 
da falta de estrutura, inexistem serviços 24 horas 
na Prefeitura; o foco da atuação pública está nas 
emergências, no assistencialismo e nas doações e 
não na prevenção; e as ações de enfrentamento 
são pontuais e imediatas, sem preparação.

• A pesquisa identificou um problema de 
representação e apoio aos líderes comunitários 
nas regiões, sendo que 39% das famílias 
interrogadas responderam não reconhecer um 
líder comunitário na sua região, e que 18% não 
souberam responder. Observa-se que o número 
de pessoas mencionadas como lideranças pelos 
entrevistados é grande, o que denota dispersão 
da representatividade destas pelo território, 
cada um representando uma parcela restrita da 
população, exceto em alguns casos como na 
ilha da Pintada onde as lideranças parecem mais 
consolidadas. O problema é mais perceptível 
em Humaitá-Navegantes, que compreende 25 
comunidades diferentes e tem o maior número 
de habitantes. Ao mesmo tempo em que se 
observa que as lideranças locais são ativas nas 
discussões dos problemas, percebe-se menor 
coesão entre as lideranças dessa região no que 
se refere aos interesses e prioridades comuns, 
conforme ilustra este relato coletado em roda 
de conversa: “Só que somos uma região só, é 
um corpo, é um corpo e ele tem que funcionar 
junto. [...] É muito difícil no Humaitá [...] também 
por ser um bairro dormitório, onde as pessoas 
trabalham o dia inteiro, chegam em casa à noite e 
vão dormir. Cansei de chamar reuniões e ninguém 
vai.” A associação entre a atuação das lideranças 
e os partidos políticos interfere nas relações 
entre as lideranças e os demais moradores, 
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que veem interesses particulares na atuação 
das mesmas. Nas Ilhas, existem dificuldades 
relativas ao relacionamento entre moradores 
de ilhas diferentes, sendo frequentes, por 
exemplo, os conflitos entre moradores das ilhas 
dos Marinheiros e do Pavão, decorrentes da 
influência do tráfico de drogas.

• O nível de participação dos moradores nas 
atividades comunitárias é bastante limitado, com 
exceção de alguns envolvidos de forma maciça 
na vida da comunidade. Quando perguntado se o 
entrevistado participa das atividades e reuniões 
realizadas em seu bairro, é sintomático observar 
que a resposta mais citada foi não ficar sabendo 
destas atividades quando ocorrem (24%), com 
predominância em São Geraldo, Navegantes, nas 
ilhas das Flores e dos Marinheiros. Com relação 
à frequência de participação, 70% afirmou 
participar algumas vezes ou poucas vezes. 
Apenas 28% afirmaram participar sempre ou 
muitas vezes, com destaque nas ilhas do Pavão 
e da Pintada, e em Navegantes e Farrapos. Estes 
problemas parecem ser relacionados em parte 
com a falta de informação sobre as atividades 
comunitárias, mas também por falta de interesse 
dos moradores que preferem não participar ou 
se envolver na vida comunitária. Foi relatado 
ainda, nas rodas de conversa, a existência de 
preconceito entre moradores de vilas diferentes, 
a percepção que os moradores estão mais 
habituados a ações assistencialistas do que 
atuar de forma cooperativa entre si, e o fato 
da participação ser mais perceptível frente aos 
problemas emergenciais, como nas inundações, 
sendo mais difícil obter participação continuada 
em ações planejadas em longo prazo. 

• Por sua parte, os agentes municipais ressaltaram 
encontrar dificuldade na relação com as 
comunidades, especialmente quando se trata de 
projetos de reassentamento. Reconhecem que, 
para as famílias, o processo de reassentamento 
exige maior articulação entre diferentes 
setores da Prefeitura com as comunidades, 
disponibilidade de serviços além da moradia e 
a construção de novos vínculos comunitários. 
Avaliam que falta integração comunitária, sendo 
mais fácil o relacionamento com a região das 
Ilhas por ser um território mais integrado que 
com a região de Humaitá-Navegantes.

Vulnerabilidade
Vinculada à Percepção
do Risco
Foram indagados potenciais elementos de 
vulnerabilidade vinculados à baixa percepção de 
risco de inundação ou alagamento dos atores, com 
foco nos moradores das comunidades.

O mapa na página seguinte identifica as áreas mais 
vulneráveis neste quesito, com base aos seguintes 
indicadores: o fato de saber em outubro de 2015 que 
a casa poderia ser atingida por enchentes; quanto 
tempo antes o respondente soube que a água 
poderia chegar; se ele imaginava que a água poderia 
chegar a tal nível quando ele construiu ou decidiu se 
mudar para este lugar; a recorrência de atingimento 
por inundação/alagamento nos últimos 3 anos; e 
o nível de sentimento de confiança/preparação 
frente a futuros desastres. Assim, as famílias mais 
vulneráveis estão localizadas nas ilhas da Pintada, 
dos Marinheiros e do Pavão, e em Farrapos, Humaitá 
e na ilha das Flores em menor medida.
Seguem as principais conclusões acerca desta 
questão:

• 63% das pessoas que tiveram a residência 
invadida pelas águas em outubro de 2015 
declararam que não sabiam que a residência ou 
o prédio onde moram poderia ser atingido, o que 
indica uma percepção de risco relativamente 
baixa, com predominância em Humaitá-
Navegantes (Humaitá, Navegantes e Farrapos). 
36% afirmaram que souberam sobre o fato 
que a água poderia chegar a partir da própria 
experiência e 33% afirmaram ter recebido 
informação de amigos, parentes, vizinhos e/
ou proprietário da residência. Observa-se 
predomínio da primeira opção (experiência 
própria) na região de Humaitá-Navegantes. 
Apenas 5% afirmaram ter recebido informação da 
Prefeitura ou Defesa Civil. Relatos das rodas de 
conversa de Humaitá-Navegantes apontam que, 
em geral, as pessoas relacionam a probabilidade 
de alagamento com as previsões meteorológicas 
divulgadas na mídia. 

• 89% dos entrevistados que tiveram a residência 
ou o prédio inundado em 2015 declararam não 
imaginar que a água poderia atingir tal nível de 
altura na sua edificação, resultado que deve ser 
relativizado tendo em conta a excepcionalidade 
do evento. Com relação ao entrevistado ter 
pensado em mudar de residência devido às 
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inundações/alagamentos, 56% afirmaram que 
não, sendo a maior predominância de respostas 
negativas em São Geraldo, Navegantes, 
Humaitá, Anchieta e na ilha da Pintada. 44% dos 
respondentes afirmaram, também, ter deixado 
de fazer alguma melhoria na moradia por causa 
do risco de inundação ou alagamento, com maior 
predominância na região das Ilhas. 

• Na região das Ilhas a compreensão é que 
a inundação é inevitável no local, porém é 
possível controlar ou reduzir os seus efeitos. As 
lideranças participantes salientam que novos 
moradores passaram a ocupar a região sem 
conhecimento sobre a dinâmica dos rios, estando 
mais vulneráveis aos impactos das cheias. De 
fato, 15% dos entrevistados declararam morar 
nas áreas de estudo há menos de 2 anos (com 
destaque na ilha do Pavão e em Anchieta), ou 
seja, são pessoas que não vivenciaram o evento 
de 2015 ou que chegaram somente alguns meses 
antes. No entanto, contrariamente à percepção 
das lideranças, não se verifica relação estatística 
entre o fato de saber que a água poderia ter 
invadido a residência ou o prédio e o tempo que 
a família está morando na residência atual; por 
exemplo, famílias que vivem nas áreas desde 
entre 2 e 4 anos, ou seja, tinham recentemente 

chegado quando ocorreu o desastre de 2015, 
tiveram geralmente respostas equiparáveis a 
famílias que moram no local há 8 a 10 anos.  

• Em encontro comum, as lideranças das duas 
regiões relacionaram a ocorrência de desastres a 
fenômenos imprevisíveis, o que, de acordo com 
eles, não ocorre nas regiões. Entendem que o 
desastre é resultado da falta de planejamento e 
responsabilidade dos envolvidos e que, sendo 
previsível, não se configuraria como tal. 

• 70% dos entrevistados acreditam que 
provavelmente ou certamente a sua residência 
será inundada ou alagada nos próximos 10 
anos, com maior predominância na região das 
Ilhas. Quanto mais uma família teve a residência 
inundada nos últimos 3 anos, mais ela acredita 
que essa residência pode ser inundada nos 
próximos 10 anos, o que confirma que a 
experiência própria é essencial para trabalhar 
a questão de percepção de risco nas áreas 
de estudo. 54% se sentem pouco ou nada 
preparados para enfrentar ocorrências futuras, 
especialmente na região de Humaitá-Navegantes, 
enquanto 42% se sentem preparados ou muito 
preparados.

Mapa síntese da vulnerabilidade vinculada à percepção do risco. A menor percepção é representada pelas tonalidades vermelhas, enquanto as 
menores estão em tons de amarelo. Observe-se que, de forma geral, os locais mais vulneráveis apresentam maior percepção do risco. 
Fonte: Banco Mundial.
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Síntese das
Vulnerabilidades
Para concluir este capítulo, apresenta-se a seguir a representação cartográfica das zonas mais vulneráveis 
frente a inundações e alagamentos. É possível concluir que as áreas mais críticas em síntese são o bairro 
Farrapos e a ilha da Pintada.

Mapa síntese das vulnerabilidades analisadas de forma convergente. A maior vulnerabilidade é representada pelas tonalidades vermelhas, enquanto 
as menores estão em tons de amarelo. 

Fonte: Banco Mundial.
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Capítulo 3 - Impactos sociais das inundações 
e alagamentos em outubro de 2015

Inundações nas Ilhas em outubro de 2015

Foto: Brayan Martins, Prefeitura Municipal de Porto Alegre
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A hipótese de partida deste projeto é que os 
impactos sociais dos desastres se estendem além 
do que vem declarado nos registros oficiais, os 
quais se restringem à coleta dos impactos imediatos 
em termos de perda humana, saúde e moradia, 
além de danos materiais vinculados à destruição 
de edifícios públicos e privados. Assim, este 
estudo voluntariamente adota um conceito mais 
abrangente do conceito de “afetado”, segundo 
o qual consideram-se famílias afetadas por 
desastres aquelas que tenham experienciado pelo 
menos algum impacto na sua rotina em termos 
de vida familiar; saúde, moradia; bens e meios de 
subsistência; acesso a itens básicos; educação; 
aspectos sentimentais e qualidade de vida, a partir da 
análise de indicadores vinculados a cada categoria. 

Sob essa ótica, os impactos sociais podem se dar 
numa determinada família independentemente do 
fato de a água ter invadido a casa ou o prédio, o que 
constitui um enfoque diferente daquele utilizado 
em estudos tradicionais de danos e prejuízos 
socioeconômicos, especialmente aqueles elaborados 
por seguradoras. Assim, a pesquisa objetiva capturar 
implicações de desastres frequentemente não 
registradas, mas que potencialmente afetam a 
rotina de famílias desfavorecidas, especialmente em 
comunidades de países em desenvolvimento, como 
as selecionadas para este estudo.

Falecimento de 
morador

Medicamentos/
equipamentos vitais

Água potável/
alimentos

Itens de higiene
 /limpeza

Segurança

Modificação na 
união da família

Casa danificada
Evacuação

Acolhimento de 
alguém em casa

Problemas de saúde 
decorrentes do evento

Dias de aula/
creche perdidos

Bens danificados

Dias de trabalho/
negócio perdido

IMPACTOS
Vida familiar

Acesso a 
itens básicos

Qualidade 
de Vida Moradia

Saúde

Educação

Meios de Subsistência 
& Propriedade

Categorias de impacto social e de serviços públicos considerados pelo 
estudo

Além de mapear o leque dos impactos sociais do 
evento de 2015 nas regiões de estudo, procurou-
se identificar quais são os principais motivos de 
ocorrência desses impactos, de acordo com os 
afetados. Também procura identificar qual o papel 
dos serviços públicos nesse panorama, considerando 
as seguintes categorias: abastecimento de água; 
de energia; telecomunicações; mobilidade urbana; 
saúde; defesa e proteção civil, assistência social e 
abrigos; polícia e segurança; saneamento básico 
(esgotos); e coleta de lixo (resíduos sólidos). 
Para isso, as respostas às perguntas das entrevistas 
domiciliares indagando os motivos de cada impacto 

social foram associadas a uma subcategoria de 
impacto social ou de serviço público. Em combinação 
com as devidas verificações técnicas, esse sistema 
de associação visa identificar os serviços municipais 
setoriais a serem envolvidos na discussão para 
reduzir os diferentes tipos de impactos sociais 
levantados. Por tratar-se de uma associação 
simplificadora da situação, os motivos relacionados 
à categoria serviços públicos não devem ser 
interpretados de forma acusatória, no sentido 
de uma falha do serviço público em questão ser 
responsável pelo impacto social estudado. 

Magnitude do Evento
de Referência
Os dados oficiais do FIDE registram, para toda 
Porto Alegre, um número total de 9.420 afetados 
no evento de 2015, sendo 235 desabrigados, 8.184 
desalojados, e outros 1.000 afetados. Com relação 
aos danos materiais, foram oficialmente 2.800 
unidades habitacionais danificadas, 30 instalações 
públicas danificadas, 61 instalações públicas de 
ensino, 5 instalações públicas de prestadores de 
outros serviços e 34 obras de infraestrutura pública. 
Não há registro de nenhuma destruição de nenhuma 
dessas instalações. O valor total aproximado 
dos danos materiais (públicos e privados) soma 
oficialmente R$ 73 milhões. 

Com base nos dados declaratórios do levantamento 
domiciliar, contabiliza-se que 57% dos entrevistados 
tiveram suas casas ou prédios invadidos pelas 
águas em decorrência do evento de 2015, com 
predominância nas Ilhas, onde o percentual de 
unidades atingidas superou 70%, enquanto Humaitá-
Navegantes registra um percentual igual ou menor 
a 32% de casas/prédios atingidos em todos seus 
bairros. 

O nível alcançado pela água foi maior nas Ilhas, onde 
12% dos entrevistados cujas casa ou prédio foram 
invadidos pelas águas relataram que o nível máximo 
alcançou pelo menos o umbigo, 29% pelo menos o 
quadril, 65% pelo menos o joelho, e 89% pelo menos 
a canela/panturrilha. Já em Humaitá-Navegantes, 
4% relatram que o nível máximo alcançou pelo 
menos o umbigo, 10% pelo menos o quadril, 22% 
pelo menos o joelho, e 73% pelo menos a canela/
panturrilha. Grande parte das maiores alturas 
alcançadas nesta região foi registrada no bairro 
Farrapos. Existem casos isolados de alturas maiores, 
com predominância nas Ilhas. A quase totalidade 
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Localização de residências afetadas 
pelas águas no evento de 2015, segundo 
condição declaratória dos entrevistados. 
Fonte: Banco Mundial.

das famílias foi surpreendida pelo nível que a água 
atingiu, independentemente do fato de morar na 
casa há muitos anos ou não.

O tempo de permanência da água nas residências 
foi bem distinto nas duas regiões de estudo, sendo 
em torno de 2-3 semanas em média nas Ilhas, contra 
alguns dias em Humaitá-Navegantes.

Apresentam-se a seguir os impactos sociais do 
evento de 2015 nas áreas de estudo. Para cada 
categoria analítica, os resultados de cada indicador 
foram organizados por ordem decrescente em 
função do número de famílias afetadas.

Vida Familiar

Acolhimento de pessoas
em casa

Para avaliar o impacto do evento na vida familiar 
dos entrevistados, foram tomados em conta os 
seguintes indicadores: (1) se houve o falecimento 
de um membro da família ou de um ente querido 
durante ou logo depois do evento; (2) se a família 
percebeu uma diferença na união da família, para 
bem ou para mal, em decorrência do evento; (3) 
se a família acolheu alguma ou várias pessoas em 
casa. Presumiu-se nesse último caso que, apesar 
de facilitar a entreajuda, o acolhimento de pessoas 
em casa, por muito tempo, e de muitas pessoas, 
possa produzir um impacto negativo sobre a rotina 
da família de acolhimento, sobretudo quando os 
recursos são limitados.

De acordo com a pesquisa, o principal fator que 
afetou negativamente a vida familiar nas áreas 
de estudo no evento de 2015 foi a questão 
do acolhimento de pessoas em casa, com 
preponderância nas Ilhas (12% dos entrevistados de 
Humaitá-Navegantes e 22% das Ilhas).

O número de pessoas acolhidas na família variou: 2 
a 3 pessoas (37%), de 4 a 5 (25%), e 1 pessoa (24%), 
com casos isolados de famílias que acolheram mais 
de 10 pessoas. De forma geral, o intervalo de tempo 
de permanência das pessoas acolhidas condiz com 
a duração do evento em cada local, sendo que os 
locais mais afetados foram as ilhas dos Marinheiros e 
da Pintada nas Ilhas, e o bairro Farrapos em Humaitá-
Navegantes.

Se cruzarmos os dados declaratórios do número 
de pessoas acolhidas em outubro de 2015 com 
o número de moradores dos mesmos domicílios 
em julho de 2017, obtemos uma aproximação da 
variação de moradores na casa nesse período. A 
análise revela uma realidade desafiadora, já que 
mais de um quarto das famílias que acolheram 
alguém em casa em decorrência do evento viram 
o número de moradores da casa pelo menos 
triplicar temporariamente, com casos extremos de 
domicílios que viram o número de moradores mais 
de quintuplicar no imediato pós-desastre.
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Mudança na União
da Família

Falecimento de Familiar ou
Ente Querido

O segundo problema afetando negativamente a vida 
familiar nas áreas de estudo no evento de 2015 foi a 
mudança (em sentido negativo) na união da família. 

Neste quesito, os resultados revelam que a maioria 
dos participantes não percebeu mudança na união da 
família por conta do evento. Dos que a perceberam 
(6% dos respondentes em Humaitá-Navegantes e 
15% nas Ilhas), mais da metade especificou que a 
mudança foi positiva, em sentido de mais unidade/
solidariedade na família. Contudo, houve relatos de 
familiares que tiveram de ficar separados em locais 
diferentes e de conflitos entre familiares. 

