
 

 
 

NOTA METODOLÓGICA 
 
 

Introdução 
 

A Fase 11 “Aspectos sociais” do projeto “Convivendo com as inundações: um estudo para construir 
resiliência com as comunidades de Porto Alegre”, abaixo denominado “Convivendo com as inundações”, 
“o estudo” ou “o projeto”, postulou o objetivo de promover medidas visando à redução de impactos 
sociais produzidos por inundações e alagamentos, com um enfoque de resiliência, em duas 
comunidades de baixa renda expostas a esse tipo de desastres em Porto Alegre, no Sul do Brasil. 
 
O projeto, de tipo participativo aliou sensibilização dos atores envolvidos no processo e consolidação do 

conhecimento adquirido, permitindo a construção e apropriação de recomendações técnicas sólidas, e 

fomentando a criação de um espaço institucional Prefeitura-comunidade de discussão sobre os passos 

a serem tomados para amenizar o problema no futuro. Caracteriza-se pela atipicidade do alvo temático 

(impactos sociais) aliado ao âmbito de aplicação (gestão de riscos de desastres), ao fortalecimento da 

resiliência e, ainda, à forma de tratamento, representação e divulgação dos resultados. 

O projeto conta com vários aspectos inovadores, dentre as quais destacaremos:  

✓ um método de avaliação dos impactos sociais de desastres 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;  

✓ um método detalhado de análise da 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;  

✓ um aplicativo para dispositivo móvel integrando o questionário do levantamento 

domiciliar utilizado na pesquisa, facilmente adaptável para o estudo de outro tipo de 

desastres em outros contextos; 

✓ produtos de divulgação dos resultados práticos e originais tais como o Atlas Temático 

Interativo e a Histórica em quadrinhos ilustrando a atividade das rodas de conversa, 

dentre outros. 

Neste contexto, a presente nota metodológica objetiva compartilhar o método (passo a passo, 

instrumentos de pesquisa, etc.) que foi utilizado para realizar este trabalho, com o intuito de facilitar a 

sua replicabilidade em outros contextos.  

  

                                                           
1 O projeto “Convivendo com as Inundações” está composto de duas fases: a fase 1 de cunho social cujo método está detalhado na 

presente nota, e a fase 2 “Aspectos Econômicos”, que complementará a análise focando em duas questões: de um lado, 

dimensionara-se o impacto econômico das inundações e alagamentos na pobreza e nos meios de subsistência das famílias 

afetadas, e de outro, quantificara-se o impacto orçamentário destes eventos nos cofres públicos da cidade. O método da fase 2 

não está descrito na presente nota. 



 

Aspectos gerais 
 
Considerando a carência do debate público sobre gestão de riscos de desastres (GRD) na cidade-alvo e 
das características próprias da cidade, que conta com um consolidado espaço de democracia 
participativa denominado de Orçamento Participativo (OP), dimensionou-se a realização de um projeto 
de tipo participativo, com o objetivo que decisores e servidores municipais, abaixo denominados 
“Agentes Municipais”, assim como membros das comunidades se tornassem construtores do projeto e 
não simplesmente receptores do mesmo.  
 
Desta forma, esperou-se criar um círculo virtuoso de melhoria contínua nos aspectos vinculados à 
consolidação da resiliência2, por meio da utilização do conhecimento relacionado com as possíveis 
soluções geradas pelo estudo e do empoderamento dos atores para enfrentar problemas de GRD com 
base na promoção da percepção de risco. Neste sentido, todas as atividades em interação com os atores 
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, elas 
se apoiaram sobre os elementos de resiliência já existentes (estrutura do OP, Escritório de Resiliência, 
etc.) com o intuito de reforçá-los. 
 
Coordenado no Banco Mundial desde Brasília, o estudo foi desenvolvido no período entre outubro de 
2016 e março de 2019 (veja cronograma completo no Anexo A). Além do tempo da execução da 
pesquisa em si, é importante ressaltar que este espaço temporal inclui o tempo de desenvolvimento de 
um aplicativo para dispositivo móvel (tablet) e de instrumentos de pesquisa (questionários, etc.), os 
quais não precisariam ser elaborados novamente ao replicar o método em outros contextos, levando a 
uma redução significativa do tempo necessário para desenvolver um projeto similar no futuro. 
 
No contexto da Prefeitura de Porto Alegre, o Escritório de Resiliência foi designado como ponto focal, e 
realizou um trabalho de coordenação das definições estratégicas e das contribuições das diferentes 
secretarias municipais no âmbito deste projeto. 
 
A realização do projeto pode ser dividida em 4 grandes etapas conforme ilustrado no Doc. 1. abaixo. Os 
detalhes da operacionalização de cada etapa encontram-se detalhados nos parágrafos a seguir. 
 

 
 
Doc. 1: Fluxograma Geral. 
Fonte: Banco Mundial. 
 

  

                                                           
2 A Estratégia de Resiliência de Porto Alegre define “resiliência” 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”. 



 

Etapa 1: Desenho e Preparação para a Implementação 
 
A Etapa 1 “Desenho e Preparação para a Implementação”, cujas sub-etapas numeradas de 1-A a 1-H, 
estão descritas no Doc. 2, foi quase totalmente realizada a distância, com a excepção de duas visitas na 
cidade-alvo do estudo. 
 

 
Doc. 2: Fluxograma da Etapa 1. 
Fonte: Banco Mundial. 
 
A Etapa 1 reúne uma série de atividades (em azul no fluxograma acima), produtos (cor alaranjada) e 
visitas na cidade-alvo do estudo (em verde) que foram desenvolvidos de forma simultânea sempre que 
possível.  
 
No caso de uma réplica do método em outros contextos, recomenda-se a adaptação de alguns desses 
elementos. Por exemplo, não seria necessário desenvolver um novo aplicativo para dispositivo de 
tablet, mas sim adaptar o aplicativo elaborado no âmbito desta pesquisa ao novo contexto de estudo 
(traduzir as perguntas para outro idioma, adaptar algumas perguntas do levantamento domiciliar ao tipo 
de desastre, etc.). 
 
1-A: O projeto iniciou por uma revisão de literatura em inglês sobre os conhecimentos dos impactos 
sociais das inundações e alagamentos em comunidades de baixa renda no Brasil e nas experiências 
internacionais, assim como sobre as medidas de enfrentamento utilizadas pela população nestas 
situações. Esse exercício deu lugar a elaboração de um produto sob a forma de um relatório com as 
conclusões deste trabalho. 
 
1-B: Num segundo tempo, efetuou-se uma visita inicial na cidade-alvo do estudo (no presente caso em 

Porto Alegre) de representantes do Banco Mundial para tomar o contato com a administração municipal 

e avaliar o interesse numa parceria com o Banco Mundial para a realização desse estudo. No decorrer 

desta visita, a Prefeitura manifestou interesse para uma assistência técnica num tipo de desastres em 

particular (inundações e alagamentos) e também apontou duas comunidades de interesse, que se 

tornariam as áreas de estudo, com base aos dois critérios seguintes: (a) alta susceptibilidade de sofrer o 

tipo de desastre estudado; (b) cenário com população socioeconomicamente desfavorecida. 

1-C: A confirmação do interesse nessa parceria por ambas as instituições levou à:  

• Elaboração de uma proposta inicial de nota conceitual do projeto, na qual o Banco Mundial 
propôs, com base nas discussões da visita inicial, uma serie de objetivos específicos, as principais 



 

perguntas de pesquisa e os métodos que poderiam ser utilizados no decorrer do projeto para 
estudar os impactos sociais do desastre a ser estudo nas áreas de estudo. Nela mencionava-se a 
ambição de realizar um diagnóstico amplo do contexto, do risco, dos impactos sociais gerados por 
esses eventos nas áreas de estudo, além de identificar as medidas de enfrentamento tomadas pelas 
famílias e pela Prefeitura a partir do estudo de caso de um desastre recente de relativa grande 
magnitude (para facilitar a lembrança das famílias do evento). As recomendações emergiriam a 
partir do cruzamento de três leituras3 do problema (técnica, dos atores e jurídica), para 
posteriormente serem discutidas com os atores envolvidos (Prefeitura e comunidades), de forma a 
motivar a adoção de medidas para amenizar o problema. 

 

• Assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) que definiu o escopo geral da parceria, e 
deu amparo legal ao compartilhamento de dados e de informações entre ambas instituições para o 
desenvolvimento da pesquisa. 

 

• Contratação da Equipe de Pesquisa Multidisciplinar pelo Banco Mundial para implementar e 
realizar a pesquisa. Decorrente das várias áreas temáticas do problema a ser estudado e do seu 
enfoque de sensibilização de risco, optou-se pela contratação de consultores em Gestão de Riscos 
de Desastres (GRD) de várias especialidades incluindo engenheiros, psicólogas, especialista em 
sistemas de informação geográfica e geoprocessamento, especialista em planejamento urbano, 
cartunista facilitador de conhecimento, hidrólogo, especialista em comunicação, assistente de 
projeto. Os membros da esuipe de pesquisa trabalharam de forma sinérgica na concepção, 
execução e avaliação de todas as atividades do projeto. 

 
1-D: A partir desse momento, foi possível efetuar uma série de atividades preparatórias, incluindo:  

• A caracterização das áreas de estudo a partir de dados secundários, tanto do ponto de vista físico-
hidrológico, socioeconômico, jurídico-legal, como de gestão de riscos de desastres: 
 
- A caracterização físico-hidrológica foi realizada a partir de dados acadêmicos e municipais e 

com base na experiência acumulada nesta área do consultor local que realizou a análise. Esta 
tarefa permitiu entender melhor como se materializa a ameaça, notadamente a partir do 
estudo das dinâmicas do rio. 

 
- A caracterização socioeconômica foi realizada a partir de dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e de dados municipais para obter uma primeira aproximação das 
características socioeconômicas das pessoas vivendo nas áreas de estudo, e também para 
adaptar os instrumentos de pesquisa à realidade local.  
 

- A caracterização jurídico-legal e de ocupação do solo se materializou pela coleta e análise de 
documentos jurídicos em vigor disponíveis nas três esferas do poder público. As legislações 
incluídas nesta análise apresentam determinada relação com os processos de ordenamento do 
território municipal e indicam condições de utilização futura da área em função das 
potencialidades e restrições legais vigentes, na atualidade. Esta análise teve como objetivo 
verificar os padrões de uso e ocupação da terra, bem como suas restrições em termos de 
instalação de infraestrutura física, expansão urbana e cenário ambiental e relacionamento, em 
termos geográficos, com as restrições legais associadas às estratégias de gerenciamento de 
risco de desastres, considerando o quadro de GRD em nível local. Visou também, diagnosticar a 
realidade de áreas que apresentam conflitos de usos e aportar para a demonstração da análise 
das condições de uso e ocupação do solo em relação à legislação vigente, ou seja, quando 
existe conformidade e desconformidade de determinada utilização em relação ao que prevê os 
processos de planejamento municipal, podendo orientar os projetos e investimentos futuros 

                                                           
3 Como várias outras atividades do projeto, a atividade de definição do método de integração das análises veio mais tarde no 

processo de pesquisa em comparação com o que aparece na presente nota. Neste caso, recomenda-se que esta atividade 
aconteça na etapa 1 no caso de uma réplica do método em outro contexto. De forma geral, as atividades foram ordenadas na nota 
de forma a otimizar o tempo disponível pela pesquisa. 



 

sobre nas áreas de estudo. A modo de exemplo, a parte de esquerda do Doc. 3 abaixo 
apresenta as legislações estudadas no âmbito do presente estudo e as ordena da mais 
permissiva (na parte de baixo em verde) à mais restritiva (na parte de cima em vermelho 
escuro). Os documentos estudados são de cunho federal (fonte preta), estadual (fonte azul 
escuro), e municipal (fonte vermelha). Tem dois outros que não são documentos legislativos 
(fonte azul clara), mas que providenciam também orientações importantes sobre possibilidades 
do uso do solo nas áreas de estudo. Esta caracterização levou à elaboração de uma série de 
recomendação de natureza jurídico-legal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 3: Documentos que fazem parte da análise do contexto legal classificados no mais restrito ao mais 
permissivo (esquerda) e Interligação legislativa entre os grupos de documentos na análise do contexto 
legal do projeto (direita). 
Fonte: Banco Mundial. 
 