Finalmente, o terceiro fator afetando negativamente 
a vida familiar nas áreas de estudo no evento de 
2015 foi o falecimento de membro da família ou de 
ente querido.

Quando perguntados sobre por que acolheram estas 
pessoas em casa no imediatamente pós-desastre, 
os respondentes relacionaram este problema em 
primeiro lugar com o impacto do desastre nas 
moradias de pessoas próximas (88%), conforme 
ilustra a fala seguinte: “Porque a casa dela já tinha 
enchido de água, não tinha mais lugar para ficar”. 

Problemas vinculados a serviços públicos (4%, 
em tons de cinza) configuram a segunda causa 
mais citada tanto em Humaitá-Navegantes 
(problemas de deslocamento, que vinculamos ao 
serviço de mobilidade urbana – 8%), como nas 
Ilhas (se somarmos as menções de problemas de 

deslocamento - 3%, e de presença de animais 
peçonhentos, vinculados ao serviço de Coleta de lixo 
/ Residuos sólidos - 1%). 
Entre os outros motivos mencionados, encontram-se 
o fato da pessoa acolhida estar doente ou com um 
estado de saúde frágil (3%, em tons de rosa), com 
uma predominância no caso de Humaitá-Navegantes, 
onde este problema aparece como terceira causa; 
motivos financeiros (3%, em verde, que vinculamos 
à categoria de Bens e meios de subsistência); e, 
querer ajudar as vítimas (2%, em laranja, resposta 
que vinculamos à categoria Aspectos sentimentais e 
qualidade de vida), que se deu mais especificamente 
no caso das Ilhas. 

Motivos de acolhimento de pessoas em casa em decorrência do evento, segundo as entrevistas domiciliares

No que diz respeito à perda de vidas humanas, 
observa-se que existe uma divergência entre os 
dados oficiais reportados no formulário FIDE, que 
fez registro de um desaparecido e nenhuma morte, e 
os resultados sugeridos pelo presente estudo, já que 
coletaram-se 22 relatos de falecimento de familiares 
ou entes queridos durante ou logo depois do 
evento, sendo 5 declarações na região de Humaitá-
Navegantes e 17 nas Ilhas. 

Contudo, estes dados devem ser interpretados com 
a devida cautela, sendo que seis motivos principais 
podem explicar esta divergência: (1) a temporalidade 
do preenchimento do FIDE, nos dias logo depois 
do evento, o que não permite identificar todos os 
falecimentos; (2) a deficiência de registros dos óbitos 
em período de desastre; (3) o fato de que vários 
respondentes podem ter se referido ao mesmo 
ente querido; (4) o fato de que vários dos óbitos 
identificados pela pesquisa muito provavelmente 
não podem ser unicamente atribuídos ao evento 
de desastre, mas a mortes naturais, (5) dúvidas 
sobre a veracidade da informação reportada pelo 
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entrevistado, (6) o fato de que o local da declaração 
do falecimento não corresponde obrigatoriamente 
ao local onde aquela pessoa faleceu.

Quando convidados a indicar como a pessoa 
faleceu, 11 dos 22 entrevistados que reportaram 
o falecimento de um familiar ou ente querido 
responderam à pergunta. Eles evocaram em primeiro 
lugar problemas de saúde, mais especificamente, 
infarto, consequência de doença veiculada pela água, 
ou depressão por ter que conviver com a enchente. 
O segundo motivo diz respeito ao impacto direto 
do desastre, sem mais informações. Problemas 
de acesso a itens básicos, mais especificamente 
no que se refere a medicamentos, aparecem em 

terceiro lugar. Foram relatadas também dificuldades 
vinculadas à categoria de serviços públicos, mais 
especificamente um problema de deslocamento 
para o atendimento de saúde, vinculado ao serviço 
de mobilidade urbana, que se materializou nas Ilhas. 
Em relação a esse último quesito, um entrevistado 
das Ilhas que procurou o serviço público de 
saúde durante o evento declarou ter encontrado 
problemas. Finalmente, é importante ressaltar 
também a presença de uma resposta (acidente 
de carro) que é dificilmente relacionável com a 
ocorrência do desastre.

Motivos de falecimento de familiar ou ente querido em decorrência do evento, segundo as entrevistas domiciliares

Saúde
Existem potenciais danos físicos ou psicológicos 
decorrentes de um desastre, tais como lesões 
físicas, doenças transmitidas pela água, estresse, 
dentre outros. A lista estudada nesta pesquisa foi 
bastante ampla com o intuito de mapear o máximo 
de distúrbios de saúde sofridos pelas famílias em 
decorrência do evento de 2015.

Foi perguntado aos entrevistados se alguém da casa 
sofreu lesões, doenças, danos físicos ou psicológicos 
em decorrência do evento. Um terço (34%) dos 
entrevistados responderam afirmativamente. 
As Ilhas, onde um pouco menos da metade dos 
entrevistados relatou este tipo de problema, contra 
quase um quinto dos domicílios em Humaitá-
Navegantes, foram proporcionalmente mais afetadas.

Observa-se que estes resultados configuram 
números maiores que o registro oficial, já que o 
FIDE não registrou feridos ou enfermos na versão 
atualizada de 22 de outubro de 2015. Além dos 
potenciais motivos de divergência de dados análogos 
ao caso de falecimento evocados acima, existem 
duas hipóteses adicionais, que são (1) a possível 
deficiência de registros das lesões e doenças caso 
não haja comparecimento a uma unidade pública 
de saúde ou caso a mesma não esteja funcionando 
normalmente em decorrência do desastre; (2) o fato 
de que a pesquisa perguntou sobre uma lista de 

potenciais problemas de saúde mais abrangente que 
aquela registrada pelo sistema de saúde. 

Em termos de tipos de problemas de saúde 
reportados, observa-se que problemas 
psicoemocionais, tais como reações emocionais/
traumas/estresse/nervosismo e perturbações 
do sono e do apetite, foram os problemas mais 
reportados, conforme ilustra esta fala: “Foi o abalo 
emocional. Sério, ele é muito profundo. A gente tenta 
esquecer, mas aí chega ano que vem e volta tudo 
de novo. Não adianta querer seguir em frente.” Um 
segundo grupo de problemas de saúde corresponde 
a doenças físicas, principalmente àquelas 
principalmente transmitidas pela água, tais como 
doenças de pele, leptospirose, diarreia infecciosa, e 
doenças veiculadas por parasitas. Este levantamento 
condiz com relatos em rodas de conversa no que se 
refere ao risco de saúde na atualidade e ao resultado 
de ações recentes que amenizaram o problema em 
alguns locais desde o evento de 2015. 

Perto de dois terços dos respondentes relataram que 
as pessoas afetadas se recuperaram completamente, 
enquanto quase um terço disse que o estado de 
saúde delas ainda não tinha voltado ao normal no 
momento de pesquisa, ou seja, quase dois anos 
depois do evento. 3% mencionaram que o impacto 
na saúde foi irreparável. Dos participantes que 
relataram que a pessoa se recuperou, 43% disseram 
que demorou até 4 semanas, com prevalência 

Motivos de falecimento avançados pelos entrevistados, nas áreas de estudo

Infarto
Consequência de doença vinculada à água
Depressão por ter que conviver com enchente
Impacto direto da inundação
Falta de medicamentos
Problema de deslocamento para o atendimento de saúde
Acidente de carro
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Motivos de contrair um problema de saúde em decorrência do evento, segundo as entrevistas domiciliares

Moradia
Na categoria Moradia consideraram-se os danos 
nas residências, assim como a necessidade e 
as dificuldades de evacuação das famílias em 
decorrência do evento.

entre 2 até 4 semanas (23%). Existem disparidades 
importantes de realidades dentro das áreas de 
estudo neste quesito.

Para entender a relação entre nível de renda e 
impactos em termos de saúde, reportaram-se os 
problemas de saúde citados à faixa de renda mensal 
declarada pelas mesmas famílias. Assim, constatou-
se uma correlação estatística entre o nível de renda 
das famílias e o número de tipos de problemas de 
saúde declarados em decorrência do evento, no 
sentido de que as famílias de menor renda tenderam 
a acumular uma diversidade relativamente maior 
de problemas de saúde que as famílias de renda 
mais alta.

Quando perguntados sobre por que esta doença, 
lesão, ou dano ocorreu, os entrevistados se referiram 
em primeiro lugar a motivos vinculados com serviços 
públicos nas duas áreas de estudo (39%, em preto 
nos gráficos abaixo), mais especificamente à questão 
da contaminação da água, que relacionamos ao 
serviço de saneamento básico (esgotos), com 36%, 
com destaque nas ilhas das Flores e do Pavão, e 
em Farrapos. Contudo, a pesquisa não verificou 
correlação estatística entre o fato de a família 
declarar que alguém da família teve uma doença 

vinculada à água e o fato de se ter observado 
esgoto ao céu aberto no entorno próximo da casa, 
ou de haver lixo ou restos de entulho/material de 
construção no próprio terreno. Outros problemas 
identificados incluem problemas com a energia 
elétrica e o contato com animais peçonhentos (nas 
Ilhas), que vinculamos ao serviço público de coleta de 
lixo (resíduos sólidos). 

O segundo motivo mais frequentemente evocado 
(com 27%) nas Ilhas, e aparecendo em terceiro lugar 
em Humaitá-Navegantes, diz respeito ao fato de 
se vivenciar uma situação de desastre de forma 
geral, que vinculamos à categoria de Aspectos 
sentimentais e qualidade de vida, com destaque na 
ilha da Pintada. A terceira causa mais citada de forma 
geral (24%), e a segunda em Humaitá-Navegantes, 
reagrupa vários elementos que configuram impactos 
diretos das inundações e alagamentos (umidade/
frio; se machucar ao andar na água; quebra/queda 
de objetos). Outros motivos se referem a problemas 
relacionados com a categoria Bens e meios de 
subsistência (7%), tais como a tristeza com a perda 
da casa e de bens e a preocupação com o trabalho/
negócio; e a questão de estar forçado a sair de casa 
(categoria Moradia, 1%, somente nas Ilhas).

Danificação das Residências
O principal impacto do evento de 2015 em Moradia 
nas áreas de estudo é relacionado com a danificação 

das casas ou prédios, situação que afetou um quarto 
dos entrevistados de Humaitá-Navegantes e dois 
terços nas Ilhas. 

De forma geral, a maioria das residências danificadas 
sofreram estragos moderados, precisando de 
reparação. Nas Ilhas, mais de dois terços (37%) dos 
entrevistados declararam perda total da residência, 
o que exigiu a reconstrução ou forçou a família a se 
mudar definitivamente, com destaque para as ilhas 
do Pavão e das Flores em menor medida. Já em 
Humaitá-Navegantes, a parcela que mencionou o 

Região de Humaitá-Navegantes 

Região das Ilhas

33%

37%

1%
1%

1%
7% 2%1%

28%

16%

4%

3%
31%

3%

21%

5% 5%

Contato/Contaminação com a água
Problema com a energia elétrica
Contato com animal peçonhento
Vivência de uma situação de desastre de forma geral
Umidade /frio
Se machucar com objetos ao andar na água
Queda/quebra de objetos
Tristeza com a perda de casa/ de bens
Outro
Estar forçado a sair de casa

Contato/Contaminação com a água
Problema com a energia elétrica
Umidade /frio
Queda/quebra de objetos
Vivência de uma situação de desastre de forma geral
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pior nível de danos foi menor, ainda que expressiva 
(22%). 

Observou-se que famílias vivendo em apartamentos, 
como nos prédios de São Geraldo, se declararam 
menos afetadas que famílias morando em casas ou 
em tendas ou trailers neste quesito. Neste evento 
excepcional, fundações de tipo palafitas visivelmente 
não constituíram uma salvaguarda contra a 
danificação das residências.

Os tempos de recuperação dos danos nas residências 
comprovam as dificuldades consideráveis que os 
moradores das regiões de estudo tiveram para 
reconquistar as suas moradias, sendo que uma 
parcela importante dos entrevistados (31% em 
Humaitá-Navegantes e 41% nas Ilhas) declararam 

que a casa não foi recuperada completamente até 
o momento da pesquisa, e 6% disseram que suas 
moradias sofreram danos irreparáveis: “O pior para 
mim foi a minha casa, né, [...] perdi tudo e até hoje não 
pude recuperar o que eu perdi. E até o dia de hoje eu 
tenho medo de ficar em casa por causa da estrutura, 
que a parede tá caindo e até agora não tenho nenhum 
recurso.”

Ao desagregar os resultados dos níveis de 
danificação das residências e dos seus respectivos 
tempos de recuperação por faixa de renda mensal 
declaradas pelas famílias, observa-se que as famílias 
de menor renda foram relativamente mais atingidas 
pelo problema de danificação das residências. 

Tempos de recuperação dos danos nas residências, de acordo com entrevistas domiciliares

Motivos de evacuação das residências em decorrência do evento, segundo as entrevistas domiciliares

Evacuação das Residências
O segundo problema mais reportado no quesito 
Moradia foi ser forçado a sair de casa (40%), sendo 
que perto de 60% dos entrevistados nas Ilhas 
disseram ter saido da casa por um determinado 
período na ocasião do evento de 2015, contra 12% 
em Humaitá-Navegantes. O fato de ter alguém 
deficiente ou com problema de mobilidade em 
casa não teve incidência estatística sobre o fato de 
ter evacuado. Já os domicílios onde tinha alguma 
mulher grávida tenderam a evacuar ligeiramente mais 
que a média. 55% afirmaram ter ficado no mesmo 

bairro, 25% ficaram em outro bairro, e 21% foram 
para outra cidade. Uma parcela importante dos 
entrevistados (45% nas Ilhas e 39% em Humaitá-
Navegantes) relataram que membros da família 
tiveram que ficar separados neste período. 

A motivação mais citada pelos entrevistados para 
explicar o fato de ter saído de casa está vinculada 
à danificação da residência pela água (38% em 
geral, com destaque em Anchieta, e 39% nas Ilhas), 
que vinculamos à categoria Moradia (em amarelo). 
Esta razão somente aparece em segundo lugar 
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Motivos de não evacuação das residências em decorrência do evento, segundo as entrevistas domiciliares

Meios de Subsistência
O principal impacto da categoria Bens e meios de 
subsistência é a perda de dias de trabalho ou de 
negócio por pelo menos algum membro da família. 
Este problema foi reportado por um pouco menos 
da metade dos entrevistados (47%), seja por perder 
dias de trabalho (40%, com predominância nas Ilhas, 
sobretudo na ilha do Pavão), por ser afetado no 
negócio (5%), ou por perder o emprego (2%, a maior 
parte das Ilhas). 

em Humaitá-Navegantes, onde o principal motivo 
declarado para sair de casa foi o risco à saúde 
dos moradores (44%, especialmente em Farrapos, 
Navegantes e São Geraldo; mas também nas ilhas do 
Pavão, dos Marinheiros e das Flores). 

O terceiro motivo de evacuação apontado nas duas 
regiões (com 10%), com destaque para a ilha do 
Pavão, diz respeito a um conjunto de problemas 
relacionados a serviços públicos, incluindo: risco 
de ficar ilhado ou de não poder se deslocar, que 
relacionamos ao serviço de mobilidade urbana; 
falta de energia, e problema de abastecimento de 
água. O quarto motivo mais citado diz respeito a 
questões relacionadas com à Vida familiar (10%), 
mais especificamente, ao fato de se proteger e/ou 
de proteger os moradores da casa, entes queridos 
ou animais (com destaque na ilha do Pavão e em 
Farrapos). 

Outros motivos evocados são os problemas no 
acesso a itens básicos vitais como água, alimentos e 
medicamentos (2%), especialmente na ilha do Pavão; 
evitar perder dias de trabalho (1%) que vinculamos à 

categoria de Bens e meios de subsistência; e evitar 
perder dias de aula (1%) relacionado à categoria de 
Educação, estes dois últimos unicamente nas Ilhas.

De acordo com os entrevistados, o principal motivo 
explicando este fenômeno (83%, com destaque na 
ilha da Pintada) tem a ver com o medo de roubo ou 
furto, ou seja, o acesso à segurança no imediato 
pós-desastre, que vinculamos à categoria de acesso 
a itens básicos. Outros motivos citados incluem 
o apego ao lugar e o fato de precisar cuidar dos 
animais, ambos itens relacionados à categoria de 
Aspectos sentimentais e qualidade de vida (6%), com 
destaque na ilha dos Marinheiros; e o fato de estar 
ilhado ou de não estar socorrido, que vinculamos à 
categoria de serviços públicos de mobilidade urbana 
(3%). Finalmente, outra razão dizendo respeito 
ao impacto direto das inundações e alagamentos 
(2%) foi citada nas Ilhas: a necessidade de alguém 
controlar a água e informar quando ela tiver baixado 
para que os evacuados pudessem retornar ao local.

Bens e Meios de
Subsistência

Para avaliar os impactos nos bens e meios de 
subsistência das famílias, dois indicadores foram 
utilizados: a perda de dias de trabalho ou de negócio 
de algum membro da família, e a danificação dos 
bens da família (fora a própria casa cuja danificação 
está contemplada na categoria Moradia).

O tempo que a pessoa ficou sem poder trabalhar 
mais citado foi 3 dias ou menos em Humaitá-
Navegantes e de 2 até 4 semanas (34%) nas Ilhas, o 
que condiz com o tempo respectivo de permanência 
da água nas regiões. 

Ao observar separadamente o impacto mais grave, 
que é a perda de emprego, constata-se que as 
famílias que declararam uma renda mensal até R$ 
2.000,00 concentraram 90% das perdas de emprego 
reportadas, sendo 59% concentradas nas famílias de 
menor renda, com renda mensal até R$ 1.000,00.

Quando perguntados sobre por que essas pessoas 
perderam dias de trabalho ou de negócio, problemas 
relacionados com serviços públicos aparecem em 
primeiro lugar, com 68%, com destaque em Humaitá-
Navegantes. Mais especificamente, se referem a 
problemas de vias e acessos interrompidos (com 
predominância na região de Humaitá-Navegantes), 
conforme ilustra a fala seguinte: “Não tinha condições 
de sair por causa das ruas alagadas”. Além disso foram 
evocados para explicar este problema a falta de 

Região de Humaitá-Navegantes 
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7% Medo de roubo e/ou furto
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Estar ilhado/não ser socorrido
Controlar a água/informar quando estiver baixo
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Motivos de perda de dias de trabalho e/ou de negócio em decorrência do evento, segundo as entrevistas domiciliares

transporte público (com destaque na ilha da Pintada, 
em Navegantes e Farrapos), e as faltas de energia e 
de água (esta última unicamente nas Ilhas). Relatos 
das rodas de conversa e de entrevistas com agentes 
municipais confirmam a questão da dificuldade 
de deslocamento para ir trabalhar e o fato de 
que muitas empresas pararam de funcionar em 
decorrência do evento de 2015.

O segundo motivo mais citado (23%) tem a ver com 
o fato de se ter a própria casa ou o local de trabalho 
invadido pelas águas, situações que vinculamos à 
categoria Moradia/Danos em edificações. Os bairros 
de Humaitá-Navegantes mais afetados foram São 
Geraldo (43%) e Anchieta (35%), essencialmente por 
causa de disrupções na cadeia dos negócios (falta de 
clientela, de funcionários, de material). Nas Ilhas, os 
locais mais afetados são as ilhas do Pavão (37%) e 
dos Marinheiros (32%), essencialmente por causa de 
locais de trabalho inundados ou danificados. 

Outros motivos menos citados dizem respeito à 
necessidade de cuidar das crianças que ficaram 
sem aula (2%, vinculado à categoria Educação, 
essencialmente nas Ilhas e em Farrapos), a uma 
doença (2%, vinculado a Saúde), problema de falta 
de roupa ou uniforme (2%, vinculado a Bens e meios 
de subsistência), à necessidade de cuidar da família 
e de idosos (1%, vinculado a Vida familiar), ao medo 
de roubo ou furto (1%, vinculado a Acesso a itens 
básicos – segurança). No caso das Ilhas, aparece um 
problema bem específico aos profissionais da pesca 
(2% nas respostas das Ilhas) que ficam sem poder 
exercer sua atividade por causa da correnteza que 
impede sua atividade.

Danificação de Bens

Segurança

O segundo maior impacto do evento na categoria 
Bens e meios de subsistência diz respeito à 
danificação de bens. 

Este impacto foi predominante nas Ilhas onde 
somente 15% dos entrevistados declararam não 
ter sofrido nenhuma danificação de bens, contra 
51% em Humaitá-Navegantes. Os itens mais 
frequentemente danificados foram os móveis, 
eletrodomésticos e itens de alimentação, higiene 
ou vestuário nas duas regiões. A maior parte dos 
objetos danificados foram irreparáveis, precisando 
substituição dos mesmos. As famílias tendo 
declarado pertencer às faixas de menor renda mensal 
tenderam a ser relativamente mais afetadas na 
danificação de bens.

As famílias foram interrogadas acerca da sensação 
de segurança no período de imediato pós-desastre. 
Perto de três quartos dos entrevistados de Humaitá-
Navegantes disseram que essa sensação não mudou 
em decorrência do evento, enquanto a maior parte 
das respostas obtidas nas Ilhas se dividiram entre 
uma sensação de segurança inalterada (51%) e 

Acesso a Itens Básicos
Não se poderia avaliar completamente os impactos 
sociais do evento sem olhar qual foi o impacto no 
acesso aos itens básicos. Numa perspectiva de 
assistência humanitária, foram considerados os 
elementos seguintes: medicamentos e equipamentos 
médicos vitais; água potável e alimentos; itens de 
higiene/limpeza; e segurança.
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Acesso a Itens Básicos

Motivos da percepção de maior insegurança em decorrência do evento, segundo as entrevistas domiciliares

Motivos dos problemas de acesso a água potável e alimentos no evento de 2015, segundo as entrevistas domiciliares

Água Potável e Alimentos
O segundo maior problema no acesso a itens 
básicos foi a falta de água potável e de alimentos, 
com predominância nas Ilhas. 16% relataram 
ter tido problemas de acesso tanto com a água 
quanto alimento em decorrência do evento, 7% 
mencionaram problemas somente com a água, 3% 
somente com os alimentos.

Quando perguntados sobre por que suas famílias 
tiveram dificultade para obter estes itens, foram 
majoritariamente apontados problemas vinculados 
a serviços públicos (63%), mais especificamente a 
obstrução das vias e de transporte, problemas no 
abastecimento de água e na distribuição da ajuda 
humanitária. 

Um segundo conjunto de falas (18%) evocou o fato 

uma deterioração da sensação de segurança (44%), 
especialmente nas ilhas da Pintada e do Pavão.

Quando perguntados por que eles sentiram esta 
diferença na segurança do bairro, os entrevistados 
reportaram em primeiro lugar a percepção do 
aumento das ocorrências de roubo, furto ou 
saqueamento (56%, categoria de Acesso a itens 
básicos), motivo que foi preponderantemente citado 
na ilha das Flores: “Eles ficavam rodeando aqui e daí 
a gente ficou com medo deles levarem o pouco que 
tinha sobrado. Tinha que ficar o tempo todo de olho que 
quando a gente menos esperava podiam entrar na casa 
da gente.” 
Em segundo lugar, foi mencionado um conjunto de 
problemas relacionados com os serviços públicos, ou 

seja, falta de segurança pública, a interrupção de vias 
e acessos, e a falta de energia elétrica. Juntos, eles 
representam 41% das causas reportadas, e foram 
sobretudo em Anchieta, em Humaitá e na Ilha da 
Pintada.  

Foi apontado em roda de conversa nas Ilhas que 
a insuficiência de segurança pública dificultou o 
processo de evacuação das moradias e a segurança 
das pessoas abrigadas no local. Segundo os 
representantes comunitários, o gerador de luz só 
funcionava em alguns horários específicos neste 
local, e em função desta situação, vários domicílios 
decidiram manter alguém da família na casa ou 
permanecer na região por receio de saques às casas 
e comércio. 

de os mercados estarem fechados ou não operando, 
causa que relacionamos com a categoria de Moradia/
Danos em edificações. Finalmente, um terceiro 
grupo de motivos (16%) dizem respeito a problemas 
vinculados à categoria Bens e meios de subsistência, 
ou seja, quando a pessoa afirmou que não tinha 
condições financeiras de comprar, evocou a perda 
de dia de trabalho, ou o aumento dos preços. Este 
fenômeno foi confirmado em entrevista no que diz 
respeito ao preço das velas, as quais foram utilizadas 
para a iluminação durante o período pós-desastre: “E 
aí assim ó, as pessoas dos comércios aqui que tinham 
coisas, pra ter uma noção, um pacote de velas eles 
tavam vendendo, estava sendo vendido a 5 reais. [...] 
Não entrava nada [...], caminhão pra repor, então tudo 
triplicou de preço”. 
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Itens de Higiene e Limpeza
O terceiro item básico mais impactado durante o 
evento em número de famílias foi o acesso a itens 
de higiene e limpeza, com 15% dos entrevistados 
reportando este problema, essencialmente nas ilhas 
do Pavão e dos Marinheiros.

Medicamentos e
Equipamentos Médicos Vitais

Educação

Finalmente, problemas de acesso a medicamentos e/
ou equipamentos médicos vitais afetaram também 
15% das famílias entrevistadas. As ilhas do Pavão, 
das Flores e dos Marinheiros por um lado, e o bairro 
Anchieta por outro, foram os lugares com mais 
relatos deste impacto. 

Ao analisar a mediana, que divide uma população 
entre duas partes iguais, dos tempos de recuperação 
do acesso aos três últimos itens básicos 
apresentados (água/alimento; higiene/vestuário; 
medicamentos/equipamentos médicos vitais), 
observa-se que a população de Humaitá-Navegantes 
se recuperou geralmente mais rapidamente de 
impactos no acesso a itens básicos (mediana de 
3-4 dias para o acesso a água potável e alimentos; 
entre 1 e 2 semanas para o acesso a itens de higiene 
e limpeza; e entre 2 semanas até 4 semanas para 
o acesso a medicamentos e equipamentos vitais), 
enquanto os impactos foram mais douradouros nas 
Ilhas (mediana entre 2 a 3 semanas para estes três 
itens). Contudo, sinaliza-se que 12% dos afetados 
no acesso a medicamentos e equipamentos médicos 
vitais declararam o dano irreparável ou a situação 
não ter voltado ao normal no momento da pesquisa. 

Os motivos apontados pelos entrevistados para 
explicar problemas de acesso a itens de higiene e 
limpeza e medicamentos e equipamentos médicos 
vitais são equipaváreis aos que foram apontados 
na análise da questão do acesso à água potável e 
alimentos. 

Para medir o impacto em termos de educação, foi 
considerado o indicador de perda de dias de aula 
de algum membro da família, que seja de creche, de 
escola, ou de universidade, durante ou logo depois 
do evento. 

Perto da metade (44%) dos entrevistados declarou 
que alguém da família sofreu um problema de 
acesso às aulas ou à creche em decorrência do 
evento de 2015. Contudo, observam-se resultados 
diferenciados entre e dentro das regiões de 
intervenção. 

Para a grande maioria dos entrevistados (91%), o 
tempo que levou até o problema ser resolvido foi 
inferior a uma semana em Humaitá-Navegantes, 
enquanto 76% dos respondentes nas Ilhas avaliaram 
a duração do impacto em semanas, com destaque 
para a faixa de mais de 2 semanas até 4 semanas. 

Quando perguntados sobre por que estas pessoas 
perderam dias de aula ou de creche, o motivo mais 
citado se refere a problemas relacionados com 
serviços públicos (58% em total) tanto nas Ilhas 
como em Humaitá-Navegantes. De maneira análoga 
a o que foi relatado em rodas de conversa, a ênfase 
foi colocada no problema de deslocamento, inclusive 
transporte escolar. 

Outro problema destacado foi o fato de as escolas 
serem utilizadas como abrigos (mais impactante 
nas Ilhas), resultado que condiz com a avaliação de 
impacto realizada nos equipamentos sociais, sendo 
que 8 responsáveis destes equipamentos dos 53 
pesquisados declararam que as suas instalações 
serviram de abrigo no momento do desastre, 4 deles 
sendo unidades educativas.

Outros motivos relatados são a danificação e os 
problemas de funcionamento da própria unidade 
educativa devidos ao próprio desastre, e o fato dos 
alunos ou da família terem evacuado, ambas causas 
tendo sido relacionadas a problemas de Moradia/

Motivos dos problemas de acesso à educação no evento de 2015, segundo as entrevistas domiciliares
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Educação

Aspectos Sentimentais e 
Qualidade de Vida

Classificação dos
Impactos Sociais

Os entrevistados foram questionados se houve perda de algum animal de estimação e/ou de itens 
sentimentais, tais como patrimônio cultural/histórico/hereditário, fotos de família, dentre outros, em 
decorrência do evento. 

De forma geral, 93% dos entrevistados de Humaitá-Navegantes e 74% das Ilhas declararam não ter sofrido 
impactos deste tipo. Contudo, a perda de animais foi mencionada por um quarto dos entrevistados nas Ilhas, 
com destaque para a ilha do Pavão. A fala a seguir ilustra que este problema, ainda que limitado em termos 
numéricos, teve um impacto emocional forte nas vítimas: “Quando acordei, a gente estava de dentro da água e 
meus bichinhos tudo morto, os cachorros boiando em cima da água”. Contudo, as pessoas morando sozinhas e 
as pessoas idosas não foram mais atingidas que a média neste quesito.

A classificação, ou “ranking” dos impactos sociais apresentada abaixo para cada região constitui um esforço 
de síntese dos resultados do estudo. Calculou-se a proporção de famílias entrevistadas que reportaram cada 
tipo de impacto social para cada área de estudo, com base numa seleção de perguntas do levantamento 
domiciliar. Posteriormente, classificaram-se os impactos sociais do maior ao menor, em função da proporção 
de famílias entrevistadas que reportaram os impactos sociais correspondentes, com o intuito de destacar 
áreas de trabalho prioritárias em termos de planejamento de GRD.

Classificação dos impactos sociais do evento de outubro de 2015 em Humaitá-Navegantes,
 em % das famílias entrevistadas, de acordo com condição declaratória

Danos nas edificações (38%). Finalmente existem três motivos secundários, dois deles sendo relacionados à 
categoria de Bens e meios de subsistência (3%, em vermelho), ou seja, a falta de roupa ou uniforme e perda 
de material escolar; e outro relacionado à questão da Saúde (1%), no caso de doença. 

De forma geral, os gráficos abaixo confirmam por 
meio do tamanho das barras que a proporção 
de famílias afetadas pelos impactos sociais em 
outubro de 2015 foi maior nas Ilhas que em 
Humaitá-Navegantes. Além disso, visualizamos uma 
semelhança na ordem das cores que aparecem nos 
dois rankings, o que permite concluir que impactos 
nos Bens e Meios de subsistência e na Moradia 
das famílias foram entre os mais frequentes nas 
duas áreas de estudo, com a excepção notável dos 
impactos de Saúde que apareceram em primeiro 
lugar em Humaitá-Navegantes e em quinta posição 
nas Ilhas. Logo depois, observa-se que a sensação de 
insegurança decorrente do evento ocupa um lugar de 

destaque entre os indicadores da categoria Acesso a 
itens básico. Os impactos na Educação aparecem no 
meio dos dois rankings. Impactos na Vida Familiar e 
de tipo Aspectos sentimentais e Qualidade de vida, 
aparecendo respectivamente na parte de baixo dos 
rankings das duas áreas de estudo, afetaram um 
número relativo menor de famílias. Além da questão 
da Saúde, outra divergência chama a atenção entre 
os dois rankings, que é a necessidade de evacuação 
das residências, questão que afetou perto de 60% 
das famílias entrevistadas nas Ilhas, contra pouco 
mais de 10% em Humaitá-Navegantes.

Perda de dia de aula/creche (P195)
Perda de dia de trabalho/negócio (P191)

Bens danificados (P126)
Casa danificada (P120)

Sensação de degradação da segurança (P211)
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Problema de saúde física/psicológica (P159)
Problema de acesso a água potável/alimentos (P203)

Acolhimento de alguém em casa (P152)
Necessidade de evacuação (P173)

Problemas de acesso a itens de higiene/limpeza (P206)
Problema de acesso a medicamentos/equipamentos vitais...

Perda de animal de estimação ou item sentimental (P151)
Falecimento de morador ou de ente querido (P148)
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Além das informações sobre os setores da vida mais impactados das famílias, esse olhar mais abrangente 
sobre os impactos sociais do evento de desastre leva a concluir que o número de famílias afetadas pelas 
inundações e alagamentos em outubro de 2015 foi bem maior do que o número de famílias cujas residências 
foram invadidas pela água (aspecto destacado pelo indicador Casa danificada). Em consequência dessa 
observação, sugere-se que as medidas de apoio não se baseiem somente neste critério para aliviar os 
impactos sociais nestas regiões.

Finalmente, observou-se uma alta concentração dos impactos sociais num grupo restrito de famílias, que 
poderia constituir uma base para a identificação de grupos prioritários para a assistência pós-desastre. 
De um total 14 indicadores de impacto sociais investigados, nota-se mais de um quinto das famílias (21%) 
concentraram entre 7 e todos os tipos de impactos, um terço das famílias (35%) concentraram entre 4 e 6 
impactos, outro terço (31%) concentraram entre 1 e 3 impactos, e somente 12% das famílias disseram não 
ter sido afetadas em nada pelo evento de 2015. 

Classificação dos impactos sociais do evento de outubro de 2015 nas Ilhas,
 em % das famílias entrevistadas, de acordo com condição declaratória

Percepção dos
Impactos Sociais
No intuito de enriquecer o entendimento do desastre 
no olhar dos atores, foi estudada a percepção geral 
da importância dos impactos sociais na opinião dos 
entrevistados. Tratam-se, ao nosso ver, de dados 
subjetivos valiosos a serem tomados em conta numa 
perspectiva de planejamento de GRD.

A pergunta “o que foi o pior para você e sua família?”, 
referindo-se aos impactos do evento de 2015 deu 
lugar a uma miríade de respostas, que reagrupamos 
na página seguinte por categoria de impacto social 
para facilitar a leitura dos resultados. 

Os piores impactos sociais no olhar dos 
entrevistados nas duas áreas de estudo se referem 
a problemas vinculados com serviços públicos, mais 
especificamente dificultades de deslocamento/
transporte, de abastecimento de água, energia e 
telecomunicações, e relativos à distribuição de ajuda 
(21% em Humaitá Navegantes e 23% nas Ilhas): 
“Porque não tinha luz pra tomar banho, não tinha água 
pra fazer comida, tinha que esperar a pipa, não tinha 

carregador pra carregar o celular, não tinha como se 
comunicar. Foi bem difícil.”

A partir do segundo impacto social mais citado, 
revela-se uma situação diferenciada entre as duas 
regiões de estudo.

Em Humaitá-Navegantes, o segundo pior impacto 
mencionado é “nada” (15%), o que revela que 
um grupo importante não se sentiu afetado pelo 
evento; seguido do risco à ou problemas de saúde 
(13%): “O pior foi, a gente ver os filhos doentes e água 
né, onde vem essas bicharada, tudo que é tipo de 
bicho na casa da gente, é rato, é isso, é aquilo, uma 
coisa muito horrível.” Outros impactos importantes 
foram a sensação de impotência e de tristeza pelas 
vítimas (13%), que vinculamos à categoria Aspectos 
sentimentais e qualidade de vida; problemas de 
bens e meios de subsistência (12% ), e impactos na 
moradia (11%). 
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Importância dos impactos sociais na opinião dos entrevistados

Já nas Ilhas, o segundo pior impacto mencionado 
se referem à Moradia (18%); seguido das perdas 
nos bens e meios de subsistência (16% ): “Imagina 
que tu já tá com a vida praticamente estabilizada, 
já tem plano pra vida, e do nada tu retrocede lá do 
começo. [...]. Eu perdi meu sofá, perdi meu roupeiro, 
eu perdi a cama da minha filha. [...] Então, eu batalhei 
pra ter um monte de coisa bonita e agora eu vou ter 
que trabalhar pra ter todos meus móveis de volta. Aí 
não adianta de nada. Fica que nem caranguejo: três 
passos pra um lado, três passos pro outro. Tu não sai 
do lugar.” Outros problemas importantes foram os 
riscos à ou problema de saúde (11%), e de aspectos 
sentimentais e de qualidade de vida (9%).