A parte de direita do Doc. 3 acima apresenta a interligação legislativa entre os grupos de 
documentos na análise do contexto legal do projeto. Formaram-se cinco grupos de documentos 
legislativos que incidem sobre as áreas de estudo, independentemente de sua esfera ou área de 
abrangência, para apoiar a análise. No caso do presente estudo, esses grupos tinham as seguintes 
características: (a) o primeiro estabelecia critérios gerais baseados no direito mais amplo, genérico e 
sem especificações conceituais; (b) o segundo visava à recuperação de áreas em desconformidade 
ambiental e focava nas restrições de uso do solo, possuindo maior foco nos elementos ambientais; 
(c) o terceiro se interligava com todos os cenários oscilando entre a permissividade e a restrição, 
com maior foco no contexto social; (4) o quarto possibilitava a criação de corredores de 
centralidade, permitia a miscigenação de uso do solo urbano, habilitava a consolidação de parques 
potenciais existentes e possuía forte vínculo com a realidade espacial local; (5) o quinto possibilitava 
a revitalização urbana e a reconversão econômica, permitia equipamentos estruturadores, 
mobilidade, patrimônio, forma urbana e habitação social. Esta análise permitiu esclarecer a 
complexidade do arcabouço jurídico-legal aplicável às áreas de estudo, e assim de incluir 
recomendações de tipo jurídico-legal nas conclusões do estudo. 

 
- A caracterização das áreas de estudo em termos de riscos de desastres foi realizada a partir de 

dados federais e municipais sobre a recorrência dos eventos passados, e de conversas informais 
com agentes municipais sobre as características e as ferramentas do sistema de gestão de 
riscos municipal. A partir destas informações, foi escolhido um evento de referência 
(inundações/alagamentos de outubro de 2015 no caso do presente estudo) que serviria de 
estudo de caso para o projeto. 

 
- Para completar esta caracterização, realizou-se também a coleta e análise de imagens 

satelitais para determinação da dinâmica de ocupação do solo em uma das áreas de estudo 
para a qual os dados oficiais pareciam mais ultrapassados. 
 



 

- A fim de estabelecer padrões e distribuições geográficas, sempre que possível, realizou-se a 
coleta, sistematização, adequação e análise de dados georreferenciados para cada tipo de 
caracterização, integrando-os num ambiente computacional de Sistemas de Informação 
Geográfica (SIG). 

 

• Em paralelo do processo de caracterização das áreas de estudo, contratou-se o Laboratório de 
Transportes e Logística (LABTrans) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para realizar o 
desenvolvimento de um aplicativo para dispositivo de tablet para coletar os dados da atividade de 
levantamento domiciliar incluindo as respostas ao questionário, gravar as respostas, definir a 
posição geográfica a partir de navegador satelital correspondente à casa do entrevistado, e salvar 
uma ou várias fotografias da sua fachada. O aplicativo (ver interface no Doc. 4 abaixo), entregue 
com seu guia de utilização.  

 

 
Doc. 4: Interface do aplicativo de tablet concebido para a pesquisa. 
Fonte: LABTrans, UFSC. 
 

O aplicativo está associado a uma plataforma de monitoramento do progresso da pesquisa no 
campo (ver interface no Doc. 5 abaixo) permitindo, dia por dia após a transmissão diária dos 
dados ao servidor recolhendo os dados, verificar por tablet utilizado na pesquisa de campo, por 
pesquisador-usuário, por data e por casa, os elementos seguintes: a integridade das respostas 
capturadas, a qualidade das gravações e das fotografias, e a posição geográfica das casas dos 
entrevistados.  

 

 
Doc. 5: Plataforma de monitoramento do progresso da pesquisa de campo. 
Fonte: LABTrans, UFSC. 



 

• Após a aferição de eventuais expansões de áreas ocupadas, preparou-se a malha amostral do 
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 e 
8.330 habitantes vivendo em cada comunidade respectivamente, com aproximadamente 8.500 
habitantes expostos em ambas as áreas), o registro de 1.500 unidades censitárias (domicílios de 
famílias) teria valor estatístico suficientemente representativo das condições sob estudo. A 
preparação da malha amostral foi realizada em função dos seguintes critérios: (a) homogeneidade 
da tipologia construtiva, conforme observado no padrão de ocupação do solo; (b) altimetria 
segundo faixas hipsométricas superiores e inferiores à altitude da inundação / alagamento de 2015 
e (c) quantidade de unidades por área, ou seja, densidade. Isso permitiu focar na população de 
interesse do estudo, ao aplicar notas (estatisticamente chamadas de critérios de pesos). A 
combinação linear das pontuações obtidas deu como resultado uma quarta camada de dados 
mostrando a distribuição geográfica das amostras. Os centroides das parcelas por área amostral 
foram contados por meio de técnicas de sistemas de informação geográfica (SIG) e posteriormente 
multiplicadas pelas percentagens de amostragem. Neste ponto, foram definidas duas áreas 
principais, chamadas de insular e não insular. As mesmas foram utilizadas visando a equalização 
final da distribuição geográfica das amostras. Este método representa as famílias com as seguintes 
características: (a) as que vivem em área que foi inundada ou alagada em outubro de 2015; (b) as 
que vivem em áreas onde tem as taxas de pobreza mais elevadas (os chamados “aglomerados 
subnormais” na terminologia do IBGE); e (c) áreas onde tem a maior densidade de população. Não 
foi necessário aplicar procedimentos de inferência estatística para dimensionamento demográfico 
completo das áreas estudadas. Esta preparação da malha amostral permitiu definir um número de 
domicílios a serem levantados por setor censitário, conforme representado no Doc. 6 abaixo.  
 

 
Doc. 6: Distribuição amostral do levantamento domiciliar do projeto. 
Fonte: Dados cartográficos de base fornecidos pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre e pelo IBGE. 
 

Advertência: O pesquisador deverá levar em consideração a proporção do universo para 
garantir a validade estatística com relação ao universo amostral como um todo. Em certos 
casos, fatores externos como segurança, entre outros, poderão comprometer a quantificação 
ou o conhecimento do espaço amostral. 



 

• Neste momento, definiu-se também a composição e as tarefas da equipe de campo que seria 
contratada por uma firma local para realizar o levantamento domiciliar no campo. A decisão de 
contratar uma firma local de pesquisa respondeu um triple objetivo: (a) facilitar a logística da 
pesquisa de campo; (b) fomentar a adesão à pesquisa, notavelmente ao reduzir a distância cultural 
entre o entrevistado e o entrevistador e garantir que o entrevistador possa interpretar as 
sutilidades da língua e das gírias locais; e (c) como instrumento de conscientização de risco na 
Cidade. Foi decidido que as entrevistas domiciliares seriam administradas por um “pesquisador 
entrevistador” equipado de um dispositivo digital para captura de dados (tablet). Em paralelo, 
participaram também da pesquisa dois grupos de pessoas da comunidade: (a) os “pesquisadores 
observadores”, jovens adultos das comunidades que realizaram uma observação da vulnerabilidade 
das casas e do entorno em base a um questionário chamado “checklist”, cujos dados foram 
incluídos na base de dados da pesquisa; e que aplicaram os questionários de impacto nos 
equipamentos sociais e os mapas mentais das rotas de fuga nas suas regiões de interesse; e (b) os 
“facilitadores de acesso ao campo”, que são líderes comunitários, cujo papel constituiu em divulgar 
a pesquisa entre os moradores da área, de apoiar os entrevistadores na identificação das casas, e de 
promover a segurança e logística da equipe de pesquisadores. 

 
1-E: Uma segunda visita na cidade-alvo da pesquisa permitiu discutir o projeto de nota conceitual do 
projeto com a Prefeitura; visitar as áreas de estudo e ter um primeiro contato com líderes comunitários 
que desempenhariam um papel chave na construção e execução do projeto; e realizar contatos 
preliminares com empresas locais de coleta de dados que pudessem se interessar em realizar o 
levantamento domiciliar por vir.  

1-F: Após essa visita, foi possível introduzir os ajustes necessários para afinar a preparação das 
atividades de campo, notadamente por meio de: 

• Finalização da nota conceitual do projeto, a qual plasmou as atividades de coleta de dados 
primários que seriam realizadas. No caso do presente estudo, foram as seguintes: 
 

- Um número estatisticamente representativo de entrevistas domiciliares (ver Doc. 7 abaixo) 
com base a um questionário a ser aplicado por uma firma local em cada endereço apontado 
pela malha amostral. As entrevistas seriam gravadas (para fim de transcrição de respostas a 
perguntas abertas e controle de qualidade de dados), com coordenadas de cada domicílio (para 
georreferenciamento dos dados), fotos das fachadas das casas (para estudar o padrão 
construtivo) e observações sobre a vulnerabilidade física das residências.  

 

 
Doc. 7: Fotografia da atividade das entrevistas domiciliares. 
Fonte: Banco Mundial.  



 

É importante ressaltar aqui que a hipótese de partida deste projeto foi que os impactos sociais 
dos desastres se estendem geralmente 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. Este 
estudo voluntariamente adotou 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. 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 liderados por seguradoras. Assim, a pesquisa 
objetivou capturar implicações de desastres geralmente não registradas, mas que 
potencialmente afetam a rotina de famílias desfavorecidas, especialmente em comunidades de 
países em desenvolvimento. 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 e 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). 
Assim, para realizar a leitura dos impactos sociais do evento e da sua cadeia de aparição, foram 
elaborados categorias e indicadores de análise de impactos sociais e de serviços públicos 
conforme elencadas no quadro do Doc. 8 na página a seguir.  
 
Assim, o questionário do levantamento domiciliar (disponível na íntegra na Etapa 2) foi 
elaborado com o intuito de coletar informações sobre (a) as características socioeconômicas 
das famílias; (b) os impactos sociais e eventuais problemas nos serviços públicos associados 
experimentados por essas famílias em outubro de 2015; (c) as causas destes impactos sociais; 
(d) as medidas de enfrentamento a desastres que as famílias utilizaram e a ajuda externa que 
elas receberam; (e) o nível de percepção de risco e a opinião dos respondentes sobre noções 
relativas à gestão de riscos de desastres.  

 
Foram também introduzidas perguntas no questionário para poder levantar detalhadamente as 
diferentes vulnerabilidades das famílias a desastres com base a 4 tipos, que são a 
vulnerabilidade física das residências e do entorno; a vulnerabilidade socioeconômica; a 
vulnerabilidade institucional e vinculada às relações comunitárias; e a vulnerabilidade de 
percepção de risco. Este método de análise da questão da vulnerabilidade ao risco de desastre 
é mais detalhado que outros métodos comumente utilizados, com o intuito de providenciar 
mais detalhes aos decisores municipais sobre as questões a serem tomadas em conta para 
melhorar a política de gestão de riscos de desastres municipal. 

  



 

CATEGORIAS E INDICADORES DOS IMPACTOS SOCIAIS 
 

Vida familiar:  
- Falecimento de membro da família ou ente querido  
- Acolhimento de alguém em casa 
- Diferença na união da família  

 
Saúde:  
- Dano físico ou psicológico  
 
Moradia/ Outras edificações:  
- Casa danificada 
- Mercado/ Local de trabalho/ Escola inundado, fechado ou danificado 
- Evacuação 

 
Bens e Meios de subsistência:  
- Meios de Subsistência (Perda de dias de trabalho ou foi afetado no seu negócio.)  
- Bens danificados 

 
Acesso a itens básicos: 
- Medicamentos/equipamentos médicos vitais  
- Alimentos/água potável  
- Itens de higiene/limpeza  
- Segurança 

 
Educação:  
- Perda de dias de aula (escola/universidade/creche) 

 
Aspectos sentimentais e Qualidade de vida:  
- Perda de animal de estimação 
- Solidariedade com as vítimas 
- Apego ao lugar 
- Sensação de impotência 
- Outros itens sentimentais [Patrimônio cultural/histórico/hereditário, Fotos de família, Outro(s)] 

 
SERVIÇOS PÚBLICOS 

- Abastecimento de Água 
- Abastecimento de Energia  
- Telecomunicações  
- Vias, Acessos e Transporte  
- Saúde  
- Defesa Civil, Bombeiros, Assistência social e Abrigo  
- Polícia e Segurança  
- Saneamento básico (Esgotos) 
- Coleta de Lixo (Resíduos sólidos) 

Doc. 8: Categorias e indicadores dos impactos sociais e dos serviços públicos. 
Fonte: Banco Mundial. 
 

- Ainda o âmbito do levantamento domiciliar, previu-se -além das entrevistas domiciliares- a 
coleta de: (a) mapas mentais das rotas de fuga para identificar por onde as pessoas evacuam a 
área em caso de inundação ou alagamento; e (b) questionários de avaliação de impacto dos 
equipamentos sociais, para coletar informação sobre o impacto do evento de outubro de 2015 
e as medidas de enfrentamento utilizadas nos equipamentos sociais das áreas de estudo. 

 
- A leitura do contexto vinculado às inundações e alagamentos nas comunidades presentes seria 

consolidada a partir da realização de cinco rodas de conversa (ver Doc. 9 abaixo), de tipo grupo 
focal, em cada área de estudo, integrada por representantes das comunidades. Essa atividade, 
que contou com a participação de um cartunista facilitador de conhecimento, teve como 
objetivos: (a) coletar informações dos representantes comunitários permitindo avaliar sua 
percepção de risco; (b) entender o histórico e significado desses desastres pela comunidade; (c) 



 

identificar e provocar reflexão sobre a eficácia das medidas de enfrentamento usualmente 
utilizadas pelas famílias em caso de desastre; e (d)  identificar os fatores de decisão de (não) 
inversão ou (não) contribuição na prevenção de riscos das famílias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 9: Fotografias da atividade das rodas de conversa nas comunidades. 

Fonte: Banco Mundial.  
 

- O aprofundamento da leitura institucional se daria por meio da realização de nove entrevistas 
com Agentes Municipais que atuaram no gerenciamento das inundações do evento de 2015, 
com um balanço entre pessoas que atuaram na chefia e na ponta desses órgãos. Os objetivos 
foram análogos aos das rodas de conversa, mas do lado da municipalidade.  

 

• A partir desse momento, iniciou-se o processo de elaboração dos instrumentos de pesquisa (a 
sua versão na íntegra aparece na Etapa 2), tais como questionários, roteiros de entrevista, etc. 
Os mesmos foram testados várias vezes e validados por representantes da Prefeitura e das 
comunidades interessadas. 
 

• Um Termo de Referência veio especificar os requisitos para a seleção e contratação de da 
firma local responsável pela contratação e supervisão da equipe de campo no período do 
levantamento domiciliar.  
 

• Também no decorrer da Etapa 1, realizou-se o planejamento das atividades de interação 
comunitária e com os Agentes Municipais (agenda e conteúdo de cada atividade, em especial 
as rodas de conversa) a serem executadas na Etapa 2 assim como o planejamento e início da 
implementação da estratégia de comunicação do projeto. Decidiu-se notadamente utilizar 
vários recursos de comunicação e de mobilização social adaptados aos meios de comunicação 
utilizados localmente, tais como aplicativos de grupos de comunicação, uso de logomarca, 
folhetos, cartazes, 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. Esse planejamento foi revisto antes de cada nova 
atividade de interação comunitária em função do contexto local, da evolução das discussões 
nos grupos de rodas de conversa, e em acordo com o Escritório de Resiliência da Prefeitura. 
 

• 1-G: Uma chamada a propostas de preços foi lançada pelo Banco Mundial, e após análise das 
propostas, foi realizado o processo burocrático de contratação da firma local para a realização 
do levantamento domiciliar. 
 

• 1-H: Os supervisores de campo da firma local selecionada contribuíram junto aos consultores 
do Banco Mundial à finalização da preparação das atividades de campo, mais especificamente à 
elaboração do Manual do Pesquisador, e da organização do treinamento da equipe de campo, 
que aconteceria no início da Etapa 2.  



 

Etapa 2: Interações Comunitárias e com Agentes Municipais 
 
A Etapa 2 “Interações Comunitárias e com Agentes Municipais” foi totalmente realizada na cidade-alvo 
da pesquisa em 6 momentos, enumerados de 2-A a 2-F o Doc. 10 abaixo, divididos em 5 visitas de 
consultores do Banco Mundial (atividades em verde), e uma atividade pilotada pela firma local no caso 
da atividade de levantamento domiciliar (em azul). Existem duas atividades transversais que foram 
desenvolvidas em cada visita dos consultores do Banco Mundial na cidade-alvo. 

 
Doc. 10: Fluxograma da Etapa 2. 
Fonte: Banco Mundial. 
 
Durante cada visita a campo dos consultores do Banco Mundial, foram realizadas várias atividades em 
paralelo dividindo a equipe de forma a maximizar o trabalho realizado no tempo da visita. O 
espaçamento temporal entre as visitas foi de 3 semanas a 1 mês em acordo com líderes comunitários 
das áreas de estudo. O fato de juntar várias atividades em cada visita permitiu uma maior alcançar uma 
maior complementariedade entre as atividades de coleta de dados primários, já que, entre as visitas, os 
consultores do Banco Mundial ajustaram a estratégia de pesquisa sempre que necessário para se 
adequar às evoluções das discussões nas rodas de conversa e em função da análise prévia dos dados 
coletos por meio do levantamento domiciliar ou pelas entrevistas com Agentes Municipais. Segue 
abaixo uma descrição de cada tipo de atividade que foi realizado no âmbito da Etapa 3 do projeto. 
 

• O treinamento da equipe de campo, de uma duração de 2 dias, reuniu a equipe de campo 
contratada pela firma local com os 3 perfis de participantes: os pesquisadores entrevistadores, 
os pesquisadores observadores e os facilitadores de acesso ao campo. Esse treinamento foi 
essencial para garantir que a equipe de campo iria apresentar corretamente a pesquisa; 
interpretar corretamente perguntas e opções de resposta contidas nos instrumentos de 
pesquisa; testar o aplicativo de tablet e a receptividade do questionário do levantamento 
domiciliar com pessoas vivendo nas comunidades de estudo e realizar os devidos ajustes; 
conferir que as pessoas contratadas pela firma local eram aptas para realizar esse trabalho; e 
preparar os facilitadores de acesso ao campo para a divulgação do projeto nas comunidades 
antes da realização do levantamento domiciliar, por meio da distribuição de folhetos e o 
exposição de cartazes nas áreas de estudo.  

 
As atividades incluíram palestras dos consultores do Banco Mundial, dos supervisores de 
campo e de atores externos (i.e. a Defesa Civil), e abordou as temáticas seguintes, dentre 
outras: apresentação e objetivos do estudo; tarefas e logística do levantamento domiciliar; 
técnicas de entrevista; principais ameaças e impactos de desastres de inundações e 
alagamentos em Porto Alegre; apresentação dos instrumentos de pesquisa e do aplicativo de 



 

dispositivo móvel (tablet); simulados da coleta de dados no campo. Parte das atividades foi 
realizada em comum e outra parte de forma separada, em função do perfil a desempenhar no 
campo. A reunião dos todos os perfis de pesquisadores num treinamento só, permitiu criar 
uma boa coesão de equipe. Para os pesquisadores observadores e facilitadores de acesso ao 
campo (ambos perfis correspondendo a pessoas contratadas nas comunidades das áreas de 
estudo), a atividade também serviu de momento de sensibilização ao risco. Todos os membros 
da equipe de campo receberam o Manual do Pesquisador à esta ocasião, umas 3 semanas 
antes de iniciar o trabalho de coleta de dados. 
 

• A atividade de rodas de conversa, ou grupos focais de discussão, consistiu numa série de 
reuniões conduzidas pelos pesquisadores do Banco Mundial com líderes comunitários que 
foram convidados a participar do processo, a partir de um anúncio feito no âmbito do processo 
de orçamento participativo das áreas de estudo pelo Escritório de Resiliência.  
 
Os 5 encontros de uma duração de um pouco mais de 3 horas aconteceram a noite, e num 
sábado em função da disponibilidade dos participantes, mais ou menos com um intervalo de 3 
a 4 semanas entre elas. As reuniões foram registradas por vídeo por uma empresa terceirizada 
para posterior transcrição e análise das falas, e os participantes assinaram um termo de uso da 
imagem. Foram utilizados vários recursos para fomentar a discussão como imagens, desenhos, 
mapas, etc. Todos os encontros foram encerrados por um lanche, que contribuiu a incentivar a 
participação comunitária. 
 
As discussões temáticas visaram coletar dados e envolver os participantes num processo de 
sensibilização ao risco e de mobilização social sobre a temática de gestão de risco de desastres. 
Os quatro primeiros encontros foram realizados separadamente em cada comunidade, e o 
quinto foi realizado conjuntamente às duas comunidades, na perspectiva da preparação do 
encontro de trabalho (workshop) final do projeto.  
 
As temáticas debatidas durante estes encontros foram as seguintes:  
Roda 1: Introdução: identidade e problemas comunitários;  
Roda 2: Revisitando a história, e a linha do tempo das inundações e/ou alagamentos;  
Roda 3: Desenhando o processo das inundações e/ou alagamentos na comunidade (leitura 
comunitária dos fatores de risco);  
Roda 4: Identificando os atores e as responsabilidades de cada um;  
Roda 5: Encerrando para iniciar...  
 
A modo de exemplo, segue um roteiro de uma das reuniões no Doc. 11. É importante anotar 
que várias vezes, o roteiro teve que ser adaptado em função da evolução da conversa do dia. 
Todos os encontros foram encerrados por um lanche de confraternização. 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doc. 11: Roteiro do 3° encontro de rodas de conversa nas comunidades. 
Fonte: Banco Mundial. 
 

O número de participantes, inicialmente limitado a 20 representantes comunitários, foi muito 
variável em cada encontro. Apesar dos esforços da equipe de pesquisa para obter uma 
representação equilibrada de todos os bairros integrando as áreas de estudo, houve uma super-
representação de participantes dos bairros onde foram organizadas as reuniões, fenômeno que se 
manteve até o final do processo. Para a 5° reunião, que reuniu participantes de ambas as 
comunidades, um transporte em vã foi oferecido para fomentar a participação. 

 

• A atividade de levantamento domiciliar foi coordenada pela firma local, e aconteceu num 
espaço temporal de um mês. Antes da coleta de dados, a pesquisa foi anunciada nas áreas de 
estudo pelo porta-a-porta e distribuição de folhetos pelos facilitadores de acesso ao campo, e 
também junto antes da passagem da firma por uma mensagem de carro de som. 
 
A coleta de dados foi realizada a partir de certo número de pontos georreferenciados 
entrevistados em cada setor censitário conforme malha amostral apresentada na Etapa 1. A 
empresa contratada foi orientada a entrevistar, sempre que possível, domicílios espalhados 
geograficamente em cada setor censitário, em função do tipo de unidade construída e da 
presença das pessoas em casa. As lideranças comunitárias atuando como facilitadores de 
acesso ao campo apoiaram também no processo de anunciar a pesquisa e identificar as casas 
onde pessoas aceitavam responder à pesquisa, optando eventualmente por unidades vizinhas 
caso não seja possível encontrar o responsável pela residência escolhida ou se, por exemplo, se 
a família se recusava a responder ou ninguém estava em casa. No caso de famílias vivendo em 
prédios, foram entrevistadas famílias vivendo no térreo ou no primeiro andar. Uma lanterninha 
a dínamo com dicas e informações de contato uteis, elemento útil em tempo de inundação ou 
alagamento devido aos frequentes cortes de energia nestas situações escolhido com os líderes 
comunitários, foram distribuídos como lembranças aos respondentes do levantamento 
domiciliar.  