Inversamente, foi perguntado sobre potenciais 
aspectos positivos trazidos pela experiência 
do desastre. Neste quesito, uma minoria (13%) 
responderam que o evento resultou de alguma 
forma positiva para a família, essencialmente no 
sentido de ter fomentado a união das pessoas 
frente ao desastre, a solidariedade, a dedicação 
(45%), incluindo dentro da comunidade, dentro das 
próprias famílias, e com a população em geral; e por 
ter gerado um sentimento de preparação melhor 
para um futuro desastre (30%). Neste sentido, foi 
mencionada a adoção de novas estratégias pelas 

famílias para se proteger melhor das inundações, 
inclusive levantar as casas ou reconstruir mais 
alto. No entanto, algumas pessoas citaram como 
aspecto positivo o fato de ter recebido doação de 
alimentos em troca de nada: “Trouxe, não fazer nada, 
alimentação, sopinha quente. Leite pra nós, pão, queijo, 
mortadela. Tudo organizado, tudo direitinho que eles 
ajudaram nós.” 

Complementando esta análise de percepção, 
observou-se em roda de conversa que existe a 
percepção de que a outra região de intervenção 
sofreu mais com as consequências do desastre que 
a própria: Humaitá-Navegantes não tendo tempo 
de reagir nem experiência histórica para lidar para 
esses fenômenos no olhar dos representantes das 
Ilhas, e Ilhas sofrendo mais perdas e danos no olhar 
das pessoas de Humaitá-Navegantes. Este fenômeno 
pode ser devido à empatia entre as duas regiões que 
apareceu claramente nas ocasiões onde moradores 
das duas comunidades foram convidadas a debater 
juntos o tema (ou seja, na última roda de conversa e 
no encontro de trabalho final), mas pode ser também 
interpretado como um viés de minimização dos 
impactos sofridos na própria comunidade. 

Região das Ilhas
Região de 

Humaitá-Navegantes

15%4%

8%

13%
13%

Problema de deslocamento/transporte
Problema de abastecimento de água/energia/telecomunicações
Problema relativo à distribuição de ajuda
Estar forçado a sair de casa
Prejuízo casa inundada/danificada
Prejuízo bens danificados
Perda de emprego/dias de trabalho/negócio
Risco à/problemas de saúde
Sensação de impotência/tristeza pelas vítimas
Nada 
Outro
Impacto nas relações familiares
Falta de água potável/alimentos/medicamentos
Insegurança
Criança presa em casa/não ter aula ou creche

17%

2%
2%

1%
1%

2%

9%
2%

2%

9%

1%
13%

7%

3%

9%

9%

12%4%

11%

9%

8%

6% 3%
2% 1%
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Capítulo 4 - Balanço das medidas de gestão e
gerenciamento dos eventos de 2015

Alagamentos em Humaitá-Navegantes em setembro de 2017

Foto: Dayane Belmonte Ramos, moradora da região de Humaitá-Navegantes
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A complexidade e a intensidade dos impactos de 
um desastre está relacionado a um conjunto de 
fatores, dentre os quais se destacam a probabilidade 
da materialização da ameaça natural, a quantidade, 
qualidade e localização dos bens, infraestrutura e 
populações expostos aos fenômenos em função das 
suas probabilidades de ocorrência, as características 
físicas das edificações e do entorno das áreas 
suscetíveis, as características sociais, econômicas 
e culturais da população, e as condições de 
vulnerabilidade institucional que intensificam as 
condições de risco locais.

No entanto, há também aspectos que permitem 
reduzir o impacto do desastre: a capacidade de 
enfrentamento instalada é o conjunto de elementos 
capazes de reduzir o mais rápido possível os efeitos 
dos eventos de distintas magnitudes. Trata-se de 
uma série de elementos de resiliência dos atores 
locais a serem ativados frente às situações de 
desastres. 

A literatura indica que o controle e a redução da 
exposição das pessoas e dos bens ao risco ficam 
sem dúvida a vertente a mais eficaz para reduzir o 
risco, mas que este tipo de medidas geralmente é 
difícil de implementar por resistências à modificação 
da ocupação do solo e motivos financeiros. Outros 
grupos de medidas que devem ser explorados 
de forma complementar são, de um lado, o 
monitoramento e a previsão das ameaças naturais, e, 
de outro, a redução das vulnerabilidades. 
Neste contexto, a Gestão de Riscos de Desastres 
(GRD) visa prevenir a criação de futuros riscos, 
reduzir o existente, gerenciar o residual e 
desenvolver resiliência em todos os níveis. Trata-
se de um processo social complexo que requer 
um planejamento integrado aos projetos de 
desenvolvimento econômico, ambiental e territorial 
sustentável.

Evolução do Contexto da
Gestão de Riscos de
Desastres em Porto Alegre

Antes do Desastre:
Prevenção, Preparação e
Regulação

Seguindo a evolução dos conhecimentos de GRD e 
dos compromissos internacionais assumidos nesta 
área, houve mudanças no Brasil na forma de abordar 
o problema dos desastres nas últimas décadas. 

Em Porto Alegre, uma primeira medida de GRD 
foi a instalação, nos anos 1970, do dique de 
proteção da rodovia BR-290 junto às primeiras 
salas de bombeamento, para evitar que desastres 

As ações preventivas buscam mitigar os possíveis 
impactos adversos (negativos) de um desastre, 

da magnitude da inundação de 1941 gerassem 
perdas e danos consideráveis à cidade. Em termos 
de medidas não estruturais, o primeiro documento 
legislativo municipal referente à gestão de riscos 
de desastres foi publicado em 1987, com a criação 
da Coordenação da Defesa Civil. Nos anos 2000, 
este dispositivo foi completado pela criação de 
uma comissão transversal dedicada à gestão de 
emergências (COPAE), que foi criada em 2005, 
passando por períodos de desativação. 

Em termos organizacionais, a atuação de GRD está 
coordenada na Defesa Civil, conforme orientação 
federal. No momento do evento de 2015, o órgão 
estava ligado diretamente ao Gabinete do Prefeito 
e passou a pertencer a Secretaria de Segurança no 
início de 2017. Opera também o Centro Integrado 
de Comando (CEIC) que centraliza as informações 
das diferentes secretarias da Prefeitura e de outros 
atores locais para ajudar na tomada de decisão. 
Documentos da Prefeitura indicam que houve uma 
tentativa de integrar a questão de risco de desastres 
ao método do índice de resiliência da cidade, uma 
ferramenta utilizada para medir a resiliência das 
ações da Prefeitura, criada e coordenada pelo 
Escritório de Resiliência. Na primeira estratégia de 
resiliência desenvolvida, que foi lançada em janeiro 
de 2016, inundações e alagamentos aparecem entre 
os “choques agudos” a serem enfrentados para 
melhorar a resiliência. 

Apresenta-se a seguir uma avaliação integrada da 
capacidade de enfrentamento instalada dos atores 
locais (incluindo tanto as comunidades como os 
agentes municipais e atores do setor privado quando 
citados) a partir do estudo de caso do evento de 
2015, para cada uma das componentes do ciclo 
de GRD reagrupadas em três grandes momentos 
de intervenção que são: (1) Prevenção, Mitigação 
e Preparação (antes da deflagração do desastre); 
(2) Resposta (durante e logo depois do desastre); e 
(3) Recuperação (depois do desastre). É importante 
ressaltar que estas etapas de análise não são 
estanques na realidade, o estabelecimento de um 
vínculo entre elas sendo altamente recomendado 
para obter melhores resultados na redução do risco.
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mediante a realização de intervenções planejadas e 
realizadas de forma antecipada. O zoneamento de 
inundação e a consequente regulamentação sobre 
o uso do solo também se enquadram em atividades 
preventivas, pois regulam o estabelecimento de 
assentamentos em zonas de risco elevado. Frente 
aos riscos residuais é necessário, ainda, desenvolver 
atividades mitigadoras e de preparação à resposta 
visando reduzir o número de ocorrências de 
desastres e os seus efeitos sobre a população, a 
infraestrutura e o meio ambiente.

Legislação, Regulamentação
e Regulação
Os marcos legais e normas cumprem o papel de 
orientar, atribuir responsabilidades e consignar a 
alocação de recursos que viabilizem a implementação 
de políticas adequadas no setor, de forma integrada 
e sustentável. As estratégias locais, envolvendo 
diferentes pastas de desenvolvimento e setores 
sociais, sustentam-se em legislação, regulamentações 
e outros mecanismos capazes de estimular o 
seu cumprimento e de promover incentivos à 
manutenção das ações por parte dos atores. Tais 
instrumentos devem reconhecer as especificidades 

dos padrões de risco local, descentralizar as 
responsabilidades e recursos quando necessário, 
visando à execução adequada das medidas de gestão 
de risco e de gerenciamento de desastres. Com isso, 
incluem-se entre estes dispositivos os instrumentos 
normativos e legais relativos ao uso e ocupação 
do solo e de planejamento urbano, os códigos de 
edificação, a gestão do meio ambiente, os recursos e 
normas de saúde e segurança, entre outros. 

A responsabilidade pelo planejamento e execução 
de ações em GRD é da Proteção e Defesa Civil: 
incrementar os níveis de segurança das comunidades, 
eliminando ou reduzindo vulnerabilidades em 
cenários de risco, por meio de medidas estruturais 
e não estruturais e a promoção da articulação com 
outros planos de prevenção e resposta, em nível 
municipal, estadual, regional e federal. No entanto, 
a redução de riscos de desastres é um assunto que 
compete a múltiplos setores, e não somente ao 
órgão da Defesa Civil, a quem pertence o papel 
de coordenação. As responsabilidades precisam 
ser compartilhadas pelos governos, autoridades, 
população, imprensa, universidades, associações e 
entidades diversas, dentre outros atores que devem 
atuar de acordo com as políticas e planos específicos 
tanto em nível local como nacional. 

Distribuição de competências e responsabilidades de gestão 
de riscos de desastres no Brasil

A Lei 12.608 que dispõe sobre a Política Nacional de 
Proteção e Defesa Civil atribui aos municípios as seguintes 
atividades:

 I - Executar a PNPDEC em âmbito local;
 II - Coordenar as ações do SINPDEC no âmbito local, em 
articulação com a União e os Estados;
 III - incorporar as ações de proteção e defesa civil no 
planejamento municipal;
 IV - Identificar e mapear as áreas de risco de desastres;
 V - Promover a fiscalização das áreas de risco de desastre 
e vedar novas ocupações nessas áreas;
 VI - Declarar emergência e estado de calamidade pública;
 VII - vistoriar edificações e áreas de risco e promover, 
quando for o caso, a intervenção preventiva e a 
evacuação da população das áreas de alto risco ou das 
edificações vulneráveis;
 VIII - organizar e administrar abrigos provisórios para 
assistência à população em situação de desastre, em 
condições adequadas de higiene e segurança;
 IX - Manter a população informada sobre áreas de 
risco e ocorrência de eventos extremos, bem como 
sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações 
emergenciais em circunstâncias de desastres;
 X - Mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação 
na ocorrência de desastre;
 XI - realizar regularmente exercícios simulados, conforme 
Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil;
 XII - promover a coleta, a distribuição e o controle de 
suprimentos em situações de desastre;
 XIII - proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas 
atingidas por desastres;

 XIV - manter a União e o Estado informados sobre a 
ocorrência de desastres e as atividades de proteção civil 
no Município;
 XV - Estimular a participação de entidades privadas, 
associações de voluntários, clubes de serviços, 
organizações não governamentais e associações de classe 
e comunitárias nas ações do SINPDEC e promover o 
treinamento de associações de voluntários para atuação 
conjunta com as comunidades apoiadas; e
 XVI - prover solução de moradia temporária às famílias 
atingidas por desastres.
Com relação às competências partilhadas entre a União, 
os Estados e os Municípios, os mesmos devem:
 I - Desenvolver cultura nacional de prevenção de 
desastres, destinada ao desenvolvimento da consciência 
nacional acerca dos riscos de desastre no País;
 II - Estimular comportamentos de prevenção capazes de 
evitar ou minimizar a ocorrência de desastres;
 III - estimular a reorganização do setor produtivo e 
a reestruturação econômica das áreas atingidas por 
desastres;
 IV - Estabelecer medidas preventivas de segurança contra 
desastres em escolas e hospitais situados em áreas de 
risco;
 V - Oferecer capacitação de recursos humanos para as 
ações de proteção e defesa civil; e
 VI - Fornecer dados e informações para o sistema 
nacional de informações e monitoramento de desastres.
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Estudos Para
Avaliação do Risco

Elaboração de Planos Para a
Gestão de Riscos de Desastres
e o Gerenciamento de Emergêcias

Os estudos para identificação, análise e avaliação 
do risco frequentemente apresentados por meio 
de mapas de risco e, quando possível, vinculados 
a sistemas de gerenciamento de informações, 

Um plano de gestão de riscos define os 
procedimentos operacionais, incluindo a capacitação 
de recursos humanos e a revisão sistemática do 
processo de análise dos riscos. Consiste na aplicação 
de processo sistemático e contínuo de identificação, 
análise, avaliação, comunicação e controle dos riscos 
e seus possíveis impactos à saúde, à segurança, 
à integridade pessoal e institucional e ao meio 
ambiente, com a implementação de medidas 
adequadas (políticas, procedimentos, condutas e 
recursos) para reduzir os riscos. 

Algumas cidades brasileiras, com o fomento 
do Ministério das Cidades, elaboraram o Plano 
Municipal de Redução de Riscos (PMRR), com o 
objetivo de estabelecer os referenciais técnicos e 
gerenciais que permitem a implementação de ações 
para controle dos riscos, em prazos adequados aos 
recursos orçamentários do município e a eventuais 
aportes financeiros de origem federal ou de outras 
fontes. O PMRR pode ser compreendido como 

Neste contexto, incidiam sobre Porto Alegre no 
momento do desastre diversas legislações federais e 
estaduais que, em maior ou menor grau, contemplam 
aspectos da GRD no município. Relativas à área 
temática da Proteção e da Defesa Civil, além da 
legislação federal, Porto Alegre conta com os 
seguintes instrumentos municipais: 

• Decreto nº 9.250, de 1987, que criou a 
Coordenação de Defesa Civil; 

• Decreto nº 12.149, de 4 de novembro de 1998, 
que dispõe sobre o Plano de Defesa Civil em 
estado de calamidade pública e situação de 
emergência e em outros eventos desastrosos; 

•  Lei nº 11.397, de 27 de dezembro de 2012, que, 
altera a denominação da Codec, do Gabinete do 
Prefeito, para Gabinete de Defesa Civil (GADEC); 

• Decreto nº 14.835, de 11 de março de 2005, que 
institui a Comissão Permanente de Atuação em 
Emergências (COPAE). 

Coordenada pela Defesa Civil, a COPAE tem 
o objetivo de diminuir o tempo de resposta à 
comunidade atingida por sinistros e aumentar a 
eficiência das ações que dependem da integração 
dos órgãos. O instrumento envolve a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente (SMAM), Secretaria 
Municipal de Obras e Viação (SMOV), Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), Empresa Pública de 
Transporte e Circulação (EPTC), Secretaria Municipal 
dos Direitos Humanos e Segurança Urbana 
(SMDHSU), Departamento Municipal de Água 
e Esgotos (DMAE), Departamento Municipal de 
Habitação (DEMHAB), Departamento Municipal de 
Limpeza Urbana (DMLU), Departamento de Esgotos 
Pluviais (DEP), Fundação de Assistência Social e 
Cidadania (FASC) e Gabinete de Comunicação Social 
(GCS), nas ações de emergências. 

Não se encontra em vigor legislação específica 
de GRD integrando ações e atores com o intuito 
de dividir os esforços e as responsabilidades no 
planejamento e na resposta a desastres. 

buscam compreender como os acidentes e outros 
eventos adversos podem acontecer e quais as 
suas consequências. Desta forma, a análise de 
risco envolve a apreciação das causas e das fontes 
de risco, suas consequências e a possibilidade de 
ocorrência destes fenômenos. Trata-se de uma 
ação fundamental para definir quais as medidas 
necessárias para a redução dos riscos em todas as 
etapas do ciclo de gestão e quais os indicadores 
de risco e de vulnerabilidade em nível local que 
permitem avaliar os possíveis impactos dos 
desastres, priorizando as ações de acordo com os 
níveis de dano. 

A setorização de risco realizada pela CPRM em 2015 
no período anterior à deflagração do evento a partir 
de um método qualitativo é o principal instrumento 
de avaliação do risco disponível em Porto Alegre. 
Relatos em entrevistas com agentes municipais 
mencionam que uma plataforma virtual, incluindo 
dados georreferenciados dos pontos de acúmulo de 
água de alagamento associados a seus diferentes 
níveis de risco e dos equipamentos e materiais de 
enfrentamento disponíveis, estão em construção 
na rede Internet da Prefeitura, em parceria com 
entidades de educação locais, porém estes dados 
não eram disponíveis no momento do evento de 
referência.
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base para o estabelecimento de compromissos 
no combate à exclusão territorial e degradação 
ambiental, pressupondo uma ação efetiva na 
prevenção de desastres. Ressalta-se, ainda, que 
além do PMRR, outros planos de desenvolvimento 
local, incluindo o Plano Diretor Municipal, podem 
fundamentar e incluir ações de gestão de riscos de 
inundações. 

No Plano de Manejo do Delta do Jacuí e no Plano 
Diretor não se consideram os riscos de inundação 
ou alagamento, uma vez que o município não possui 
o zoneamento das áreas suscetíveis, sendo que as 
fases de revisões poderão, seguramente, incorporar 
este acréscimo.