3º roda de conversas - Desenhando o processo das inundações na comunidade 
 

(i) Distribuição dos crachás + assinatura do termo + assinar a presença  
 
(ii) Resgate do encontro anterior – projeção do desenho do Lucas do encontro anterior. Tema: História da 

comunidade. Consolidar o painel com os post-it (linha do tempo) e puxar discussão sobre fatores de risco. 
Identificar os motivos / motivações e perfil das pessoas que perpetuam os fatores de risco a inundação (erosão, 
descarte de lixo, etc.); 

 
(iii) Construção de mapa de risco a partir de um mapa de Google Map/ ou outra ferramenta cartográfica de escolha 

do Roque.  
- Quais áreas são mais afetadas? (exposição)  
- Quem são as pessoas afetadas? Quais suas características?  
- Quais os principais fatores de riscos? 
 
(iv) A partir das estatísticas do levantamento domiciliar sobre mecanismos de enfrentamento das famílias:  
- Por que as famílias adotam os mecanismos de enfrentamento identificados?  (Identificar as crenças, fatores de decisão e 
motivações que dificultam / incentivam a adoção dos mecanismos) 
- Quão úteis são? (Levantar pontos positivos, negativos) 
- Como essa história pode ser diferente? (Sugestões de melhoria - pré-requisitos para melhorar). Em paralelo, Lucas 
desenha os temas debatidos. 

 
(v) Apresentação do trabalho do Lucas.  
 
(vi) Acordos:  

- Uso do grupo do WhatsApp 
- Diversificação dos participantes 
- Datas das próximas rodas: 30-31/08 + 27-28/09 e locais 
- Agendamento de entrevistas 
 

(vii) Lanche.  



 

- O questionário aplicado nas entrevistas domiciliares foi de tipo semiestruturado, ou seja, ele 
incluiu perguntas fechadas (com opções de resposta predeterminadas) e perguntas abertas (de 
livre contribuição), cuja versão completa está disponível no Doc. 12 abaixo. Ele foi aplicado 
pelos pesquisadores entrevistadores num tempo médio de 40 minutos por casa. A utilização da 
ferramenta do tablet permitiu “pular” mais facilmente (blocos de) perguntas que não se 
aplicam em função da resposta específica à uma pergunta ou adaptar a sequência das 
perguntas, tornando a conversa com o entrevistado mais fluida. Na progressão da entrevista, 
foram tocados temas como (a) características socioeconômicas da família; (b) impactos sociais 
experimentados no evento de outubro de 2015; (c) medidas de enfrentamento utilizados pela 
família em outubro de 2015, e ajuda recebida de outros; (d) percepção de risco e disposição a 
contribuir / se envolver na resolução do problema. A ordem das perguntas foi pensada de 
forma que a entrevista seja a mais natural possível, e por tanto o questionário não se divide 
sequencialmente em 4 blocos que corresponderiam às 4 temáticas abordadas, o que explica 
que os títulos dos blocos temáticos sejam repetidos no Doc. 12 abaixo.  

 
Introdução 

Boa tarde/Bom dia/Boa noite. Meu nome é (dizer seu nome), faço parte da equipe de pesquisadores do INSPE - Instituto Soleil de 

Pesquisa, que realiza um estudo em parceria com o município de Porto Alegre e o Banco Mundial sobre o problema das enchentes 

nas ilhas, em Humaitá, Navegantes e Farrapos. 

Qual é o seu nome?  

Estou aqui para conversar com você para entender melhor como essas enchentes ocorrem e como elas afetam você e/ou a sua 

família. Isto faz parte de um projeto maior onde, além das conversas nas residências e outras atividades, realizaremos rodas de 

conversa e trabalharemos com o Conselho do Orçamento Participativo, a rede de resiliência, a Defesa Civil, dentre outros grupos da 

região. Os resultados deste trabalho serão apresentados à comunidade no final deste ano e serão discutidos junto com o município 

para atuar de uma melhor maneira diante destas situações, assim como utilizados em publicações. Sua participação é muito 

importante para nós! Você aceitaria responder algumas perguntas? Essa conversa pode durar por volta de 40 minutos. 1 - Sim, 2 - 

Não 

Por gentileza, você aceitaria me dizer qual(quais) o(s) motivo(s) da sua decisão? […] muito obrigado. Bom dia. Questão aberta para 

redigir resposta 

Gostaria de informar que o que você fala aqui é sigiloso. Estas informações serão analisadas de forma conjunta, com as dos demais 

participantes. E, caso sinta necessidade, você poderá deixar de participar desta entrevista a qualquer momento. Gostaria de 

informar, ainda, que a nossa conversa será registrada por mim, por meio deste equipamento e será, também, gravada para que não 

haja alterações nem perda das informações que iremos construir juntos. Os resultados vão ser divulgados no bairro no final desse 

ano. Você me autoriza? Podemos começar? (*) 1 - Sim, 2 - Não  

Se sim, incluir assinatura ou digital e seguir o questionário. Se não, finalizar a entrevista (Atenção Este texto não é exibido na 

assinatura)  

Características socioeconômicas da família (1) 

Onde você morava quando ocorreu a grande enchente de outubro de 2015 aqui em Porto Alegre? 1 - Nesta residência, neste bairro, 

2 - Fora desta residência, neste bairro, 3 - Em outro local, no município de Porto Alegre, fora deste bairro, 4 - Em outro município do 

Rio Grande do Sul, 5 - Em outro estado da federação, 6 - Fora do país, 7 - NS/NR  

Quantas pessoas moram neste domicílio atualmente? 1 - Quantidade, 2 - NS/NR  

Qual o nome?  

Gênero 1 - Feminino, 2 - Masculino, 3 - NS/NR  

Idade Atual 1 - Anos, 2 - Meses  

Esse morador é o responsável pelo domicílio? 1 - Sim, 2 - Não  

Este(a) morador(a) é 1- Atual morador(a) do domicílio e estava morando durante a inundação, 2- Atual morador(a) do domicílio e 

não estava morando durante a inundação, 3- ex-morador(a) do domicílio e estava morando durante a inundação  

Relação com o respondente 1 - Você mesmo, 2 - Parceiro/Marido/Esposa, 3 - Filho/Filha, 4 - Irmão/Irmã/Enteado/Enteada, 5 - 

Pai/Mãe/Padrasto/Madrasta, 6 - Genro/Nora, 7 - Sogro Sogra, 8 - Neto/Neta, 9 - Avó/Avô, 10 - Outro parente, 11 - Coabitante, 12 - 

Pensionista, 13 - Empregado doméstico ou seu parente  

Nível de escolaridade 1 - Sem instrução, 2 - Educação infantil (creche, jardim de infância), 3 - Alfabetização de jovens e adultos 

(ensino fundamental ou médio), 4 - Ensino fundamental incompleto, 5 - Ensino fundamental completo, 6 - Ensino médio incompleto, 



 

7 - Ensino médio completo, 8 - Ensino superior incompleto, 9 - Ensino superior completo, 10 - Curso técnico/profissionalizante, 11 - 

Pós-graduação, 12 - NS/NR  

Atividade principal (trabalho/estudo) (* o que faz na vida? Atividade que passa mais tempo) 1 - Trabalho remunerado (sem "carteira 

assinada"), 2 - Trabalho remunerado (com "carteira assinada"), 3 - Trabalho sem remuneração, 4 - Trabalho de produção para 

consumo próprio, 5 - Autônomo, 6 - Empregador, 7 - Funcionário público/militar, 8 - Desempregado, 9 - Estudante, 10 - Dona de 

residência, 11 - Inativo (aposentado e outros), 12 - Vai à creche, 13 - Outro(s)  

Área da ocupação principal 1 - Pesca, 2 - Comércio, 3 - Indústria, 4 - Transporte, 5 - Reciclagem/gestão de resíduos, 6 - Construção 

Civil, 7 - Serviços domésticos, 8 - Artesanato, 9 - Outro(s), 10 - NS/NR  

Tipo de escola/universidade/creche 1 - Instituição Pública, 2 - Instituição privada/particular, 3 - Aula particular (comunitária ou 

individual), 4 - NS/NR  

Meio(s) de transporte que costuma usar 1 - Ônibus, 2 - Carro, 3 - Motocicleta, 4 - Bicicleta, 5 - Barco/canoa, 6 - 

Caminhão/camionete/van, 7 - Carroça, 8 - A pé, 9 - Nenhum, 10 - Outro(s), 11 - NS/NR  

Alguém da família tem alguma deficiência ou problema de mobilidade? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

Qual deficiência ou problema de mobilidade? (LER AS OPÇÕES DE RESPOSTA) 1 - Dificuldade permanente para ouvir, 2 - Dificuldade 

permanente para ver, 3 - Dificuldade mental/intelectual permanente, 4 - Dificuldade permanente para subir e descer os degraus, 5 - 

Outro(s), 6 - NS/NR  

Alguém da família tem alguma doença crônica, que precise de medicamento contínuo? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

Qual(quais) doença(s) crônica(s), que precise(m) de medicamento(s) contínuo(s)? (LER AS OPÇÕES DE RESPOSTA) 1 - Hipertensão, 2 - 

Diabetes, 3 - Osteoporose, 4 - Asma, 5 - Doença de Alzheimer, 6 - Derrame cerebral, 7 - Câncer, 8 - Mal de Parkinson, 9 - Doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), 10 - HIV/AIDS, 11 - Outra, 12 - NS/NR  

De que cor ou raça você é? 1 - Amarela, 2 - Branca, 3 - Indígena, 4 - Parda, 5 - Preta, 6 - NS/NR  

Há quanto tempo você mora aqui nesta casa? 1 - Anos, 2 - Meses, 3 - Dias, 4 - Sempre morei nesta residência, 5 - NS/NR  

Por que você(s) veio (vieram) morar aqui neste bairro? 1 - Propriedade da família e/ou nasci aqui, 2 - Presença de parentes e/ou de 

amigos, 3 - Proximidade/acesso fácil ao local de trabalho, 4 - Oportunidade de trabalho, 5 - Trabalhar em residência, 6 - Fácil acesso 

aos serviços públicos, 7 - Baixo custo de vida, 8 - Segurança, 9 - Bela paisagem/Lazer, 10 - Acesso ao centro de negócios/comércio, 11 

- Possibilidade de candidatar-se a benefícios públicos, 12 - Outro(s), 13 - NS/NR  

Neste bairro, há algum representante ou líder comunitário? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

Poderia dizer quem é o representante ou líder comunitário?  

Na sua opinião, quais os principais problemas que existem no seu bairro? 1 - Relativos à saúde, 2 - Relativos à educação, 3 - 

Violência/criminalidade, 4 - Drogas, 5 - Problema de Infraestrutura urbana, 6 - Inundações, 7 - Falta de emprego/renda, 8 - Outro(s), 

9 - NS/NR  

Você participa de alguma destas atividades? (LER AS OPÇÕES DE RESPOSTA) 1 - Reuniões do Orçamento Participativo, 2 - Reuniões da 

Associação de moradores ou outra organização local, 3 - Mutirões, trabalhos voluntários, gincanas, feiras ou outro evento 

semelhante, 4 - Abaixo assinado para solicitar melhorias ao governo, 5 - Manifestações ou protestos sociais, 6 - Não acontecem 

atividades comunitárias no bairro, 7 - Não fico sabendo dessas atividades quando ocorrem, 8 - Outro(s), 9 - NS/NR  

Com que frequência você participa das atividades comunitárias? 1 - Sempre, 2 - Muitas vezes, 3 - Algumas vezes, 4 - Poucas vezes, 5 - 

NS/NR  

Caso você precise resolver alguma questão/problema com o governo, você geralmente: (LER AS OPÇÕES DE RESPOSTA) 1 - Sabe a 

quem recorrer e como fazer, 2 - Pede ajuda, pois tem dificuldade de encontrar as informações necessárias., 3 - Não sabe a quem 

recorrer e como fazer, 4 - Não tenta resolver o problema, 5 - NS/NR  

Impactos sociais (1) 

Esta casa/prédio foi inundada em outubro de 2015? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

Percepção de risco / disposição a contribuir (1) 

Você já sabia que essa residência poderia ser atingida por enchentes? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

De quem você tinha recebido esta informação? 1 - Liderança comunitária, 2 - Defesa Civil/Prefeitura, 3 - 

Amigos/parentes/colegas/vizinhos/proprietário da residência, 4 - Mídia, 5 - ONG, 6 - Universidade, 7 - Ação comunitária, 8 - Outro(s), 

9 - Ninguém, 10 - NS/NR  

Medidas de enfrentamento (1) 



 

Antes da grande enchente de outubro de 2015, você e/ou a sua família já tinha alterado a estrutura da residência para se proteger 

melhor das inundações? Ex: residência de dois andares, construir mais alto, materiais mais resistentes à água, etc. 1 - Sim, 2 - Não, 3 - 

NS/NR  

Percepção de risco / disposição a contribuir (2) 

E quando a inundação de 2015 começou, quanto tempo antes você soube que a água poderia chegar? 1 - Semanas, 2 - Dias, 3 - 

Horas, 4 - Minutos, 5 - Não soube antes, 6 - NS/NR  

Medidas de enfrentamento (2) 

Como você soube que a água poderia chegar? 1 - Observação das nuvens, do vento, do rio e dos comportamentos dos animais, etc., 

2 - Alerta, 3 - NS/NR  

De quem você recebeu o alerta? 1 - Liderança comunitária, 2 - Defesa Civil/Prefeitura, 3 - 

Amigos/parentes/colegas/vizinhos/proprietário da residência, 4 - Mídia, 5 - ONG, 6 - Universidade, 7 - Ação comunitária, 8 - Outro(s), 

9 - Ninguém, 10 - NS/NR  

De que forma? 1 - Rádio, 2 - Ligação telefônica, 3 - Mensagem de celular, 4 - Mensagem de WhatsApp ou equivalente, 5 - Correio 

eletrônico, 6 - TV, 7 - Boca a boca, 8 - Sirene, 9 - Outro(s), 10 - NS/NR  

Você recebeu alguma informação sobre o que fazer antes da água subir? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

De quem você recebeu esta informação? 1 - Liderança comunitária, 2 - Defesa Civil/Prefeitura, 3 - 

Amigos/parentes/colegas/vizinhos/proprietário da residência, 4 - Mídia, 5 - ONG, 6 - Universidade, 7 - Ação comunitária, 8 - Outro(s), 

9 - Ninguém, 10 - NS/NR  

Neste momento, o que você(s) fez (fizeram) para se proteger e proteger a casa? (LER AS OPÇÕES DE RESPOSTA) 1 - Evacuar a área, 2 

- Desligar a energia elétrica, 3 - Colocou obstáculos ou fez algo para impedir a água de entrar e estragar as suas coisas., 4 - 

Reorganizar o ambiente interno da residência (mover bens/animais/pessoas para lugares mais altos), 5 - Reorganizar o ambiente 

externo da residência (mover veículos, equipamentos e materiais de produção para lugares mais altos), 6 - Fazer reservas de 

alimentos, 7 - Procurar informação sobre o que fazer durante as inundações, 8 - Participar de um grupo comunitário de alerta, 9 - 

Pedir ajuda para líder comunitário ou Defesa Civil, 10 - Dar informação aos membros da residência sobre o que fazer durante a 

inundação, 11 - Orar/rezar, 12 - Outro(s), 13 - Nada, não deu tempo  

Impactos sociais (2) 

Qual foi o nível máximo (altura) que a água atingiu na sua casa/prédio? 1 - Chão molhado, 2 - Água até o calcanhar, 3 - Água até a 

canela/panturrilha, 4 - Água até o joelho, 5 - Água até o quadril, 6 - Água até o umbigo, 7 - Água até o peito, 8 - Água até a garganta, 

9 - Cabeça debaixo da água, 9 - NS/NR  

Percepção de risco / disposição a contribuir (3) 

Você imaginava que a água poderia chegar a tal nível quando você construiu ou decidiu se mudar para cá? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

Impactos sociais (3) 

Quanto tempo a água permaneceu em sua casa/prédio? 1 - Semanas, 2 - Dias, 3 - Horas, 4 - NS/NR  

Percepção de risco / disposição a contribuir (4) 

Quais foram as suas principais preocupações quando a água subiu? 1 - Perda de membro da família/ente querido, 2 - Perda da 

residência e de bens, 3 - Medo de animais peçonhentos (ratos, cobras, aranhas, etc.), 4 - Medo da água, 5 - Outro(s), 6 - NS/NR  

Medidas de enfrentamento (3) 

Como você ou a sua família se mantinha atualizado sobre o que estava acontecendo no bairro durante a inundação? 1 - Notícias de 

Rádio, 2 - Notícias de TV, 3 - Notícias na Internet, 4 - Comunicação direta efetuada pela Defesa Civil ou outro órgão público, 5 - 

Contato com outras pessoas da comunidade e lideranças, 6 - Outro(s), 7 - NS/NR  

Impactos sociais (4) 

A sua casa/prédio foi danificada pela inundação? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

O quanto foi danificada? 1 - Pouco danificada (precisou apenas de limpeza), 2 - Parcialmente danificada (precisou de reparação), 3 - 

Totalmente danificada (precisou reconstruir), 4 - Totalmente danificada (precisou se mudar permanentemente), 5 - NS/NR  

Quanto tempo demorou para voltar ao normal? 1 - Meses, 2 - Semanas, 3 - Dias, 4 - Horas, 5 - Ainda não voltou ao normal, 6 - 

Irreparável, 7 - NS/NR  

Medidas de enfrentamento (4) 

Quando reparou/reconstruiu, você fez alguma mudança para proteger a sua residência contra futuras inundações? 1 - Sim, 2 - Não, 3 

- NS/NR  



 

Qual mudança você fez para proteger a sua residência contra futuras inundações?  

Impactos sociais (5) 

Algum destes bens foi danificado? (LER AS OPÇÕES DE RESPOSTA) 1 - Veículo, 2 - Equipamentos/materiais de trabalho, 3 - 

Eletrodomésticos, 4 - Móveis, 5 - Alimentação/higiene/vestuário, 6 - Documentos/livros, 7 - Outro(s), 8 - Nenhum, 9 - NS/NR  

O quanto o veículo foi danificado? (LER AS OPÇÕES DE RESPOSTA) 1 - Precisou limpar, 2 - Precisou reparar (parcialmente danificado), 

3 - Precisou substituir (totalmente danificado), 4 - NS/NR  

O quanto os equipamentos/materiais de trabalho foram danificados? 1 - Precisou limpar, 2 - Precisou reparar (parcialmente 

danificado), 3 - Precisou substituir (totalmente danificado), 4 - NS/NR  

O quanto os eletrodomésticos foram danificados? 1 - Precisou limpar, 2 - Precisou reparar (parcialmente danificado), 3 - Precisou 

substituir (totalmente danificado), 4 - NS/NR  

O quanto os móveis foram danificados? 1 - Precisou limpar, 2 - Precisou reparar (parcialmente danificado), 3 - Precisou substituir 

(totalmente danificado), 4 - NS/NR  

O quanto os itens de alimentação/higiene/vestuário foram danificados? 1 - Precisou limpar, 2 - Precisou reparar (parcialmente 

danificado), 3 - Precisou substituir (totalmente danificado), 4 - NS/NR  

O quanto os documentos/livros foram danificados? 1 - Precisou limpar, 2 - Precisou reparar (parcialmente danificado), 3 - Precisou 

substituir (totalmente danificado), 4 - NS/NR  

Quanto tempo o veículo demorou para voltar ao normal? 1 - Semanas, 2 - Dias, 3 - Horas, 4 - Ainda não voltou ao normal, 5 - 

Irreparável, 6 - NS/NR  

Quanto tempo os equipamentos/materiais de trabalho demoraram para voltar ao normal? 1 - Meses, 2 - Semanas, 3 - Dias, 4 - Horas, 

5 - Ainda não voltou ao normal, 6 - Irreparável, 7 - NS/NR  

Quanto tempo os eletrodomésticos demoraram para voltar ao normal? 1 - Semanas, 2 - Dias, 3 - Horas, 4 - Ainda não voltou ao 

normal, 5 - Irreparável, 6 - NS/NR  

Quanto tempo os móveis demoraram para voltar ao normal? 1 - Semanas, 2 - Dias, 3 - Horas, 4 - Ainda não voltou ao normal, 5 - 

Irreparável, 6 - NS/NR  

Quanto tempo a alimentação/higiene/vestuário demoraram para voltar ao normal? 1 - Semanas, 2 - Dias, 3 - Horas, 4 - Ainda não 

voltou ao normal, 5 - Irreparável, 6 - NS/NR  

Quanto tempo os documentos/livros demoraram para voltar ao normal? 1 - Semanas, 2 - Dias, 3 - Horas, 4 - Ainda não voltou ao 

normal, 5 - Irreparável, 6 - NS/NR  

No geral, quanto custou para recuperar e/ou reconstruir a sua residência e os seus bens danificados? 1 - Reais, 2 - Nada, 3 - NS/NR  

Você ou alguém da sua família sofreu lesões, doenças, danos físicos ou psicológicos em decorrência deste evento? (LER AS OPÇÕES 

DE RESPOSTA) 1 - Deficiência, 2 - Lesão física, 3 - Doenças transmitidas pela água, 4 - Hipotermia, 5 - Outra doença, 6 - Perturbação 

do sono/apetite, 7 - Reação emocional/trauma/estresse/nervosismo, 8 - Outro(s), 9 - Nenhum, 10 - NS/NR  

Tipo de doença transmitida pela água (LER AS OPÇÕES DE RESPOSTA) 1 - Leptospirose, 2 - Hepatite, 3 - Diarreia infecciosa, 4 - 

Parasita, 5 - Cólera, 6 - Esquistossomose, 7 - Doença de pele/Dermatite, 8 - Dengue/Zika vírus, 9 - Outro(s)  

Por que esta doença/lesão/dano ocorreu? 1- Problema no equipamento público de saúde, 2 - Impacto direto da inundação (por 

exemplo lesão física, afogamento), 3- frio, 4- medo da água, 5- água contaminada, 6- Outros(s), 7 - NS/NR 

Quanto tempo demorou para se recuperar completamente?  

Havia alguma grávida ou lactante morando na residência naquele momento? Quantas? 1 - Quantidade, 2 - Nenhuma, 3 - NS/NR  

A sua família teve algum problema para obter medicamentos/equipamentos médicos vitais? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

Por que teve problema para obter medicamentos/equipamentos médicos vitais? 1 - Problema no equipamento público de saúde, 2 - 

Dificuldade de deslocamento, 3 - Ausência dos produtos no mercado, 4 - Aumento dos preços, 5 - Outro(s), 6 - NS/NR  

Por quanto tempo você teve problema para obter medicamentos/equipamentos médicos vitais? 1 - Semanas, 2 - Dias, 3 - Horas, 4 - 

Ainda não voltou ao normal, 5 - Irreparável, 6 - NS/NR  

Medidas de enfrentamento (5) 

Você (ou sua família) procurou o serviço público de saúde? Teve algum problema? 1 - Sim procurei e tive problema, 2 - Sim procurei 

e não tive problema, 3 - Não procurei o serviço, 4 - NS/NR  

Você (ou sua família) esperou para acessar esse serviço para resolver o mesmo problema? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

Quanto tempo esperou para acessar esse serviço para resolver o mesmo problema? 1 - Semanas, 2 - Dias, 3 - Horas, 4 - Ainda não 

voltou ao normal, 5 - Irreparável, 6 - NS/NR  



 

Impactos sociais (6) 

Você ou sua família saiu de residência (evacuou) por um determinado período nesta ocasião? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

Por que você ou sua família saiu de residência (evacuou)? 1 - Medo de perder a vida, 2 - Medo de doença, 3 - residência danificada, 4 

- Medo da água, 5 - Outro(s), 6 - NS/NR  

Você(s) sabia(m) para onde estava(m) indo? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

Medidas de enfrentamento (6) 

Você recebeu alguma notificação para sair de casa? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

Na sua opinião, esta notificação foi feita em tempo adequado? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

Eram claros os procedimentos de evacuação? (Quais ruas seguir, o que fazer?) 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