Já os planos para atuação em emergências, tal 
como planos de resposta e de contingência, visam 
estabelecer as responsabilidades dos diferentes 
atores, definir as ações e os recursos necessários 
para responder a emergências e desastres. É um 
documento desenvolvido com o intuito de treinar, 
organizar, orientar e padronizar as ações necessárias 
para responder, controlar e enfrentar eventos 
adversos. 

As atividades desenvolvidas pela equipe do 
Escritório de Resiliência de Porto Alegre e pela 
Defesa Civil foram citadas como ponto positivo 
ao longo da pesquisa. Na época, as lideranças 
diagramaram mapas de risco e estabeleceram ações 
de contingência. 

A atuação da Defesa Civil durante a emergência 
contou com o importante suporte dos Centros de 
Relação Institucional Participativa (CRIPs, antigos 
Centros Administrativos Regionais-CARs). A 
perspectiva, contudo, que mesmo com a inexistência 
de um planejamento antecipado as ações tiveram 
êxito, não é consenso entre os entrevistados, 
especialmente no que concerne à gestão das 
doações e abrigos.

Assim, de acordo com os agentes municipais 
entrevistados, existe dificuldade para atuar 
transversamente, as grandes ações da Prefeitura 
costumando ficar centralizadas na agência ou 
secretaria que lhe é correspondente, muitas vezes 

Existência de um plano alternativo de 
resposta no momento do evento de 2015 nos 
equipamentos sociais estudados

Casa de bombeamento em Humaitá-Navegantes

sem consonância com os demais órgãos ou com um 
macroplanejamento de gestão de riscos em nível 
municipal.

Quando perguntados se o local possuia algum plano 
para manter o funcionamento do serviço em caso 
de inundação ou alagamento antes de outubro de 
2015, 86% dos responsáveis por equipamentos 
sociais entrevistados nas áreas de estudo afirmaram 
que desconhecem a inexistência de tal plano. Dos 
que responderam afirmativamente, quando foram 
perguntados que plano se tratava, fizeram referência 
a ações soltas de preparação, como o deslocamento 
dos serviços para áreas secas e seguras. Quando 
perguntados se atualmente haveria disponibilidade 
de algum plano de resposta para inundações, 9% 
responderam que sim, todos da região das Ilhas. 
Esta análise confirma o diagnóstico de fragilidade de 
planos de ação, particularmente no que se refere a 
ações preventivas.

Obras de Prevenção
a Inundações e Alagamentos
As obras de prevenção se referem às medidas 
estruturais que visam minimizar ou reduzir os riscos. 
As medidas estruturais compreendem as obras, que 
podem ser caracterizadas como medidas intensivas 
e extensivas, tal como canais, diques, controle de 
erosão do solo ou mesmo aquelas que englobam 
a introdução de ações individuais e urbanísticas 
visando tornar as edificações mais resilientes a 
inundações e alagamentos. 

Região de Humaitá-Navegantes 

100%

Sim
Não
NS/NR/n.a.

Região das Ilhas

71%
5%

24%

Sim
Não
NS/NR/n.a.
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Sensibilização, Educação e
Comunicação de risco

Previsão, Monitoramento
e Alerta

As ações de sensibilização, educação e comunicação 
de riscos visam, de modo geral, construir uma cultura 
de redução de riscos de desastres em todos os 
níveis, envolvendo os mais diversos atores sociais. 
Fundamentam-se nos princípios de convivência 
com os riscos, de redução de vulnerabilidades e de 
construção de resiliência a partir do entendimento 
que informar sobre os riscos de desastres é prevenir. 
Fomentam práticas de inclusão das noções de 
risco nas escolas, nas comunidades, junto aos 
representantes do governo e da mídia, entre 
outros públicos, por meio de campanhas, projetos 

Quando os riscos não podem ser evitados, é 
imprescindível preparar a população para agir frente 
aos desastres. A previsão, o monitoramento e o 
alerta permitem antecipar os eventos e notificar a 

O Plano Diretor de Drenagem Urbana de Porto 
Alegre, iniciado em 2000, previu medidas estruturais 
a serem realizadas nas sub-bacias de acordo com 
seus planos específicos para controle de inundações. 
O plano foi desenvolvido e as obras implementadas 
para uma parte das bacias. Está em andamento, 
ainda, o plano de macrodrenagem do 4º Distrito que 
prevê um conjunto medidas estruturais na região de 
Humaitá-Navegantes.

Com relação ao funcionamento das bombas e 
comportas, muitas considerações foram feitas ao 
longo da pesquisa acerca dos aspectos operacionais 
dos equipamentos no momento do evento de 
2015. Lideranças comunitárias e agentes municipais 
acreditam que a insuficiente capacidade das bombas, 
dificultada pela quantidade de lixo presente nos 
canais de drenagem somada a falhas de operação 
poderia ter sido um dos principais motivos do 
alagamento na região de Humaitá-Navegantes 
naquela ocasião. 

Em período posterior ao evento, de acordo com 
agentes municipais, a capacidade de bombeamento 
teria ainda diminuído, em função do desfasamento 
da manutenção entre outros fatores. Uma iniciativa 
da associação de empresários de Humaitá-
Navegantes permitiu consertar a bomba 5, que não 
estava funcionando desde 2015. 

No que se refere às medidas preventivas adotadas 
pelos moradores em suas residências antes de 2015, 
os resultados do levantamento domiciliar revelam 
que 33% tinham alterado a estrutura da residência 
para se proteger melhor das inundações e 65% 
negou qualquer alteração preventiva, sendo 41% 
de respostas afirmativas na região de Ilhas e 21% 
em Humaitá-Navegantes, o que revela uma falta de 
informação e de preparação dos moradores. 

educativos, seminários, oficinas e demais atividades 
similares. 

Em Porto Alegre, a Defesa Civil realiza palestras com 
funcionários da Prefeitura e lideranças comunitárias. 
Também se articula com a rede municipal no 
desenvolvimento de atividades educativas, com foco 
na ampliação da percepção de riscos das crianças. 
Agentes municipais realizam vistorias em áreas 
de risco, mas reconhecem que o sistema pode ser 
melhorado: ”Eu vou lá, notifico ela e digo: ‘olha a sua 
casa tá em risco. Pode ser que ela caia e a senhora 
está ciente de um risco’. Agora, quer dizer, [...] eu tô 
isentando daquilo ali, tô passando o problema pra 
pessoa que já tava, já sabe do problema, eu não tô 
mudando nada com isso. Então isso eu acho que é uma 
falha. Isso acho que é uma coisa que o poder público, a 
Prefeitura, tinha que dar um jeito de resolver.”

Em algumas escolas, os professores de educação 
ambiental e disciplinas afins abordam temas 
transversais à gestão de inundações e alagamentos. 
Já as associações comunitárias têm pouca 
participação em ações de sensibilização dessa 
natureza. No entanto, identificaram-se algumas 
que tratam das questões ambientais e do lixo, 
estimulando a recuperação dos espaços públicos 
com plantas e hortas comunitárias. 

De modo geral, as atividades identificadas são 
pontuais e isoladas e decorrem, muitas vezes, de 
uma demanda espontânea não planejada. Não foram 
encontradas informações relacionadas a recursos 
destinados para campanhas ou outras atividades 
educativas de redução de riscos de desastres no 
município. 

Anota-se aqui: houve duas mudanças desde 2015 
em termos de comunicação de risco, que são, de um 
lado, o fato que o telefone do CEIC foi instalado no 
centro de operações do Estado em decorrência da 
ampliação da atuação do Centro, que agora está mais 
voltado à segurança pública. De outro lado, a partir 
de 2016, o município passou a dispor de rádio digital 
que permite a comunicação interna com todas as 
secretarias e os CRIPs.
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Moradores prevenidos sobre a chegada da água em outubro de 2015

Régua de monitoramento na ilha Mauá (à esquerda) e ponto de referência comunitário do monitoramento do nível da água 
(desenho abaixo da ponte, à direita)

Foto (à direita): Bryan Martins, Prefeitura Municipal de Porto Alegre

tempo e de forma clara às pessoas expostas ao risco, 
levando em conta suas características demográficas, 
de gênero, modos de vida e hábitos culturais. 
Baseiam-se em capacidade institucional instalada 
para manter o sistema de informações ativo, realizar 
avaliações periódicas e integrar o sistema de alerta 
aos demais processos de gestão adotados em âmbito 
municipal e local. 

Em Porto Alegre as ações de previsão e 
monitoramento e alerta são realizadas pelo CEIC 
e pela Defesa Civil, por meio do monitoramento 
meteorológico diário e medição do nível dos cinco 
rios da bacia por meio dos hidrómetros. 

Em 2015, dada uma previsão de precipitação intensas 
para o mês de agosto, foi mencionado pelos agentes 
municipais que o CEIC mobilizou uma reunião em 
julho com os integrantes da Comissão Permanente 
de Atenção a Emergências (COPAE). A reunião teve 
como objetivo organizar as ações da Prefeitura frente 
a uma possível emergência. 

Apesar destas ações, 56% dos entrevistados não 
souberam antes que a água chegaria a sua moradia 
quando o evento de 2015 começou, de acordo com 
os dados do levantamento domiciliar. 33% afirmaram 
ter sabido com antecedência, sendo que 24% desses 
souberam com mais 4 horas e 9% entre 15 minutos 
e 3 horas de antecipação. Entre as áreas de estudo, o 
predomínio de pessoas que não sabiam que o evento 
poderia ocorrer concentra-se na região de Humaitá-
Navegantes, com 65% das respostas negativas. Até 
os moradores das Ilhas, apesar de habituados às 
dinâmicas do rio, não reconheceram, entretanto, os 
sinais de uma grande inundação nesta ocasião.

Quando o nível da água subiu próximo aos 
parâmetros de segurança, as ações de alerta foram 
realizadas, prioritariamente, por meio de boca a boca 
pelos agentes comunitários, os CRIPs e a Defesa 
Civil, a qual fez, por exemplo, rondas coletando e 
repassando informações às comunidades.

Além da leitura diária do nível dos rios pelos 
hidrômetros, foi possível identificar estreita relação 
entre a Defesa Civil, os CRIPs, os pescadores 
e demais agentes comunitários no que tange à 
observação compartilhada em situações de risco 
de inundação. Nas Ilhas, as lideranças comunitárias 
têm papel estratégico quando estão sob ameaça 

de inundação. Funcionando em rede, utilizam 
vários indicadores de risco, ou início de ocorrências 
em áreas que tendem a inundar primeiro, cujas 
informações são compartilhadas entre eles, 
conforme ilustra este relato coletado em roda de 
conversa: “A gente vai no território e vai vendo os 
locais que a gente sabe que enche primeiro, que a gente 

Região de Humaitá-Navegantes 
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15%
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51%
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Região das Ilhas Não soube antes
15 minutos antes ou menos
Entre 15 minutos e 30 minutos antes
Entre 31 minutos e 1 hora antes
2-3 horas antes
4 horas a 1 dia antes
2-7 dias antes
Mais de 1 semana antes 
NS/NR
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já tem mapeado isso – eu sei que no Beco 18 enche 
primeiro tal ponto lá, eu sei que na outra parte isso e 
aquilo – e paralelo a isso a gente vai conversando com 
as lideranças. [...] a liderança em cada ponta ela é uma 
referência, então aquela comunidade antes mesmo de 
ligar pra Prefeitura o que eles vão fazer? Eles vão no J. 
(liderança), ‘e aí J., já soube alguma coisa? a Prefeitura 
já falou alguma coisa?’ então a gente vai fazendo essas 
relações, vai tipo uma rede, né.”

Se na região das Ilhas a população pode acompanhar 
a subida do nível do rio diretamente na fonte, em 
Humaitá-Navegantes a população depende das 
previsões meteorológicas noticiadas pelos meios de 
comunicação. Como os alagamentos são fenômenos 
que se configuram muito rapidamente, as lideranças 
comunitárias se comunicam de forma intensiva 
quando a emergência já está instalada. 

Os dados do levantamento domiciliar vêm confirmar 
esta análise. Quando perguntados como ficaram 
sabendo que a inundação ocorreria, 56% afirmaram 
reconhecer os sinais do fenômeno nos elementos da 
natureza, como observação das nuvens, do vento, do 
rio e do comportamento dos animais, entre outros 
fatores. O predomínio das respostas encontra-se 
nas Ilhas, com ênfase na ilha da Pintada. Apenas 
31% afirmaram ter recebido alerta, com predomínio 
também nas Ilhas. Das pessoas que relataram 
ter recebido alerta, 38% o receberam da mídia, 
especialmente televisão e rádio; 35% da Defesa Civil 
ou da Prefeitura e 21% de amigos, parentes, vizinhos 
ou proprietário da residência, sendo 30% via boca a 
boca e 4% por aplicativo de comunicação. A televisão 
aparece como principal veículo de comunicação de 
modo geral, mas na região das Ilhas os alertas da 
Defesa Civil e da Prefeitura predominaram sobre os 
demais. Além disso, foi informada qual a estratégia 
das famílias para se manter atualizada sobre o que 
estava acontecendo no bairro durante o evento de 
2015. 35% afirmaram que se atualizaram por meio 
do contato com outras pessoas da comunidade, 
com predomínio nas Ilhas. 27% recorreram às 
informações disseminadas pela televisão e 12% pela 
rádio. 7% afirmaram ter recebido comunicação direta 
da Defesa Civil. 

No período pós-desastre, o CEIC começou a repassar 
informação diária às secretarias da Prefeitura quanto 
ao volume das chuvas, e a utilizar WhatsApp e a 
rádio de comunicação digital para ações de alerta. 

Ações de Preparação Para
o Desastre
Neste quesito, a cidade de Porto Alegre conta com 
as reuniões periódicas da COPAE, mas ainda carece 
de preparação específica para definição de papeis.

O CEIC afirma que as ações ficam centralizadas 
nele, no que tange às decisões de preparação nos 
momentos de normalidade. Outras informações 
coletadas apontam para a relevância da Defesa 
Civil nesta atividade. No momento da emergência, 
as secretarias recebem as informações da Defesa 
Civil para iniciar os procedimentos de preparação 
e resposta. Neste sentido, a Defesa Civil relata 
que, concomitantemente ao monitoramento dos 
rios, a parte da equipe logístico administrativa 
inicia os contatos com as escolas e outros locais 
para estabelecimento dos abrigos provisórios. 
Também iniciam a identificação dos materiais 
necessários com as outras secretarias da Prefeitura. 
A Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC) 
é frequentemente um dos primeiros órgãos a ser 
acionados, já que atua diretamente na assistência 
à população afetada. Nas Ilhas, o CRIP também 
participa do esforço de preparação em coordenação 
com a Defesa Civil e os lideres comunitários.

No que diz respeito a ações de preparação realizadas 
pelos moradores na ocasião do evento de 2015, 
descobre-se que a quase totalidade das famílias 
entrevistadas (86%) declarou não ter recebido 
informação alguma sobre o que fazer antes da água 
subir, com relativa predominância na região das Ilhas. 
Dessas, 49% afirmaram ter recebido esta informação 
da Defesa Civil e Prefeitura, 39% por meio de amigos 
e parentes e 6% das lideranças comunitárias.

Quando perguntados sobre as suas principais 
preocupações quando chegou o desastre, as 
quais certamente constituem fatores motores 
de comportamento da resposta comunitária, os 
principais elementos citados foram: em primeiro 
lugar, preocupações vinculadas à possível perdas 
materiais, ou seja “perder as coisas que a gente 
conquistou”, seguido de preocupações para a 
saúde, especialmente pela presença de animais 
peçonhentos (“Quando a água sobe, vem rato, 
vem, olha, cobra, tudo que tu imagina vem. É tudo 
que é bicho.”) Depois aparece a preocupação pela 
integridade física da família, conforme ilustrado por 
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a fala seguinte: “Que a água entrasse dentro de casa 
de noite, e não conseguisse salvar a menina e a vó”. 
Outras preocupações dizem respeito à questão da 
evacuação/deslocamento, aspectos sentimentais e 
de qualidade de vida, e de acesso a itens básicos. 8% 
dos entrevistados em Humaitá-Navegantes e 3% nas 
Ilhas declararam não ter tido nenhuma preocupação 
quando chegou o desastre.

Quando perguntado o que as famílias fizeram para se 
preparar para a possível inundação ou alagamento, 
23% reorganizaram o ambiente interno da residência, 
com predominância nas Ilhas, especialmente na 
ilha da Pintada. 13% desligaram a energia elétrica; 
11% evacuaram a área; 10% oraram e rezaram; 10% 
reorganizaram o ambiente externo da residência, 
com predominância na região das Ilhas e 6% não 
fizeram nada. As demais estratégias, como colocar 
obstáculos, fazer reserva de alimento, pedir ajuda ou 
dar informação aos membros da residência, tiveram 
resultados inexpressivos.

No periodo pós-desastre, o município 
firmou convênios com universidades para o 
desenvolvimento de estudos e, por consequência 
do evento, elaborou um fluxograma de ações 
para vendavais, que não foi finalizado e necessita 
de revisão. O desenvolvimento do fluxograma 
foi abandonado com a troca de governo, sendo 
reapresentado em 2017 com o retorno das reuniões 
periódicas do COPAE. No funcionamento do 
CEIC, além do georreferenciamento dos pontos de 
acúmulo de água de alagamento, foi realizado o 

Principais preocupações dos moradores quando chegou a água, de cordo com as entrevistas domiciliares

cadastramento de entidades importantes nas ações 
de resposta, juntamente com a EPTC e PROCEMPA. 

Treinamentos, Cursos
e Simulados
As atividades de capacitação em redução de riscos 
de desastres visam criar competências e desenvolver 
habilidades pertinentes a qualquer etapa do 
ciclo de gestão, da prevenção à recuperação. Os 
simulados, especificamente, são úteis para colocar 
em prática as decisões adotadas nos planos de 
resposta. Tais atividades devem ser planejadas 
dentro de um processo de formação continuada e 
serem ofertadas a diferentes públicos, permitindo 
a troca de informação e atualização contínua de 
conhecimentos. 