Por quanto tempo você ou a sua família ficou fora de casa? 1 - Semanas, 2 - Dias, 3 - Horas, 4 - Ainda não voltou ao normal, 5 - 

Irreparável, 6 - NS/NR  

Onde você ou sua família ficou? 1 - Casa/apartamento, 2 - Hotel/pousada, 3 - Abrigo provisório, 4 - Barraca/Tenda, 5 - Outro(s), 6 - 

NS/NR  

Neste bairro? 1 - Mesmo bairro, 2 - Outro bairro, 3 - Outra cidade, 4 - Outro estado, 5 - Outro país, 6 - NS/NR  

Queremos saber o quão adequado era o abrigo. Você diria que: 1 - O abrigo estava adequado com relação ao número de 

pessoas/famílias e o espaço disponível, 2 - As pessoas participaram das decisões tomadas sobre o funcionamento do abrigo, 3 - O 

abrigo estava em local seguro, 4 - Havia liberdade para entrar e sair do abrigo, 5 - Havia segurança no abrigo com relação às pessoas 

e aos bens, 6 - A comida do abrigo era adequada, 7 - Havia água disponível no abrigo, 8 - Os banheiros eram separados por gênero, 9 

- O abrigo, inclusive os banheiros e cozinha, eram limpos, 10 - Havia atendimento de saúde no abrigo, especialmente com relação a 

crianças e idosos, 11 - Haviam atividades recreativas para crianças e adolescentes no abrigo  

Os membros da família tiveram que ficar separados durante este período? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

Impactos sociais (7) 

Alguém da sua família não pode ou não quis sair de residência durante a inundação? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

Por que alguém da sua família não pode ou não quis sair de casa? 1 - Medo de roubo ou furto, 2 - Dificuldade de mobilidade/doença, 

3 - Apego ao lugar, 4 - residência isolada, 5 - Outro(s), 6 - NS/NR  

Por quanto tempo a pessoa ficou ainda na casa? 1 - Semanas, 2 - Dias, 3 - Horas, 4 - Nunca saiu, 5 - NS/NR  

Medidas de enfrentamento (7) 

Você (ou sua família) procurou os serviços da Defesa Civil, Bombeiros ou Assistência Social durante a inundação? Teve algum 

problema? 1 - Sim procurei e tive problema, 2 - Sim procurei e não tive problema, 3 - Não procurei o serviço, 4 - NS/NR  

Qual foi o tipo de problema? 1 - Fui atendido, mas o atendimento não supriu minhas necessidades, 2 - Fui atendido, mas houve 

demora no atendimento, 3 - Consegui contato, mas não fui atendido, 4 - Não consegui contato, 5 - Outro(s), 6 - NS/NR  

Quanto tempo de espera? 1 - Semanas, 2 - Dias, 3 - Horas, 4 - Ainda não voltou ao normal, 5 - Irreparável, 6 - NS/NR  

Impactos sociais (8) 

Alguém da sua família não pode trabalhar ou foi afetado no seu negócio/trabalho? 1 - Sim, perdeu o emprego, 2 - Sim, afetou o meu 

negócio, 3 - Sim, perdeu dias de trabalho, 4 - Não, 5 - NS/NR  

Por que alguém da sua família não pode trabalhar ou foi afetado no seu negócio/trabalho? 1 - Vias e acessos interrompidos, 2 - Local 

de trabalho inundado, 3 - Funcionários ausentes, 4 - Crianças não tinham onde ficar, 5 - residência danificada, 6 - Perda de membro 

da família/ente querido, 7 - Doença, 8 - Problema de transporte público, 9 - Outro(s), 10 - NS/NR  

Por quanto tempo alguém da sua família não pode trabalhar ou foi afetado no seu negócio/trabalho? 1 - Semanas, 2 - Dias, 3 - Horas, 

4 - Ainda não voltou ao normal, 5 - Irreparável, 6 - NS/NR  

Alguém da sua família perdeu dias de aula ou creche durante a inundação? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

Por que alguém da sua família perdeu dias de aula ou creche? 1 - Vias e acessos interrompidos, 2 - Escola/creche inundada, 3 - 

Escola/creche usada como abrigo, 4 - Perda de membro da família/ente querido, 5 - Doença, 6 - Problema de transporte público, 7 - 

Outro(s), 8 - NS/NR  

Por quanto tempo alguém da sua família perdeu dias de aula ou creche? 1 - Semanas, 2 - Dias, 3 - Horas, 4 - Ainda não voltou ao 

normal, 5 - Irreparável, 6 - NS/NR  

Houve algum problema no abastecimento de energia? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  



 

Quanto tempo demorou para voltar ao normal na sua casa? 1 - Meses, 2 - Semanas, 3 - Dias, 4 - Horas, 5 - Ainda não voltou ao 

normal, 6 - Irreparável, 7 - NS/NR  

Houve algum problema no abastecimento de água durante a inundação? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

Quanto tempo demorou para voltar ao normal na sua casa? 1 - Meses, 2 - Semanas, 3 - Dias, 4 - Horas, 5 - Ainda não voltou ao 

normal, 6 - Irreparável, 7 - NS/NR  

E com relação aos alimentos e à água potável, em algum momento você e/ou a sua família teve dificuldade para obter esses itens 

durante a inundação? 1 - Sim, água, 2 - Sim, alimento, 3 - Os dois, 4 - Não, 5 - NS/NR  

Por que a sua família teve dificuldade para obter estes itens durante a inundação? 1 - Mercados fechados, 2 - Aumento dos preços, 3 

- Vias e acessos interrompidos, 4 - Problema de transporte público, 5 - Problema de abastecimento de água, 6 - Outro(s), 7 - NS/NR  

Por quanto tempo a sua família teve dificuldade para obter esses itens durante a inundação? 1 - Semanas, 2 - Dias, 3 - Horas, 4 - 

Ainda não voltou ao normal, 5 - Irreparável, 6 - NS/NR  

A sua família teve problema para obter itens de higiene e/ou limpeza (sabão, desinfetante, fralda, absorvente, papel higiênico, etc.)? 

1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

Por que sua família teve problema para obter itens de higiene e/ou limpeza? 1 - Mercados fechados, 2 - Aumento dos preços, 3 - Vias 

e acessos interrompidos, 4 - Problema de transporte público, 5 - Outro(s), 6 - NS/NR  

Por quanto tempo a sua família teve problema para obter itens de higiene e/ou limpeza? 1 - Semanas, 2 - Dias, 3 - Horas, 4 - Ainda 

não voltou ao normal, 5 - Irreparável, 6 - NS/NR  

Você (ou sua família) teve algum problema para se comunicar via telefone e/ou Internet? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

Quanto tempo demorou para voltar a se comunicar? 1 - Semanas, 2 - Dias, 3 - Horas, 4 - Ainda não voltou ao normal, 5 - Irreparável, 

6 - NS/NR  

Você ou sua família sentiu alguma diferença com relação à segurança no bairro por conta das inundações? 1 - Sim, mais segurança, 2 

- Sim, menos segurança, 3 - Não, nada mudou, 4 - NS/NR  

Por que você ou sua família sentiu alguma diferença com relação à segurança? 1 - Falta de segurança pública, 2 - Medo de roubo ou 

furto, 3 - Problema de energia elétrica, 4 - Outro(s), 5 - NS/NR  

Você ou alguém da sua família foi roubado ou furtado durante a inundação? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

Você ou sua família sofreu algum outro tipo de violência ou agressão durante o período de inundação? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

O que aconteceu? Alguém lhe ajudou?  

Medidas de enfrentamento (8) 

Você (ou sua família) procurou o posto policial ou a delegacia durante a inundação? Teve algum problema? 1 - Sim procurei e tive 

problema, 2 - Sim procurei e não tive problema, 3 - Não procurei o serviço, 4 - NS/NR  

Você (ou sua família) esperou para acessar esse serviço para resolver o mesmo problema? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

Quanto tempo você (ou sua família) esperou para acessar esse serviço? 1 - Semanas, 2 - Dias, 3 - Horas, 4 - Ainda não voltou ao 

normal, 5 - Irreparável, 6 - NS/NR  

Impactos sociais (9) 

Você acolheu alguém em sua residência após o evento de inundação? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

Quantas pessoas você acolheu em sua residência após o evento de inundação? 1 - Quantidade, 2 - NS/NR  

Por que você acolheu essa(s) pessoa(s)? 1 - Parente/amigo com residência danificada/inundada, 2 - Facilidade de acesso ao 

trabalho/escola, 3 - Doença/falecimento da pessoa acolhida, 4 - Outro(s), 5 - NS/NR  

Por quanto tempo? 1 - Semanas, 2 - Dias, 3 - Horas, 6 - NS/NR  

Houve alguma mudança na união da sua família por conta da inundação? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

O que aconteceu na sua família? 1 - Atritos/disputas/conflitos familiares, 2 - Divórcio/separação familiar, 3 - Mais 

unidade/solidariedade, 4 - Outro(s), 5 - NS/NR  

Eu entendo que é uma pergunta delicada, mas você poderia, por gentileza, me dizer se houve o falecimento de alguém da sua família 

ou um ente querido durante ou logo depois da inundação? 1 - Sim, 2 - Não  

Por gentileza, você se importaria de me dizer quem foi? 1 - Chefe de família, 2 - Outro morador da residência, 3 - Ente querido, 4 - 

União da família, 5 - NS/NR  

Por favor, você poderia especificar como esta pessoa faleceu? 1 - Problema no equipamento público de saúde, 2 - Impacto direto da 

inundação (por exemplo lesão física, afogamento), 3 - Falta de medicamentos, 4 - Outro(s), 5 - NS/NR  



 

Houve a perda de algum animal de estimação e/ou itens sentimentais? 1 - Animal, 2 - Patrimônio cultural/histórico/hereditário, 3 - 

Fotos de família, 4 - Não, 5 - Outro(s), 6 - NS/NR  

Você (ou sua família) teve algum problema para se deslocar devido à interrupção das vias de acesso ao bairro ou por problemas com 

o transporte público? 1 - Sim, as vias de acesso estavam interrompidas ou danificadas, 2 - Sim, o transporte público estava 

interrompido ou alterado, 3 - Não, 4 - NS/NR  

Quanto tempo demorou para voltar ao normal? 1 - Semanas, 2 - Dias, 3 - Horas, 4 - Ainda não voltou ao normal, 5 - Irreparável, 6 - 

NS/NR  

Como o problema foi resolvido? 1 - Usou meio de transporte próprio, 2 - Usou meio de transporte privado (gratuito) - carona, 3 - 

Usou meio de transporte privado (pago), 4 - A pé, 5 - Não foi resolvido, 6 - Outro(s), 7 - NS/NR 

Medidas de enfrentamento (9) 

Considerando todos os danos que você teve devido à inundação, você precisou adotar alguma destas medidas? (LER AS OPÇÕES DE 

RESPOSTA) 1 - Pedir dinheiro emprestado ou financiamento, 2 - Retirar o FGTS, 3 - Obter outro emprego, 4 - Trabalhar mais horas, 5 - 

Vender pertences, 6 - Utilizar as suas economias, 7 - Cortar despesas, 8 - Se mudar definitivamente, 9 - Pedir para ser removido, 10 - 

Postergar planos de investimento, 11 - Postergar planejamento familiar, 12 - Outro(s), 13 - Nenhum  

Você e/ou a sua família recebeu algum destes auxílios? (LER AS OPÇÕES DE RESPOSTA) 1 - Assistência Pública/Recebimento de 

conjuntos de emergência, etc., 2 - Ajuda de ONGs, 3 - Ajuda da liderança/organização comunitária, 4 - Universidade, 5 - Ajuda de 

outras pessoas/doação, 6 - Ajuda de Igreja/Templo/Organização religiosa, 7 - Ajuda de vizinhos/amigos/parentes/proprietário da 

residência, 8 - Não recebeu ajuda, 9 - Outro(s), 10 - NS/NR  

Qual foi a ajuda da assistência pública/recebimento de conjuntos de emergência, etc.? 1 - Dinheiro, 2 - Em espécie (produto), 3 - 

Serviço, 4 - Informação, 5 - NS/NR  

Qual foi a ajuda da ONG? 1 - Dinheiro, 2 - Em espécie (produto), 3 - Serviço, 4 - Informação, 5 - NS/NR  

Qual foi a ajuda da liderança/organização comunitária? 1 - Dinheiro, 2 - Em espécie (produto), 3 - Serviço, 4 - Informação, 5 - NS/NR  

Qual foi a ajuda da universidade? 1 - Dinheiro, 2 - Em espécie (produto), 3 - Serviço, 4 - Informação, 5 - NS/NR  

Qual foi a ajuda das outras pessoas/doações? 1 - Dinheiro, 2 - Em espécie (produto), 3 - Serviço, 4 - Informação, 5 - NS/NR  

Qual foi a ajuda da igreja/templo/organização religiosa? 1 - Dinheiro, 2 - Em espécie (produto), 3 - Serviço, 4 - Informação, 5 - NS/NR  

Qual foi a ajuda do(s) vizinhos/amigos/parentes/proprietário da casa? 1 - Dinheiro, 2 - Em espécie (produto), 3 - Serviço, 4 - 

Informação, 5 - Nenhuma, 6 - NS/NR  

Na sua opinião, a distribuição de recursos para as pessoas e famílias afetadas pela inundação foi bem organizada? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - 

NS/NR  

Havia informação sobre quais recursos estavam disponíveis (conjuntos de emergência, alimentos, auxílios, etc.) e como fazer para 

acessar estes recursos? 1 - Sim, informação suficiente, 2 - Sim, informação insuficiente, 3 - Não, 4 - NS/NR  

Você achou justa a distribuição dos recursos relacionados à assistência à população durante a inundação? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

O que aconteceu? Por parte de quem? 

Impactos sociais (10) 

Na sua opinião, de tudo o que você me contou sobre o que você passou durante a inundação de 2015, o que foi o pior para você 

e/ou para a sua família?  

Você acredita que a inundação resultou de alguma forma positiva para a sua família? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

De que forma positiva?  

Características socioeconômicas da família (2) 

Qual é a situação de ocupação desta casa? (LER AS OPÇÕES DE RESPOSTA) 1 - Proprietário da residência (totalmente pago), 2 - 

Proprietário da residência (com hipoteca, financiamento privado), 3 - Proprietário da residência (com hipoteca, financiamento 

público), 4 - residência alugada, 5 - residência cedida pelo empregador, 6 - residência cedida por outra pessoa, 7 - Invasão/Posse, 8 - 

Outro(s), 9 - NS/NR  

Você ou sua família recebe cobrança de IPTU? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

De que vive a sua família? (LER AS OPÇÕES DE RESPOSTA) 1 - Renda do trabalho, 2 - Rendimentos de ativos/investimentos, 3 - 

Subsídios governamentais, 4 - Remessas/caridade/doação, 5 - Poupança/herança, 6 - Outro(s), 7 - Sem renda nenhuma, 8 - NS/NR  

Qual(quais) subsídio(s) governamentais? 1 - Bolsa Família, 2 - Minha residência, Minha Vida, 3 - Bolsa Escola, 4 - Programa Viver Bem, 

Porto Alegre, 5 - Seguro do Pescador, 6 - Vou à Escola, 7 - Volta Jovem Aprendiz, 8 - Outro(s), 9 - NS/NR  



 

Qual destas fontes é a mais importante para o sustento da família? 1 - Renda do trabalho, 2 - Rendimentos de ativos/investimentos, 

3 - Subsídios governamentais, 4 - Remessas/caridade/doação, 5 - Poupança/herança, 6 - Outro(s), 7 - Sem renda nenhuma, 8 - NS/NR  

Você ou alguém da sua família tem ou teve nas últimas 4 semanas uma empresa (bens ou serviços), loja ou comércio? 1 - Sim, 2 - 

Não, 3 - NS/NR  

Qual a faixa de renda mensal da sua família? 1 - Sem renda mensal, 2 - Até R$ 250,00, 3 - De R$ 250,00 a R$ 500,00, 4 - De R$ 500,00 

a R$ 1.000,00, 5 - De R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00, 6 - De R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00, 7 - De R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00, 8 - De R$ 

5.000,00 a R$ 10.000,00, 9 - De R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00, 10 - De R$ 15.000,00 a R$ 20.000,00 (De 15 a 20 salários mínimos ), 11 

- Mais de R$ 20.000,00 (Mais de 20 salários mínimos), 12 - NS/NR  

Qual (is) dos seguintes meios de comunicação você costuma usar em casa? 1 - Rádio, 2 - Telefone fixo, 3 - Celular, com uso de 

Internet, 4 - Celular, sem uso de Internet, 5 - Computador, com uso Internet, 6 - TV, 7 - Nenhum, 8 - Outro(s), 9 - NS/NR  

Percepção de risco / disposição a contribuir (5) 

Nestes últimos três anos (Ou desde que você vive aqui), quantas vezes entrou água nesta casa? 1 - Quantidade, 2 - Nenhuma, 3 - 

NS/NR  

E nestes últimos três anos (ou desde que você mora aqui), quantas vezes você ou sua família foram afetados pelas inundações sem 

que a água tenha entrado nesta casa? 1 - Quantidade, 2 - Nenhuma, 3 - NS/NR  

Você já pensou em se mudar/sair dessa residência devido às inundações? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - NS/NR  

Você ou sua família se preocupa que a sua casa/propriedade possa ser retirada de você(s) sem consentimento? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - 

NS/NR  

Quem você acha que pode fazer isso? 1 - Governo, 2 - Família/parentes, 3 - Banco, 4 - Proprietário da residência, 5 - Outro(s), 6 - 

NS/NR  

Medidas de enfrentamento (10) 

Você já deixou de fazer alguma melhoria na sua residência, de comprar algum móvel, eletrodoméstico, etc., por causa do risco de 

inundação? 1 - Sim, uma vez, 2 - Sim, várias vezes, 3 - Não, 4 - NS/NR  

Percepção de risco / disposição a contribuir (6) 

Você acredita que a sua residência pode ser inundada nos próximos 10 anos? 1 - Sim, com certeza, 2 - Sim, provavelmente, 3 - 

Talvez/pouco provável, 4 - Não, nunca, 5 - NS/NR  

Você se sente preparado sobre o que fazer em uma futura inundação? 1 - Muito preparado, 2 - Preparado, 3 - Não muito preparado, 

4 - Nada preparado, 5 - NS/NR  

Na sua opinião, sobre quem deveria recair a responsabilidade das inundações aqui na região? 1 - Governo, 2 - Comunidade, 3 - 

Proprietário da residência, 4 - Família/Moradores da residência, 5 - Outro(s), 6 - NS/NR  

E na realidade, sobre quem recai essa responsabilidade? 1 - Governo, 2 - Comunidade, 3 - Proprietário da residência, 4 - 

Família/Moradores da residência, 5 - Outro(s), 6 - NS/NR  

Você estaria disposto a contribuir de alguma maneira para melhorar a proteção do bairro contra as inundações? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - 

Talvez, 4 - NS/NR  

Como você estaria disposto a contribuir?  

Conclusão 

Para encerrarmos a nossa conversa, você tem mais alguma observação ou comentário acerca do assunto das inundações?  

Eu preciso tirar uma foto da frente da sua residência para poder completar os dados da pesquisa.  

Podemos pedir o seu número de telefone para poder convidá-lo à apresentação dos resultados e/ou voltar para você se a gente tiver 

alguma dúvida sobre o que você falou?  

Captura das coordenadas do local da entrevista 

Considerações finais 

Doc. 12: Questionário das entrevistas domiciliares. 
Fonte: Banco Mundial. 
 

Segue um exemplo das fotografias das fachadas das casas dos entrevistados, que foram 
coletadas no final de cada entrevista para observação de detalhes sobre a vulnerabilidade física 
das casas, e para facilitar futuras pesquisas complementares na mesma área de estudo, como 
foi o caso da Fase 2 “Aspectos econômicos” de “Convivendo com as Inundações”. 



 

- Foram coletados pelos pesquisadores observadores mapas mentais de rotas de fuga em 
plantas conforme apresentado no Doc. 13 abaixo para entender quais os caminhos 
espontaneamente utilizados pelos moradores em caso de inundação ou alagamento. Esta 
atividade também teve o intuito de fortalecer a capacidade dos pesquisadores observadores a 
lerem e utilizarem mapas.  

 
Doc. 13: Planta-suporte para coleta dos mapas mentais das rotas de fuga. 
Fonte: Banco Mundial, com base a dados cartográficos de base fornecidos pela Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre e pelo IBGE. 

 
- Em paralelo das entrevistas domiciliares aplicadas pelos pesquisadores entrevistadores, os 
pesquisadores observadores também recolheram as observações sobre a vulnerabilidade 
física das casas e do entorno das famílias entrevistadas por meio do questionário de tipo 
“checklist” apresentado no Doc. 14 apresentado na página seguinte. O fato de fazer recolher 
estes dados por jovens adultos da comunidade tinha um objetivo de sensibilização ao risco. 
Também permitiu encurtar as entrevistas domiciliares por substituir perguntas de 
caracterização socioeconômica que poderiam ser feitas ao entrevistado. Estes dados foram 
relacionados com a posição geográfica de cada domicílio e vinculados às entrevistas 
domiciliares correspondentes por meio do ID Entrevista.  
 

Introdução 

 
Nome do Observador:              Nome do Entrevistado:       ID Entrevista:        Rua:         Número:               Bairro/Ilha: 
 
Evidências de susceptibilidade ao risco 
 
Principal meio de acesso à casa:  Avenida 2 = Rodovia 3 = Rua 4 = Servidão 
 5 = Escadaria 6 = Caminho 7 = Ponte/palafita 8 = Rio 
 9 = Outro. Especificar: .................................................. 10 = Não Sei/NR 
 
Qualidade do acesso à casa  1 = Precária 2 = Razoável 3 = Boa 4 = NS/NR 
 
Marca(s) de inundações anteriores 1 = Sim 2 = Não 3 = Não Sei /NR 
 
Presença de esgoto a céu aberto 1 = Sim 2 = Não 3 = Não Sei /NR 
 
Presença de lixo/entulho/restos de materiais de construção no terreno 1 = Sim 2 = Não 3 = Não Sei /NR 
 



 

Tipo de edificação 1 = Tenda/trailer 2 = Casa individual 3 = Casa geminada/agrupada/superposta 4 = 
Apartamento  5 = Outro: .......................................... 6 = Não Sei /NR  
 
Número de andares da casa/imóvel  
 
Andar(es) onde a família mora 
  
Material das paredes externas da casa 1 = Alvenaria com revestimento 2 = Alvenaria sem revestimento 3 = 
Madeira apropriada para construção 4 = Madeira aproveitada  
5 = Outro: .............................................................. 6 = Não Sei /NR 
 
Material de cobertura da casa 1 = Laje de concreto 2 = Telha cerâmica 3 = Fibrocimento 4 = Madeira ou madeira 
aproveitada  5 = Palha/capim/ palma  6 = Outro:  
7 = Não Sei /NR 
 
Material do piso da casa 1 = Madeira ou madeira aproveitada 2 = Cerâmica 3 = Solo exposto/batido 4 = 
Brita/cascalha ou resíduo de construção 
 5 = Concreto/ contrapiso 6 = Outro: ............................... 7 = Não Sei /NR 
 
Presença de trincas ou rachaduras nas paredes 1 = Sim 2 = Não 3 = Não Sei/ NR 
 
Fundação da casa 1 = Direto no solo sem vigamento 2 = Direto no solo com vigamento 3 = Direto no solo com 
sapata e vigamento de concreto 4 = Estacas/pilotis de concreto  5= Estacas/pilotis de madeira 6= Casa sobre pedras
 7= Outro:  ........................................... 8= Não Sei /NR 

Doc. 14: Questionário “Checklist” de observação da vulnerabilidade física das casas e do entorno. 
Fonte: Banco Mundial. 
 