Os participantes da pesquisa relataram que as suas 
atuações durante o evento de 2015 foram baseadas 
em suas próprias experiências de vida, em alguns 
casos em experiências anteriores com inundações 
e alagamentos, mas sem treinamento específico 
oferecido pela Prefeitura. Neste sentido, 90% dos 
responsáveis por equipamentos sociais entrevistados 
declararam que os funcionários nunca receberam 
treinamento para desastres. As entrevistas com 
agentes municipais, contudo, apontam para a 
possibilidade dos funcionários, eventualmente, 
serem liberados para cursos externos com apoio de 
recursos, mas percebem a redução de dispensas para 
esse fim nos últimos anos.

Região de Humaitá-Navegantes
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Gestão, Coordenação,
Liderança e Compartilhamento
de Informação

Evacuação, Socorro
e Salvamento

Durante e Logo Depois
do Desastre: Resposta

Durante o evento de 2015, o CEIC funcionou como 
sala de comando, sendo as atividades coordenadas 
pelo Gabinete do Prefeito e executadas pela Defesa 
Civil, juntamente com os representantes de diversas 
secretarias do município e do Estado. 

Assim que deflagrado o evento, entre os dias 10 
e 17 de outubro de 2015, as secretarias foram 
mobilizadas e passou-se a realizar reuniões diárias 
de planejamento das operações. A Defesa Civil em 
conjunto com os CRIPs, lideranças comunitárias e 
informações disponibilizadas pelos diversos meios 
(imprensa, redes sociais, ligações nos telefones 
de emergência, entre outros) identificou as áreas 
inundadas e alagadas e as inseriu no sistema 
de informação para elaboração de mapas de 
acompanhamento. A cada dia o planejamento 
era revisto, de manhã para organizar a execução 
das ações e à noite para dar retorno das ações ao 
Prefeito e demais secretarias. 

Em apoio às operações de emergência, diversas 
agências e órgãos do município, do estado e da 
federação foram mobilizados. Entidades, empresas 
e comércio disponibilizaram seus recursos humanos 
e materiais em resposta ao evento de 2015, o mais 
severo desde 1941. Participaram ativamente os 
órgãos da Prefeitura, o Exército, a polícia militar, 
os bombeiros, as empresas de abastecimento de 
energia e água, associações diversas, a iniciativa 
privada, os donos de lanchas e jet-skis e pescadores, 
entre outros atores. 

As atividades de evacuação e socorro foram 
realizadas pela Defesa Civil com apoio dos 
bombeiros, órgãos da Prefeitura e, especialmente 
na região das Ilhas, entidades que dispunham de 
lanchas, barcos e jet-skis. Com as vias interrompidas 
e o grande volume de água, o acesso a diversas áreas 
só podia ser realizado pelos rios, o que dificultou a 
retirada inicial das pessoas em risco. 

As ações de resposta são aquelas que abrangem 
o fornecimento de serviços de emergência e a 
assistência pública no período pós-desastre, com 
o propósito de salvar vidas, reduzir impactos na 
saúde, garantir a segurança pública e satisfazer as 
necessidades básicas de subsistência da população 
afetada. As ações de gerenciamento de um desastre 
compreendem as seguintes atividades: controle 
de sinistros e o socorro às populações em risco, 
assistência humanitária das populações afetadas 
e reabilitação inicial dos cenários afetados pelos 
desastres. 

A participação da comunidade foi fundamental, 
dentro e fora dos abrigos e a solidariedade da 
população em geral pôde ser vista pelo grande 
volume de doações e voluntariado. Os CRIPs 
das duas regiões de estudo ficaram diretamente 
envolvidos no gerenciamento dos abrigos, 
especialmente quando entrou água em um dos 
abrigos e muitas pessoas das ilhas foram transferidas 
para o centro da cidade. 

Observa-se que o Orçamento Participativo não 
foi utilizado como espaço institucionalizado de 
coordenação das relações Prefeitura-comunidades 
nesta ocasião. Efetivamente, o mesmo não tem um 
formato que facilite o debate e a troca de informação 
sistematizada entre Prefeitura e comunidade sobre a 
questão transversal que constitiu a gestão de riscos 
de desastres, por compartimentar as discussões por 
temática setorial, como habitação, saúde, segurança, 
etc.  Contudo, conselheiros do OP das regiões 
afetadas participaram da resposta fora deste espaço.

De acordo com os agentes municipais, a 
comunicação institucional funcionou de forma 
adequada, por meio das reuniões diárias nas 
quais cada secretaria podia repassar informações 
e expor demandas próprias. Centralizados no 
CEIC, que funciona 24 horas, atualizavam-se as 
previsões meteorológicas e de onde se repassavam 
informações para todos os órgãos. O Gabinete do 
Prefeito também se instalou no local nesse período. 

Com relação às primeiras ações adotadas, as 
prioridades foram definidas pelo Centro de 
Comando e voltaram-se à retirada das pessoas 
das áreas afetadas e em risco para os abrigos, ao 
cadastramento e acolhimento e à organização 
da assistência. Simultaneamente, as secretarias 
encaminharam suas atividades, mobilizando os 
funcionários que poderiam ou queriam atuar na 
resposta. As escolas mantiveram os alunos até a 
chegada dos familiares e muitas fecharam devido ao 
impedimento das vias pelo excesso de água. 
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A situação dos moradores que não queriam deixar 
suas residências com medo de saques foi resolvida 
pela intervenção do Exército, que foi acionado para 
restabelecer a segurança na área.

Outro aspecto que influenciou esse processo foi o 
deslocamento das pessoas abrigadas inicialmente 
na Ilha dos Marinheiros deslocadas para o abrigo 
Tesourinha, pela entrada de água no primeiro; este 
fato gerou uma demanda a mais na evacuação das 
áreas. A Prefeitura disponibilizou ônibus para retirar 
as pessoas afetadas por esta situação. 

Ainda com relação ao deslocamento de pessoas, 
a pesquisa identificou as rotas de fuga utilizadas 
pela população das duas regiões de estudo durante 
desastres relacionados excesso de água. Geralmente, 
correspondem às vias principais equipadas com 
pontos de ônibus. Também foram identificados 
alguns padrões de comportamento particulares 
a alguns locais. Nas Ilhas, os moradores da ilha 
da Pintada e do norte da ilha dos Marinheiros 
tenderam a ficar na residência e não sair, enquanto 
parte dos moradores da ilha das Flores se deslocou 
voluntariamente para o centro da cidade. Além 
disso, parte dos moradores da ilha dos Marinheiros e 
grande parte dos moradores de Humaitá-Navegantes 
aproveitam a infraestrutura disponível no local 
quando possível. Finalmente, os moradores da 
ilha do Pavão e parte dos Marinheiros tenderam a 
instalar barracas na estrada para se abrigar.

Como foi dito no capítulo anterior, em outubro de 
2015, 40% dos entrevistados declararam ter sido 
forçados a sair de casa por causa do evento, com 

predominância nas Ilhas (60% dos entrevistados 
em média nas Ilhas contra 12% em Humaitá-
Navegantes). A pesquisa investigou se, no evento de 
2015, as pessoas sabiam para onde estavam indo e 
se foram notificadas no momento da evacuação. Dos 
entrevistados que declararam ter evacuado, 97% 
responderam que sabiam para onde estava indo. 
Todos aqueles que responderam negativamente são 
da região das Ilhas. 85% afirma não ter recebido 
notificação para evacuação. 75% dos que receberam 
notificação para evacuar da moradia avaliou que a 
notificação foi realizada em tempo adequado e 80% 
acredita que os procedimentos da evacuação eram 
claros. 

Para completar a análise, foi perguntado aos 
entrevistados se procuraram os serviços da 
Defesa Civil, Bombeiros ou Assistência Social 
durante o desastre de outubro de 2015 e se 
encontraram algum problema no acesso ao serviço. 
83% afirmaram que não procuraram o serviço, 
11% afirmaram que procuraram o serviço e não 
encontraram problemas e 5% afirmaram que 
procurou o serviço e encontraram algum problema. 
Das pessoas que encontraram algum problema, 58% 
disseram ter conseguido o contato com o serviço, 
porém não foram atendidos; 23% afirmaram ter sido 
atendido, mas o atendimento não supriu as suas 
necessidades; 9% afirmaram que foram atendidos, 
mas houve demora no atendimento e 8% não 
conseguiram contato com o serviço. Com relação 
ao tempo de espera para acessar o serviço, 50% 
afirmaram que esperaram de 1 a 2 dias para resolver 
o seu problema, 17% esperaram de 3 a 4 dias e 17% 
afirmaram ter esperado de 8 a 12 semanas.

Síntese dos mapas mentais 
relatados pelos participantes das 
rodas apresentando sua percepção 
sobre as rotas de fuga ao longo do 
evento da inundação. Os círculos 
verdes representam os locais onde 
a população produziu deslocamento 
voluntário. Os amarelos, onde se 
aproveita a infraestrutura disponível. 
Os círculos laranja mostram os locais 
onde a população montou barracas. 
Finalmente, os vermelhos mostram 
os locais onde a população atingida 
fica predominantemente na sua 
residência. As principais rotas de fuga 
são mostradas por linhas em lilás. 
Fonte: Banco Mundial.
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Estimativa Inicial das
Necessidades e Aspectos
Gerais da Assistência às
Populações Atigindas
As ações de assistência são atribuição direta da 
FASC, que iniciou suas atividades tão logo a Defesa 
Civil mobilizou as secretarias. A pesquisa recolheu 
vários relatos sobre as dificuldades iniciais de acesso 
à região das Ilhas, que atrasaram a avaliação de 
pessoas atingidas e a organização da prestação de 
assistência por parte do poder público.

A assistência foi organizada por meio das 
orientações definidas nas reuniões diárias no centro 
de comando e as ações ficaram centralizadas no 
abrigo Tesourinha, onde ficou a maior parte da 
população abrigada e onde foram alocadas todas as 
doações encaminhadas à Prefeitura. Nos abrigos, 
a assistência manteve como prioridade os grupos 
mais vulneráveis, particularmente os idosos, doentes 
e pessoas com deficiência. A assistência também 
ofertou atestados às pessoas que perderam dias de 
aula ou trabalho em função do evento. 

Gestão de Abrigos
De acordo com o FIDE, 235 pessoas foram abrigadas 
em toda Porto Alegre em 2015. Isso corresponde 
a uma minoria das pessoas desalojadas nestas 
regiões durante este evento, já que 71% dos 
entrevistados afirmaram que se alojaram em uma 
casa/apartamento, 12% afirmaram que foram para 
um abrigo provisório e 12% para uma barraca/
tenda. A utilização de abrigos e tendas/barracas 
nas vias públicas, prática vedada por lei, foi uma 
especificidade da ilha do Pavão, não havendo 
registro para Humaitá-Navegantes, onde a população 
afetada praticamente não necessitou de abrigo, 
preferindo alojar-se nas residências de parentes ou 
amigos, o que dialoga com o fato que os danos às 
residências foram menos expressivos nesta região. 

Atendimento aos moradores das ilhas abrigados no Ginásio Tesourinha 
durante o evento de 2015
Foto: Ivo Gonçalves e Luciano Lanes, Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre

O abrigo do Tesourinha, onde estava a maior parte 
das pessoas, era tido como oficial juntamente com o 
da igreja na ilha Pintada, que manteve em torno de 
80 pessoas. Na região das Ilhas também havia outros 
núcleos de abrigos improvisados, gerenciados pelas 
lideranças da região, em parceria com a coordenação 
do abrigo da igreja.

A FASC foi responsável pelo cadastramento das 
pessoas que chegavam ao abrigo Tesourinha, que 
contou com a participação intensiva de funcionários 
das diversas secretarias e demais voluntários. Os 
demais abrigos, entretanto, foram gerenciados e 
mantidos pela própria comunidade com o apoio do 
CRIP das Ilhas. Houve, inicialmente, dois abrigos 
funcionando na região das Ilhas, porém, o que estava 
situado na ilha dos Marinheiros foi desativado 
quando entrou água e, aproximadamente, 150 
pessoas foram transferidas para o Tesourinha. Na 
ilha da Pintada, a comunidade instalou um abrigo na 
igreja local. 

No abrigo Tesourinha, as condições de alojamento 
foram consideradas adequadas pelos agentes 
municipais entrevistados e vários serviços foram 
levados ao local: a Secretaria de Saúde organizou um 
posto dentro do abrigo; a Secretaria de Educação 
e a de Esportes e Cultura organizaram atividades 
recreativas; as doações de conjuntos assistenciais 
foram entregues diretamente no local; entre outros. 
O maior problema relatado decorre do fato de as 
doações estarem também alocadas lá, gerando 
confusão na chegada das doações. Algumas 
pessoas abrigadas não queriam retornar para as 
suas residências após desmobilização dos serviços 
públicos. Vale ressaltar ainda o papel da imprensa, 
que divulgou as imagens do abrigo Tesourinha, 
levando muitas pessoas ao local na condição de 
observadores. Além disso, foram relatados conflitos 
pessoais e uso de entorpecentes.

No caso dos abrigos das Ilhas, vários relatos 
mencionaram uma falta de estrutura adequada 
e de apoio da municipalidade. Neste sentido, 
a centralização dos serviços no Tesourinha foi 
percebida como um problema por várias pessoas 
entrevistadas, porque as pessoas estavam com receio 
de sair da sua região em função da insegurança no 
local e dificuldade no deslocamento até lá. 

Em ambos os abrigos foram organizadas escalas de 
trabalho voluntário e acordadas as regras gerais com 
os usuários, tais como horário de banho, fechamento 
dos portões e medidas de segurança, entre outros. O 
abrigo Tesourinha contou com intensa participação 
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dos funcionários da Prefeitura, cujas escalas de 
serviço eram encaminhadas pelas respectivas 
secretarias. A participação da comunidade no 
gerenciamento do abrigo na ilha da Pintada suscitou 
a reflexão sobre qual o papel do poder público e das 
pessoas afetadas na condução dos cuidados. 

Gestão de Doações e
Distribuição de Conjuntos
de Assistência

Em decorrência do evento de 2015, inicialmente 
as pessoas estavam indo na direção das Ilhas para 
fazerem as suas doações a partir da divulgação do 
evento pela imprensa. Rapidamente, o recebimento 
foi centralizado no abrigo Tesourinha para que se 
pudesse organizar o recebimento e distribuição. Todo 
tipo de produtos (alimentos, colchões, roupas, itens 
de limpeza e higiene, entre outros) foi encaminhado 
para o ginásio, onde os voluntários organizavam 
os conjuntos de assistência a serem entregues à 
população afetada. A quantidade de doações foi 
expressiva, o que levou a notificar, via imprensa, a 
suspensão do recebimento de doações por parte da 
Prefeitura, pois não havia mais espaço para alocar os 
produtos no ginásio.

A fala a seguir, coletada em roda de conversa, 
ilustra um efeito indesejados da divulgação do 
desastre e solicitação de doações na mídia: “O 
Tesourinha tava na mídia, todo mundo queria ir lá tirar 
um selfie, que tava ajudando os necessitados da ilha, 
‘aí, estamos ajudando os necessitados da ilha”. De 
fato, as campanhas de arrecadação podem criar um 
problema no gerenciamento do desastre quando não 
se divulgam corretamente os materiais de assistência 
realmente necessários, itens a serem arrecadados, 

Distribuição de doações nas áreas sinistradas, em outubro de 2015
Foto: Maria Rubim, Prefeitura Municipal de Porto Alegre

organização e controle no acesso ao local, controle 
de estoque, validade e segurança assim como 
definição dos pontos de distribuição e coleta. Com o 
objetivo de organizar a arrecadação, a Prefeitura fez 
naquele momento um levantamento dos produtos 
disponíveis e daqueles que faltavam, encaminhando 
à imprensa informações mais precisas acerca das 
demandas de doação.

Dados do levantamento domiciliar permitem avaliar 
se a ajuda chegou às áreas afetadas. No que diz 
respeito aos aspectos gerais da assistência ofertada 
em 2015, 59% afirmaram ter recebido algum tipo de 
auxílio, praticamente todo relativo a produtos, sendo 
16% dos auxílios provenientes da assistência pública, 
15% por meio de doações, 13% das igrejas, 9% de 
amigos e parentes e 6% das lideranças comunitárias. 
34% responderam não ter recebido nenhum tipo de 
auxílio no evento de 2015. O número de pessoas 
que receberam auxílio é significativamente maior na 
região das Ilhas, já que em Humaitá-Navegantes 77% 
dos entrevistados afirmaram não ter recebido algum 
tipo ajuda. 

Por fim, perguntou-se se as pessoas acharam justa a 
distribuição dos recursos de assistência humanitária, 
ao que 42% afirmaram que sim. 33% afirmaram que 
não foi justa a distribuição dos recursos, estando 
a maior parte dos respondentes localizados em 
Farrapos, nas ilhas dos Marinheiros e da Pintada; 
52% consideraram que houve problema na atenção 
ao nível de necessidade: “Teve muita gente que 
pegava três, quatro vezes os, os rancho e muitas pessoa 
não conseguia chega na fila pra pegar por causa das 
criança. Eu com bebê no colo não conseguia chegar até 
os alimento pra pegar, as pessoa empurravam a gente, 
parecia uns bicho, horrível. [...] não consegui pegar nem 
fralda pro meu guri. Isso eu falo porque é verdade. Isso 
eu acho muito injusto.” 12% acharam discriminatória, 
e 12% afirmaram que houve problema de acesso: 
“Distribuía mais na ponta, na vila e nos beco, e por aqui 
não, tinha que ir até lá de barco.”

Os agentes municipais entrevistados reconhecem 
que houve dificuldades para gerenciar o excesso 
de doações em 2015, o que gerou, por um lado, 
desperdício e, por outro, cobranças por parte dos 
usuários com relação à quantidade e qualidade 
dos produtos. Antes da centralização das doações 
no Tesourinha, o fluxo das doações no caminho 
das Ilhas provocou intensa circulação das pessoas, 
expondo a população a outros riscos e prejudicando 
o trânsito da rodovia, que tem abundante tráfego 
de veículos. Depois da centralização das doações no 
abrigo Tesourinha, os agentes municipais relatam que 
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Reabilitação dos Serviços
Públicos Essenciais

Opinião dos moradores sobre a justiça na distribuição da ajuda humanitária em outubro de 2015

pessoas se deslocavam até o ginásio Tesourinha em 
busca das doações e queriam escolher os produtos 
que estavam nos conjuntos assistenciais. Uma 
mesma família recebia vários conjuntos assistenciais 
e doações diversas, chegando a vender ou descartar 
aquilo de que não precisavam. Outro problema 
apontado foi o desvio de conjuntos de doações por 
representantes políticos que tinham interesse de 
beneficiar mais uma comunidade que outra, fato 
verificado nas entrevistas.

Com relação à assistência das pessoas afetadas por 
desastres no município, no periodo pós-desastre, a 
Prefeitura passou a adotar documento que objetiva 
abonar as faltas das pessoas que perderam dias de 
aula ou trabalho em função de eventos adversos. 

Desastres não só impactam a vida das pessoas 
diretamente. Eles também geram danos a 
equipamentos sociais e interrompem ou pelo menos 
alteram o funcionamento de serviços públicos, 
afetando indiretamente a vida da comunidade como 
um todo, independentemente de se a água entrou no 
edifício ou não. 

De acordo com o FIDE, os prejuízos econômicos do 
setor público neste evento somaram R$ 19 milhões 
para toda Porto Alegre, referindo aos seguintes 
serviços: assistência médica; saúde; abastecimento 
de água; esgoto de águas pluviais e sistema de 
esgotos sanitários; sistema de limpeza urbana e de 
recolhimento de lixo; transportes; segurança pública; 
e ensino. Não foram identificados prejuízos nas 
telecomunicações; geração e distribuição de energia; 
sistema de desinfestação e controle de pragas e 
vetores; e distribuição de combustíveis. 

Dados da pesquisa permitem completar estas 
informações. Por exemplo, a pesquisa de impacto 

nos equipamentos sociais das áreas de estudo 
revelou que de 43 unidades, 20 declararam ter sido 
inundadas ou alagadas, entre elas 4 unidades de 
saúde e 9 unidades educativas. Na maioria dos casos, 
a proporção aproximada de usuários afetados é total 
ou quase total (90% ou 100%). Os danos e tempos 
de recuperação declarados nos equipamentos sociais 
são equiparáveis aos encontrados nos domicílios das 
famílias. Os principais motivos citados para explicar 
a alteração do serviço foram o fato de se ter o local 
inundado, a ausência de energia, de funcionários 
ou de material, problemas de estrutura danificada/
perigosa, e a interrupção dos acessos. 

No que diz respeito ao acesso aos serviços públicos, 
observou-se que se a maioria dos entrevistados da 
região de Humaitá-Navegantes não declararam ter 
tido problemas de acesso a energia, água e Internet/
telefone, esses problemas atingiram a maioria das 
famílias das Ilhas. Agentes municipais entrevistados 
explicam que a Companhia de Energia Elétrica (CEE) 
cortou o fornecimento nas duas regiões, devido à 
queda dos cabos e o consequente risco de acidentes. 
Já em relação à questão do deslocamento de 
pessoas, as duas regiões relataram ter enfrentado 
dificultades, tanto no quesito de vias e acessos 
interrompidos (com 47% de famílias afetadas em 
Humaitá-Navegantes e 44% nas Ilhas) como na 
questão do transporte público (com 25% de famílias 
afetadas em Humaitá-Navegantes e 31% nas Ilhas). 
Relatos de agentes municipais confirmam que o 
maior problema foi a questão do deslocamento, 
e especificam que os veículos das empresas 
de transporte não puderam circular em várias 
localidades.

Neste contexto, as ações de restabelecimento 
dos serviços essenciais foram adotadas assim que 
deflagrado o desastre por meio da mobilização dos 
departamentos vinculados à Prefeitura. A SEMA, 
que também disponibilizou barcos para a evacuação 
da população, atuou posteriormente na limpeza 
das vias, recolhendo e podando árvores. O DMLU 

Região de Humaitá-Navegantes Região das Ilhas

Sim  Não  NS/NR/n.a.

Anchieta Farrapos Humaitá Navegantes São Geraldo Flores Marinheiros Pavão Pintada

Sim  Não  NS/NR/n.a.
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fez a limpeza dos entulhos, o recolhimento do lixo 
e atuou na entrega das doações. Funcionários da 
Prefeitura e voluntários também auxiliaram nos 
serviços de limpeza, entregando conjuntos para o 
restabelecimento das moradias atingidas. De acordo 
com as entrevistas com os agentes municipais, foram 
realizadas visitas às residências para averiguar o 
processo de limpeza que seria necessário aplicar 
e avaliar outras necessidades. A população, no 
entanto, reclamou da atuação da vigilância sanitária 
com relação à avaliação dos riscos à saúde e 
contaminação da água. Verificou-se a presença de 
roedores, insetos e outros vetores durante semanas 
após a inundação e não foi identificada atividade da 
vigilância no sentido de avaliar as moradias e orientar 
a população.

No que diz respeito aos tempos de recuperação 
desses serviços, a maioria dos entrevistados de 
Humaitá-Navegantes declarou ter esperando 3 dias 
ou menos para voltar a acessar as redes de água, de 
energia, o acesso às vias de acesso e ao transporte 
público, enquanto a faixa temporal mais citada 
nas Ilhas foi de 2 a 4 semanas. Para a internet e o 
telefone, o tempo de restabelecimento mais citado 
foi de 1 a 2 dias em Humaitá-Navegantes e de 2 a 3 
semanas nas Ilhas. Esses resultados condizem com 
as informações recebidas de agentes municipais, 
os quais especificam que as Ilhas ficaram sem água 
porque o sistema de distribuição depende da energia 
elétrica e não havia geradores disponíveis para 
restabelecer o serviço durante a emergência. Esta 
situação foi complicada para os moradores isolados 
uma vez que também não havia disponibilidade de 
garrafas e galões de água à venda nos comércios. A 
população foi finalmente abastecida pelos caminhões 
pipa enviados pelo Departamento de Águas e 
Esgotos (DMAE). 

Depois do Desastre:
Recuperação
Do ponto de vista das responsabilidades do poder 
público, as ações de recuperação são aquelas de 
caráter definitivo, destinadas a reconstruir o cenário 
afetado pelo desastre. Incluem a restauração e o 
melhoramento, se necessário, das plantas, estruturas, 
instalações, meios de sustento e das condições de 
vida das comunidades afetadas pelos desastres, 
mediante realocação da população atingida, 
aplicação de políticas públicas de habitação e 
urbanização, recuperação de áreas degradadas e 
reconstrução de infraestrutura pública. No entanto, 
o processo de recuperação também inclui ações 
desenvolvidas pelas pessoas afetadas, visando tanto 

à reconstrução das moradias como a recuperação 
dos impactos do evento na comunidade.

A pesquisa não revelou dados sistematizados sobre 
o processo de recuperação após o evento de 2015 
em Porto Alegre. Algumas ações foram citadas no 
levantamento domiciliar, nas rodas de conversa e 
nas entrevistas com os agentes municipais. Segundo 
essas fontes, em torno de quatro meses após o 
evento a Prefeitura apoiou a reconstrução de 
moradias, por meio da doação de telhas, madeiras, 
outros materiais e aterros. Desenvolveu-se também 
um projeto de remoção de áreas de risco. No 
entanto, a grande maioria dos equipamentos sociais 
pesquisados, com preponderância na região de 
Humaitá-Navegantes, não foi avaliado pela Defesa 
Civil ou outro órgão público depois da inundação e/
ou alagamento de 2015.

No que tange às medidas individuais de recuperação 
das famílias, 35% afirmaram que não adotaram 
nenhuma medida; 12% pediram dinheiro 
emprestado, ou utilizaram economias; 12% cortaram 
despesas; 12% retiraram o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS); 8% trabalharam mais 
horas e 2% se mudaram definitivamente de moradia. 
Outras opções também foram citadas, tais como: 
vender pertences, postergar planos de investimento, 
de planejamento familiar e obter outro emprego. Em 
relação às diferenças entre áreas de estudo, 58% 
dos respondentes da região de Humaitá-Navegantes 
afirmaram não ter adotado alguma medida; 23% na 
região das Ilhas procederam com a implementação 
de alguma medida, de modo que se observa 
predomínio nesses locais, sendo 16% para a retirada 
de FGTS e 14% corte de despesas. Na região de 
Humaitá-Navegantes, a principal medida adotada foi 
pedir dinheiro emprestado ou financiamento, com 
11% das respostas da região.

Com relação aos custos com a recuperação dos seus 
bens e reconstrução de moradias, 16% declararam 
que não tiveram nenhum custo e 27% não souberam 
ou não responderam. No entanto, quase a metade 
(42%) gastou até R$ 5 mil; 10% de R$ 5 mil a R$  
10 mil; 5% de R$ 10 mil a R$ 20 mil; 1% de R$ 20 mil 
a R$ 50 mil. De modo geral, os valores mais baixos 
predominam na região de Humaitá-Navegantes e os 
valores mais elevados na região das Ilhas. 

Observa-se que a metade das famílias declarando 
viver com uma renda mensal inferior a R$ 1mil 
(coluna da esquerda, em vermelho) teve que gastar 
mais de uma vez este valor para se recuperar, sendo 
que 11% gastaram entre 1 e 2 vezes sua renda 
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Aspecto de Resiliência
no Município Frente a
Inundações e Alagamentos
Resiliência a desastres se refere à capacidade de 
comunidades, indivíduos e do poder público em 
se recuperar após a ocorrência desses eventos, 
assim como de minimizar os seus efeitos negativos. 
Inúmeros aspectos de resiliência a enfrentamento 
de inundações e alagamentos foram observados no 
município de Porto Alegre. 

Cabe-nos salientar, inicialmente, a assunção tanto 
por parte do poder público como das comunidades 
de que a GRD é responsabilidade de ambos. Desse 
modo, observa-se que os agentes municipais e 
as lideranças comunitárias se percebem como 
corresponsáveis nesse processo.

Neste sentido, conforme leitura da opinião 
dos moradores acerca de quem deveria ter a 
responsabilidade do problema das inundações 
e alagamentos nas regiões de estudo, 56% 
responderam que deveria ser o governo, seguido da 
comunidade (10%), outros atores (9%), as famílias e 
moradores das residências (4%), a natureza (2%), os 
proprietários das residências (2%), ninguém (1%) e 
Deus (menos que 1%). É importante notar que 15% 
dos entrevistados não responderam ou souberam 

Menos de R$ 
1.000,00

De R$ 1.000,00 a 
R$ 2.000,00

De R$ 2.000,00 a 
R$ 3.000,00

De R$ 3.000,00 a 
R$ 5.000,00

Mais de R$ 
5.000,00

Nada 30% 18% 15% 13% 0%

Menos de R$ 1.000,00 20% 18% 13% 10% 0%

De R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00 11% 9% 6% 19% 19%

De R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 10% 10% 14% 16% 19%

De R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00 10% 16% 17% 3% 6%

De R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00 12% 15% 14% 19% 25%

De 10.000,00 a R$ 20.000,00 5% 8% 14% 13% 19%

De 20.000,00 a R$ 30.000,00 1% 3% 4% 3% 0%

Mais de R$ 30.000,00 2% 3% 3% 3% 13%

100% 100% 100% 100% 100%

mensal; 10% entre 2 e 3 vezes sua renda mensal; 
outros 10% entre 3 e 4 vezes sua renda mensal 
e 19% mais de 5 vezes sua renda mensal. Este 
fenômeno se repete para as outras faixas de renda, 
com mais ênfase para as menores, com 53% das 
famílias com renda entre R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00 
(segunda coluna, em vermelho) e 52% das famílias 
com renda entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00 (terceira 
coluna, em vermelho) que tiveram que investir um 
valor maior a sua renda mensal para se recuperar 
deste desastre. 

Finalmente, foi perguntado se no momento de 
reconstruir a unidade habitacional a família adotou 
alguma medida para proteger a sua moradia contra 
inundações ou alagamentos. 35% responderam 
sim e 64% não, predominantemente na região das 
Ilhas. Entre os que responderam afirmativamente, 
64% elevaram a residência, o piso ou pátio; 11% 
trocaram ou reforçaram o material da casa; 8% 
construiram ou passaram a ocupar um segundo 
andar; 6% construiram um muro ou uma parede de 
contenção; 4% colocaram obstáculos ou acessórios 
para impedir a água de entrar e os demais ergueram 
os móveis dentro de residência ou melhoraram os 
mecanismos de escoamento da água. Isto condiz 
com depoimentos coletados em rodas de conversa, 
que apontam que algumas ações foram realizadas 
pelos próprios moradores nas Ilhas, tal como alterar 
a elevação das residências e construir móveis 
com bases de cimento para evitar perdas futuras, 
conforme ilustra a fala a seguir: “A gente já se prepara 
pra uma coisa assim, igual a de 2015, eu comprei 
meus cavaletes que tá em cima do forro. [...] Botei os 
rodapés maiores, porque é mais fácil de limpar depois 
com o lava-jato embaixo. Nas partes que eu não podia 
retirar, como a cozinha, eu fiz de tijolo a vista numa 
altura assim e botei em cima. Lava a louça aqui em cima 
(sinaliza a altura do peito), mas que eu vou perder a 
minha cozinha de novo eu não vou.”

Nos comentários finais do levantamento domiciliar, 
uma minoria de 3% sugeriu que seja promovida 
a remoção das pessoas que moram em área de 
risco. Dentre os programas da Prefeitura está em 
andamento o projeto desenvolvido pelo DNIT, que 
prevê a remoção de algumas pessoas em áreas 
de risco na região das Ilhas, em decorrência da 
construção de uma nova ponte.

Custo de recuperação (eixo horizontal), em função do nível de renda mensal declarado pelas famílias (eixo vertical)
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responder a esta pergunta. Outro fato a ressaltar é 
que a proporção de entrevistados que apontou o 
governo como principal responsável das inundações 
e alagamentos é muito mais alta em Humaitá-
Navegantes (71%) que nas Ilhas (45%). Somando as 
respostas “Comunidade” e “Família/moradores da 
residência”, pode-se deduzir que nas duas regiões 
existe o entendimento que a comunidade e os 
moradores têm que fazer sua parte para contribuir 
à resolução do problema (18% em Humaitá-
Navegantes e 11% nas Ilhas), o que condiz com os 
depoimentos de corresponsabilidade ouvidos nas 
rodas de conversa das duas regiões, especialmente 
quando aborda a questão do manejo de resíduos 
sólidos. Respostas de cunho pessoal indicando 
que a natureza ou Deus são responsáveis pelo 
problema são mais frequentes nas Ilhas (5%) que em 
Humaitá-Navegantes (menos de 1%), o que condiz 
com o tipo de fenômeno presente em cada uma das 
comunidades. 

Além disso relatos no encontro de trabalho de 
encerramento do projeto permitiram identificar 
pontos essenciais para o desenvolvimento de uma 
estratégia de GRD com enfoque de resiliência que 
são: (1) a importância da tomada de consciência dos 
atores do risco de inundação e alagamentos; (2) a 
importância de renovar o diálogo entre Prefeitura 
e comunidades com empatia; (3) a percepção 
compartilhada que a Prefeitura tem um papel motor 
a desempenhar na gestão de riscos de desastres, 
com enfoque na prevenção.
Com relação, mais especificamente, à resiliência 
das comunidades, as lideranças reconhecem a 
relevância do seu papel no processo de gestão de 
riscos. Entendem como suas atribuições: levar o 
conhecimento aos demais indivíduos; mobilizar as 
pessoas para atuar coletivamente; promover a união 
e pertencimento; participar do planejamento da 
cidade; construir visibilidade social; se preparar para 
emergências; entre outros.

No que diz respeito aos moradores, 
aproximadamente 66% dos entrevistados afirmaram 
estar dispostos a contribuir de alguma maneira para 
melhorar a proteção do bairro contra as inundações 
ou alagamentos: 64% responderam que sim, 20% 
responderam que não e 8% responderam talvez. 
Também foi realizada uma pergunta aberta acerca 
da forma como o respondente estaria disposto a 
contribuir. 27% afirmaram poder contribuir por meio 
de ações de conscientização ou mutirões relativos 
ao lixo e/ou limpeza urbana; 18% afirmaram poder 
contribuir com mão de obra, serviço voluntário e 
mutirões em geral, prestando força de trabalho 

e realizando serviços especialmente para aterrar, 
asfaltar, e/ou erguer as residências. 14% se 
propuseram a dar sugestões, conselhos, oferecer 
palestras e participar de reuniões, inclusive do OP. 
12% se colocaram à disposição para contribuir na 
execução de algum plano de melhoria, com o que 
precisar ou estiver ao seu alcance. 9% disseram 
poder contribuir com a articulação e a mobilização 
comunitária, em atividades de organização 
comunitária como divulgação de ações, arrecadação 
de fundos, organização da ajuda humanitária, 
protesto cidadão, entre outros. Nas Ilhas, o 
predomínio da forma de contribuição foi com relação 
à mão de obra, serviço voluntário e mutirões, com 
22% do total de respostas da região. Na região de 
Humaitá-Navegantes, o predomínio foi com relação 
às ações de conscientização do lixo e/ou limpeza 
urbana, com 40% das respostas. 

Com relação aos equipamentos sociais, apesar de 
39% terem respondido que nada foi positivo no 
gerenciamento, o resto afirmou que houve várias 
coisas positivas. Dentre elas, 7% afirmaram que 
houve solidariedade entre as pessoas, elemento que 
foi confirmado tanto por membros da comunidade 
como por agentes municipais; 7% disseram que foi 
positivo evacuar ou interromper o serviço e outros 
7% responderam que a ação dos órgãos públicos 
foi positiva. Com 5%, foram citadas, ainda como 
pontos positivos, o trabalho em equipe e as ações 
preventivas adotadas imediatamente antes ou 
durante o evento de 2015.



79



80

Capítulo 5 - Ações e propostas
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O capítulo a seguir contém os elementos seguintes: 
(1) uma série de recomendações técnicas visando 
amenizar os impactos sociais de futuros desastres 
de inundação ou alagamento nas áreas de estudo, 
elaboradas pela equipe de pesquisa do Banco 
Mundial a partir do diagnóstico levantado; (2) 
uma explicação sobre as perspectivas do diálogo 
institucional entre Prefeitura e Banco Mundial sobre 
linhas a explorar para viabilizar financeiramente 
a implementação das soluções identificadas; (3) 
uma relação de futuras pesquisas recomendadas 
para aprofundar a análise contida neste relatório; 
e (4) a caracterização do diálogo entre Prefeitura e 
comunidades por meio do encontro de trabalho final 
desta fase do projeto, aliado à criação do Grupo de 
Ação sobre Inundações e Alagamentos (GAIA).

Recomendações
Técnicas
Com base no relacionamento das análises 
técnica, jurídica e na leitura dos atores, a equipe 
de pesquisa desenvolveu um diagnóstico dos 
impactos sociais, dos pontos de vulnerabilidade 
e de resiliência das comunidades estudadas e da 
Prefeitura para enfrentar a questão das inundações 
e alagamentos. A partir destes elementos foram 
elaboradas recomendações técnicas detalhadas 
para amenizar os impactos sociais das inundações e 
alagamentos nas áreas de estudo, com um enfoque 
de fortalecimento da resiliência da cidade. Segue 
um resumo das recomendações²  reagrupadas 
em 4 grupos: (i) análise de risco de desastres; (ii) 
governança e integração dos riscos ao planejamento; 
(iii) intervenções de mitigação; e (iv) preparação 
e resposta. Dentro de cada grupo, as atividades 
sugeridas foram organizadas por ordem de prioridade 
desde um ponto de vista técnico.

1. ANÁLISE DE RISCO DE DESASTRES

• Elaborar e/ou afinar os mapas de exposição, 
vulnerabilidade e risco de inundação e alagamento 
em Porto Alegre com tempo de retorno (TR) 
abaixo de 1 ano, de 2-5 anos e acima de 10 anos.

2. GOVERNANÇA E INTEGRAÇÃO DOS RISCOS 
AO PLANEJAMENTO

• Definir no Plano Diretor Municipal os limites de 
utilização do solo urbano em função do zoneamento 

de risco de inundações e/ou alagamentos, incluindo 
normas urbanísticas e de densificação das 
edificações com fins residenciais e de pequenas 
atividades econômicas. Introduzir normas 
atreladas a altitudes definidas em estudos de 
risco no Código de Obras Municipal para a 
construção de novos equipamentos públicos, 
moradias sociais, instalação de serviços públicos 
e validação de projetos de empreendimento.

• Estabelecer critérios objetivos para a regularização 
fundiária urbana nas Ilhas, apoiando-se na Lei 
da REURB (13.465/2017) e que se observem 
restrições ambientais.

• Implementar uma legislação municipal específica 
à gestão de riscos de desastres com enfoque de 
prevenção, abarcando a definição dos papéis e 
representantes de cada órgão (incluindo o Grupo 
de Ação sobre Inundações e Alagamentos em 
Porto Alegre-GAIA), métodos e ferramentas de 
coordenação a serem usados tanto em tempo de 
desastre como em tempo normal para coordenar 
os trabalhos preventivos.

• Operacionalizar essa legislação por meio de um 
plano municipal multissetorial de gestão de riscos 
de desastres, integrando um plano de ação para 
os equipamentos públicos expostos a inundação 
e/ou alagamento.

• Reforçar a atuação da Defesa Civil, tanto 
institucionalmente como em termos de recursos, 
de forma a poder contar com profissionais 
qualificados em diferentes áreas de atuação da 
Defesa Civil, com uma gestão da informação 
atualizada e capacidade para realização de 
trabalhos preventivos e atendimento emergencial 
24 horas. 

3. INTERVENÇÕES DE MITIGAÇÃO

• Adequar a capacidade de drenagem e aprimorar 
o funcionamento das bombas em Humaitá-
Navegantes de acordo com a projeção de 
população. Estudar a viabilidade de capacitação 
dos operários, instalação de grades para 
separação do lixo, instalação de geradores e 
verificar outras necessidades de adequação 
operacional do sistema.

• Elaborar e implementar um plano integrado de 

²A priorização das ações ainda deve ser objeto de discussão no âmbito municipal.
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gestão de resíduos sólidos, visando a redução 
do entupimento das instalações de drenagem 
urbana. Estudar a viabilidade de um programa 
de reciclagem em cooperativa envolvendo os 
recicladores, artesãos e as empresas locais 
incentivando a criação de materiais para a 
construção civil a partir do reaproveitamento 
de material. Continuar a iniciativa “Jogo Limpo, 
Bairro Limpo” em dias de jogo na Arena do 
Grêmio. 

• Construir praças, parques, campos de futebol, 
jardins e outros equipamentos públicos que possam 
ser usados pela população nos períodos secos e 
servir como bacias de retenção da água quando 
houver inundação ou alagamento. 

• Acompanhar as medidas cabíveis junto ao 
Ministério Público para corrigir/compensar 
eventuais inadequações da obra do DNIT da BR-
448 que possivelmente modificou a capacidade 
de escoamento da região de Humaitá-
Navegantes, e as medidas legais cabíveis para 
que a empresa construtora da Arena do Grêmio 
(OAS) complemente as contrapartidas de 
infraestrutura devidas. Disponibilizar, a partir 
dos órgãos pertinentes, informação relacionada 
a esse assunto dentro das comunidades para 
melhorar o entendimento da situação.

• Desenvolver um programa de fiscalização da 
ocupação das áreas de risco com opção de 
reassentamento voluntário para as áreas mais 
críticas, envolvendo moradores das comunidades. 

4. PREPARAÇÃO E RESPOSTA

• Disseminar amplamente o zoneamento de 
inundações e/ou alagamentos.

• Aperfeiçoar o sistema de previsão, monitoramento 
e alerta, por meio de definição de um plano 
de comunicação de mão-dupla comunidade-
Prefeitura e Prefeitura-comunidade para os 
eventos adversos, balizamento de rotas de fuga, 
estabelecimento de critérios de alerta técnicos 
e sua adaptação à linguagem comunitária, e 
estudo de viabilidade do aumento de frequência 
de ônibus a partir dos critérios de alerta com 
a concessionária (EPTC), a fim de facilitar a 
evacuação preventiva das populações

• Desenvolver um programa de conscientização 
incluindo informação sobre o risco de ocupação 
de áreas inundáveis/ou alagáveis (para 

comunidades) e orientações e simulados de 
preparação para os desastres (para comunidades 
e agentes municipais).

• Aprimorar a assistência às populações atingidas por 
meio de cadastramento dos grupos vulneráveis 
vivendo em área de risco; fiscalização dos 
critérios de quantidade de ajuda recebida por 
família; disseminação de informações sobre 
as campanhas de doação por vários canais 
de comunicação; medidas de facilitação de 
liberação de verbas para a compra de itens de 
ajuda humanitária; e estudo de viabilidade de 
restabelecimento do transporte fluvial nas Ilhas.

• Aprimorar a localização e a gestão de abrigos por 
meio da construção de abrigo oficial nas Ilhas em 
lugar não inundável, com meios de transporte 
desde as áreas remotas e previsão de pontos 
de abrigo nas áreas isoladas, não-separação 
das famílias, fomento da cogestão dos abrigos 
pelos próprios atingidos, aperfeiçoamento da 
segurança e do atendimento de saúde, atividades 
lúdicas para as crianças e idosos, estocagem 
de medicamentos para as doenças crônicas e 
vinculadas pela água.

• Apoiar os atingidos na sua recuperação pós-
desastre, por meio de criação de fundo de 
contingência e seguro-pescador, contratação 
temporária de atingidos nas operações na 
assistência humanitária ou na gestão de abrigos, 
campanha de informação sobre medidas de 
apoio à recuperação adotadas pela Prefeitura 
a médio e longo prazo, incentivo à adaptação 
das residências para futuros desastres, vistorias 
das residências e dos equipamentos públicos 
danificados pelos órgãos competentes antes das 
pessoas retornarem.

Encontro de Trabalho
Final da Fase 1
“Aspectos Sociais”
O encontro de trabalho final desta fase 1 “Aspectos 
sociais” do projeto constituiu um evento de 
comentários, validação e retroalimentação pelos 
atores da Prefeitura e as comunidades participantes 
sobre as recomendações técnicas tratadas neste 
projeto. Analogamente às demais atividades, tratou-
se de um evento participativo, no sentido que os 
atores-chave (representantes da Prefeitura e das 
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Diálogo Institucional Para
a Implementação das
Soluções Identificadas
Nos últimos meses, em paralelo ao processo de 
pesquisa, a Prefeitura de Porto Alegre e o Banco 
Mundial desenvolveram um diálogo institucional 
por meio de várias reuniões com secretários 
da Prefeitura sobre como priorizar e viabilizar 
financeiramente as soluções identificadas pela 
pesquisa. Se o Banco Mundial não tiver condições 
de cobrir todos os investimentos necessários, existe 
uma alternativa para elaboração de um projeto de 

comunidades) participaram da concepção e da 
execução do evento. 

Neste sentido, no processo de amadurecimento da 
ideia do encontro de trabalho, foi acordado entre as 
partes que este evento não seria um novo evento 
de encerramento de projeto, mas, ao contrário, 
um evento de criação do Grupo de Ação sobre 
Inundações e Alagamentos de Porto Alegre (GAIA), 
iniciativa conjunta entre membros da Prefeitura e das 
comunidades das áreas de estudo, que constituiria 
um espaço de diálogo sobre esta temática para 
continuar as discussões iniciadas no âmbito do 
presente projeto.

O encontro foi caracterizado por um ambiente 
de discussão franco e construtivo, onde o Banco 
Mundial desempenhou um papel de mediação entre 
a Prefeitura e as comunidades. As recomendações 
técnicas preparadas pela equipe de pesquisa do 
Banco Mundial foram apresentadas e discutidas 
em pequenos grupos mistos compostos por 
pesquisadores do Banco Mundial, membros da 
Prefeitura e das comunidades, à ocasião deste 
encontro. A versão revisada destas recomendações 
após discussão e comentários está integralmente 
disponível nas atas dos grupos de discussão. Os 
debates seguiram ao longo do dia, coletando o 
retorno e os comentários dos atores bem como 

Promoção de encontros entre servidores públicos da Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre e lideranças das comunidades para 
consolidação do debate relacionados com inundações e alagamentos

trazendo ideias para a continuação do debate além 
do projeto. 

O encontro de trabalho se encerrou com a leitura 
do Manifesto de criação do Grupo de Ação sobre 
Inundações e Alagamentos em Porto Alegre (GAIA), 
ao qual foram anexadas as atas das discussões 
de grupo sobre as recomendações técnicas. Este 
documento foi assinado pelos participantes do 
evento, confirmando seu compromisso em continuar 
este processo de diálogo. O GAIA será oficializado 
por meio de uma portaria de forma a facilitar a 
organização das reuniões seguintes.
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políticas setoriais.

Finalmente, é importante lembrar que os 
instrumentos de pesquisa foram pensados de forma 
a recolher informações que possam alimentar o 
índice individual de resiliência, que está em projeto 
de desenvolvimento como resultado de uma parceria 
entre o Escritório de Resiliência da cidade de Porto 
Alegre e o World Resilience Institute (WRI). Por 
serem replicáveis ou adaptáveis, eles também 
podem ser reutilizados em outros contextos ou para 
monitorar periodicamente a evolução da situação nas 
mesmas áreas no futuro.

operação de crédito, sob reserva de aprovação da 
Secretaria do Tesouro Nacional em nível federal. 
Além disso, um plano de desenvolvimento está em 
fase de elaboração para a renovação do 4° Distrito 
com participação da iniciativa privada. 

Recomendações Para
Futuras Pesquisas
Existem questões pendentes de estudo, abordadas 
tangencialmente neste relatório, que poderão 
constituir objeto de futuras pesquisas.

A ampla coleta de dados desta pesquisa permitiu 
gerar uma base de dados expressiva, que poderá 
ser utilizada para aprofundamento de vários 
pontos, servindo também de subsídio para outros 
projetos de desenvolvimento socioeconômico 
das regiões de estudo. Por exemplo, um trabalho 
dirigido de pesquisa permitiria, com o apoio de 
programas econométricos, aprofundar os fatores 
que influenciaram estatisticamente a aparição de 
um determinado impacto social; afinar o perfil dos 
grupos populacionais proporcionalmente mais 
afetados por um evento  de maior interesse; avaliar 
mais detalhadamente a eficácia de determinada 
medida individual de enfrentamento ao desastre 
(por exemplo, levantar pertences ao andar acima 
para proteger a residência ou os bens). É também 
possível, a partir da presente base de dados, estudar 
mais a fundo o perfil das famílias que concentram o 
maior número de impactos para apoiar a definição 
de grupos populacionais de ação prioritária, indagar 
especificidades das respostas às perguntas que 
fazem parte da análise da percepção geral do 
desastre por ilha e por bairro para ajustar estratégias 
de GRD à cada realidade local. 

Outros grupos de pesquisas precisarão de coletas 
complementares de dados, por exemplo, para 
dimensionar e viabilizar obras de drenagem e/ou 
conserto das estações de bombas em Humaitá-
Navegantes, para desenvolver estudos de exposição 
da população e dos equipamentos públicos ao 
risco de alagamento em Humaitá-Navegantes, ou 
refinar o estudo nas Ilhas, integrando a influência 
dos ventos na análise para obter mais precisão 
do modelo de inundação. Da mesma forma, seria 
interessante coletar maiores detalhes sobre o 
perfil dos moradores que adotaram uma medida de 
enfrentamento em particular (por exemplo, quando 
tiveram que procurar um novo emprego ou trabalhar 
mais horas) ou que sofreram uma determinada 
doença durante o evento de 2015 visando ajustar 
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Considerações finais

Porto Alegre vista desde as Ilhas, julho de 2017

Foto: Ana Rita Mayer, pesquisadora entrevistadora do levantamento domiciliar
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Quem entende melhor o problema (e é então melhor posicionado para 
ajudar a resolvê-lo) é quem o vivencia. Existe em Porto Alegre, como em 
muitos outros contextos, um grande desafio pela frente em fazer com que, 
de um lado, gestores municipais acreditem na importância de construir 
políticas com seus administrados e, do outro, que membros de comunidades 
desfavorecidas aceitem colaborar para trabalhar com o poder público na 
resolução de um problema comum.

Por meio do seu enfoque altamente participativo, “Convivendo com as 
Inundações: um estudo para construir resiliência com as comunidades de 
Porto Alegre” pretendeu impulsar o diálogo entre Prefeitura e comunidades 
com vistas a promover a gestão de riscos de desastres na cidade e nas 
áreas com risco estudadas em particular. A riqueza das contribuições 
colhidas ao longo do processo permitiu ir além de um simples diagnóstico 
dos problemas a serem enfrentados, identificando e propondo soluções em 
muitas áreas de atuação para amenizar os impactos sociais das inundações 
e alagamentos nas áreas de estudo. 

O diagnóstico permitiu mapear os principais fatores de risco nas áreas de 
estudo, de forma especialmente detalhada no que diz respeito à questão 
da vulnerabilidade. Além disso, a análise dos impactos sociais e das 
medidas de enfrentamento utilizadas no evento de 2015 desvelaram lições 
importantes, dentre as quais o fato de que os impactos sociais levantados 
pela pesquisa superam àqueles registrados oficialmente; indicam que as 
famílias de menor renda foram desproporcionamente afetadas em vários 
quesitos; e apontam em cada caso os serviços municipais que deveriam 
ser envolvidos na discussão para ajudar a amenizar estes efeitos negativos. 

A partir daí, uma série de recomendações e de ações a serem tomadas, 
envolvendo tanto Prefeitura, comunidades como outros atores a serem 
mobilizados, foram elaboradas para enfrentar estes problemas. Sempre 
que possível, as ações propostas se apoiaram nos elementos de resiliência 
identificados e intentaram proporcionar elementos de solução para reduzir 
as vulnerabilidades identificadas.

Além de ter contribuído à produção de conhecimento, a equipe de pesquisa 
fica grata por ter contribuído à emergência de um grupo de discussão sobre 
o tema, Grupo de Ação sobre Inundações e Alagamentos em Porto Alegre 
(GAIA), e ao aprofundamento de um diálogo institucional entre o Banco 
Mundial e a Prefeitura de Porto Alegre sobre a viabilização financeira das 
soluções propostas.

O processo de construção deste projeto trouxe também importantes 
ensinamentos sobre qual pode ser o papel do Banco Mundial, como 
organização internacional ao serviço dos mais desfavorecidos neste tipo de 
discussão. Por se tratar de um problema transversal e considerado como não 
prioritário, a GRD requer um trabalho específico de mobilização dos atores 
para construir soluções resilientes. Isso pressupõe inserir no diagnóstico 
temas que, em alguns casos, vão além do conhecimento técnico da área 
GRD, tais como os motivos de uma baixa percepção de risco, práticas de 
gestão profundamente ineficientes, relações sociopolíticas conflitantes, 
entre outros. Somente assim ter-se-ão em mãos todos os elementos 
necessários para entender a realidade estudada na sua complexidade e 
propiciar um processo de franco desenvolvimento. 
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Cada um de nós pode contribuir para amenizar o 
risco de inundação e/ou alagamento. Eis algumas 
ideias para fazer sua parte:

Cada um de nós pode contribuir para amenizar o 
risco de inundação e/ou alagamento. Eis algumas 
ideias para fazer sua parte:

Para saber mais, contatar Marcela Ávila: 
E-mail: marcela.avila@portoalegre.rs.gov.br 

Telefone: (51) 3289-6617.

Não acumular ou depositar lixo nas ruas e nos 
terrenos das comunidades, pois pode trazer doenças 
quando espalhado pela água.

Mas o mais importante é a construção coletiva 
de soluções. Para isso, existe um espaço inédito 
em Porto Alegre, chamado “Grupo de Ação sobre 
Inundações & Alagamentos em Porto Alegre (GAIA)”, 
onde Prefeitura e comunidades se juntam para 
debater ideias. Participar das reuniões desse grupo é 
um excelente meio para entender melhor como você 
pode ser útil à coletividade para ajudar a resolver o 
problema. 

Como posso contribuir?