- Finalmente, o levantamento de informações sobre os impactos do evento de outubro de 
2015 nos equipamentos sociais, foi realizado também pelos pesquisadores observadores 
durante o levantamento domiciliar, em unidades das áreas de estudo distribuídas pelo 
território com base à uma pré-identificação dos equipamentos públicos pela Prefeitura e à 
indicação dos facilitadores de acesso ao campo. Por “equipamentos sociais”, nos referimos a 
equipamentos públicos na maioria dos casos (unidades de saúde, de educação, Centro Regional 
de Assistência Social-CRAS), assim como alguns equipamentos privados com um fim social, por 
exemplo igrejas, ONGs, associações, e alguns comércios de proximidade. Esta análise visou 
complementar a informação recolhida sobre as famílias, e entender melhor o preparo dos 
serviços públicos das áreas de estudo frente ao risco de desastres. O roteiro do questionário 
está disponível no Doc. 15 a seguir. 

  



 

Introdução 
 
Nome do local:  
 
Área de atuação:     associação comunitária/ong      unidade educativa    igreja  abrigo  outro: 
 
Nome:                                                                                                Cargo:  
 
Você trabalhava aqui em out./ 2015?                       sim         /        não 
 
Endereço/ponto referência:                  Bairro/ilha:                       Telefone: 
 
Capacidade do local (número de pessoas/alunos/pacientes): 
 
Impactos do evento de 2015 
 
A unidade foi inundada em out./15: sim não não sei 
 
Se sim, em qual altura a água chegou (aproximadamente):    
 
O que foi danificado: móveis equipamentos veículos    estrutura física não sei outro: 
 
O funcionamento do serviço foi interrompido? sim, total    sim, parcial         não     não sei 
 
Número de dias até voltar a um funcionamento normal: 
 
Número aproximado de usuários afetados:  
 
Principal(ais) motivos de alteração do serviço: local inundado corte energia falta funcionários  falta de material     
estrutura danificada/perigosa não sei   serviu de abrigo acesso interrompido outro: 
 
O local foi avaliado pela Defesa Civil ou outro órgão público durante ou logo depois da inundação de outubro de 2015? sim
 não não sei 
 
Os funcionários já receberam algum treinamento ou capacitação para atuar frente a inundações?  
sim não não sei 
 
O local possuía algum plano para manter o funcionamento do serviço em caso de inundação antes de outubro de 2015? sim
 não não sei      Se sim, especificar: 
 
E hoje, tal plano existe? sim não não sei 
 
O que foi feito para proteger o local e as pessoas (funcionários e usuários) durante ou logo depois da inundação de outubro de 
2015?  
 
Qual ajuda foi recebida durante ou logo depois da inundação de outubro de 2015? de quem?  
 
O que funcionou para enfrentar as inundações de outubro de 2015?  
 
O que não deu certo no gerenciamento das inundações de outubro de 2015?  
 
Sugestões para melhorar: 
 
Nos últimos três anos, quantas vezes este equipamento social foi inundado (entrou água)?  
 
Comentários e observações: 

Doc. 15: Questionário de impacto nos equipamentos sociais do evento de outubro de 2015. 
Fonte: Banco Mundial. 

 
No caso do presente estudo, a base de dados final consistiu em dois arquivos estruturados 
como planilha de cálculo com 1.469 entrevistas domiciliares válidas e as observações da 



 

vulnerabilidade física das casas e do entorno correspondentes, com uma distribuição que 
satisfez as exigências da amostragem dimensionada; uma planilha de cálculo com 43 respostas 
aos questionários de impacto nos equipamentos sociais; e as 215 plantas dos mapas mentais 
das rotas de fuga preenchidas. Alguns problemas locais fizeram com que o número obtido seja 
um pouco menor que o esperado, tais como o fato de que, em uma parte de uma das áreas de 
estudo, devido a disputas de território pelo tráfico e à ameaça aos moradores, muitas casas 
estavam abandonadas e o universo de famílias esperado era menor em campo, interferindo na 
própria amostragem da área e na impossibilidade de bater a cota esperada. Em outra parte, o 
cumprimento da cota foi dificultado devido à maioria das residências que compunham o 
universo esperado se tratarem de edificações comerciais e industriais e pelo acesso restrito aos 
moradores dos edifícios residenciais.  
 

• Durante o processo de levantamento domiciliar, um triplo controle de qualidade foi 
implementado para garantir a qualidade dos dados do levantamento domiciliar: (a) pelos 
técnicos do laboratório abrigando o servidor que recebia os dados transmitidos pelos tablets no 
final de cada dia de campo e realizou o controle de integridade dos dados; (b) diariamente 
pelos supervisores de campo da firma local responsável pelo levantamento domiciliar; e (c) 
semanalmente pelos consultores do Banco Mundial que supervisaram o exercício a partir da 
plataforma de monitoramento da pesquisa de campo. A divisão das tarefas de controle de 
qualidade acordadas entre a firma local e o Banco Mundial (fora aquelas realizadas pelo 
laboratório que abrigava o servidor) estão detalhadas no Doc. 16 na página a seguir. A equipe 
de consultores do Banco Mundial ficou em contato com a firma local ao longo do processo de 
coleta para tentar solucionar o mais rápido possível os problemas operacionais encontrados. 
No final do processo, foi ainda organizada uma reunião de retroalimentação da equipe de 
campo que permitiu coletar informações importantes para melhorar o processo de pesquisa no 
futuro, e serviram para adaptar o processo na Fase 2 “Aspectos Econômicos” do projeto. A 
firma local entregou vários relatórios de trabalho e foi realizada uma ata de reunião desta 
reunião de retroalimentação da equipe de campo. 
 
 

 
  



 

Riscos identificados Medidas de contingência 

Atividades do INSPE (contratada)  Atividades do Banco Mundial (contratante)  

 
1 - Entrevistas não 
realizadas/incompletas4/completadas com 
dados falsos 
 
2- Falha na interpretação de perguntas ou 
opções de respostas dos entrevistados 
 
3 - Entrevistas mal conduzidas5 
 
4 - Fotos mal tiradas6  
 
5 - Gravação inaudível ou parcial 
 
6 - Observações da casa parciais ou erradas 
 
7 - Falha no aplicativo 
 
8 - Alta taxa de reclamação dos 
entrevistados 
 
9 - Perda de dados/ Falha na transmissão 
dos dados 
 
10 - Imprevistos  

 
Antes do campo:  
10 - Disponibilizar contato direto do supervisor de campo para Pauline  
9- Providenciar baterias e tablet reserva 
1 a 10 - Compartilhar as estratégias de logística de campo – Relatório inicial  
 
Diariamente, durante o campo: 
1 a 10 – Sugestão de reunião de feedback diária com pesquisadores entrevistadores 
e observadores para esclarecer dúvidas. 
1 e 3 e 4 e 5 – INSPE checa 100% dos questionários e 75% dos áudios 
1- INSPE verifica a quantidade de entrevistas realizadas, observando os motivos de 
não conclusão mencionados pelos entrevistadores com base no ambiente de 
acompanhamento 
1 e 2 e 9 – INSPE verifica a transmissão/sincronização completa dos dados e 
identifica aquelas entrevistas que necessitam de correção e/ou cancelamento no 
ambiente de acompanhamento 
1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 9 - Comparar aleatoriamente o preenchimento dos dados 
com a gravação correspondente e o checklist correspondente em papel (mínimo 
amostra de 10%) para verificar qualidade do preenchimento + veracidade da 
entrevista + qualidade das fotos e áudio + verificar se checklist está inserido na 
entrevista correspondente, de maneira completa e adequada + qualidade da 
condução da entrevista, e colocar observações no ambiente de acompanhamento.  
1 a 10 – Assegurar que os equipamentos para coleta de dados estão 
completamente carregados e em perfeito funcionamento 
1 e 2 e 3 e 9 - Cancelamento das entrevistas não corretamente preenchidas (e seu 
respectivo pagamento para o pesquisador em questão). 
1 e 2 e 3 e 9 - Reposição das entrevistas não corretamente preenchidas até o 
correto preenchimento das entrevistas contratadas 
1 - Transmitir os dados das entrevistas finalizadas  

 
Antes do campo:  
1- Aplicativo não deixa fechar entrevista antes de ter os elementos seguintes: respostas a todas as 
perguntas do questionário + foto casa + gravação + localização GPS 
2-Aplicativo permite identificar as perguntas matrizes que necessitam de revisão 
1 a 10 - Disponibilizar login de acesso para INSPE permitindo correta relação das entrevistas com os 
pesquisadores entrevistadores 
1 a 10 - Explicar detalhadamente as regras de preenchimento das entrevistas (questionário + foto + 
observações casa + gravação + localização GPS) e de transmissão de dados durante o treinamento + 
exercícios de simulação 
1 a 10 - Disponibilização de uma ferramenta web de administração dos questionários para 
acompanhamento do campo 
 
Diariamente, durante o campo: 
 
8 – Acompanhamento do número e teor das reclamações.  
 
Semanalmente, durante o campo: 
1-Levantamento das estatísticas de preenchimento das entrevistas com base no ambiente de 
acompanhamento (porcentagem de entrevistas realizadas; motivos de não conclusão) 
1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7- Comparar aleatoriamente o preenchimento dos dados com a gravação 
correspondente (mínimo 15 entrevistas) para verificar qualidade do preenchimento + veracidade da 
entrevista + qualidade da condução da entrevista + qualidade das fotos tiradas e áudio + checklist de 
observação. 
 
No decorrer da atividade de campo:  
1 a 10 - Ligação telefônica/Reunião presencial com INSPE – Relatório intermediário em 17/07 (ponto 
sobre progresso dos trabalhos e sugestão de soluções para resolver problemas) 
1 a 10 - Ligação telefônica/Reunião presencial com INSPE para acompanhar o trabalho de campo em 
momento aleatório. 

Doc. 16: Medidas de controle de qualidade das entrevistas domiciliares. 
Fonte: Banco Mundial. 

                                                           
4 Entrevista completa = todas as perguntas do questionário + foto casa + gravação + localização GPS + checklist observação 
5 Entrevista bem conduzida = linguagem adequada, transmissão adequada das mensagens e perguntas, leitura das opções de resposta quando indicado, comportamento ético, cortesia, respeito do aspecto sigiloso da 
pesquisa, garantia do termo de consentimento.  
6 Foto bem tirada = foto principal: fachada da casa do respondente inteira de frente (idealmente deixando aparecer o número da casa). Para todas as fotos: nítida e nomenclatura conforme orientação do 
treinamento. 



 

• Nove entrevistas de Agentes Municipais de vários setores (chefia e pessoas que atuam na 
ponta) se acrescentaram à coleta de dados a fim de validar as atividades desenvolvidas ao 
longo do gerenciamento das inundações e alagamentos de outubro de 2015, com foco na 
situação da Prefeitura. Os nomes e contatos dos entrevistados (alguns de pessoas da gestão 
municipal anterior e que não atuam na Prefeitura hoje) foram encaminhados pelo Escritório de 
Resiliência em base a uns perfis solicitados pela equipe de pesquisa. Este exercício foi realizado 
pelos consultores do Banco Mundial em 3 visitas na cidade-alvo da pesquisa mediante 
agendamento com os interessados. As entrevistas foram importantes para identificar novos 
gargalos e pontos de resiliência na atuação de gestão de riscos de desastres. Elas tiveram uma 
duração média de uma hora, foram confidenciais e gravadas para fins de transcrição. Os 
participantes assinaram um termo de consentimento de participação na pesquisa. O roteiro-
padrão das entrevistas aparece no Doc. 17 a seguir. Ele foi adaptado às especificidades da área 
de atuação de cada entrevistado no decorrer da entrevista.  

Doc. 17: Roteiro-padrão das entrevistas com os Agentes Municipais. 
Fonte: Banco Mundial. 

Introdução 
 
Nome do entrevistador; Data e hora da entrevista; Nome do entrevistado; Idade/data nascimento;  
Cargo profissional hoje; Instituição.  
 
Mensagem de apresentação e assinatura de termo de consentimento 
 
Sobre a inundação/alagamento de outubro de 2015 em Porto Alegre, com foco nas regiões das Ilhas e de Humaitá-Navegantes e na 
situação atual. 
 
1. Há quanto tempo atua na área? 
2. Como você definiria a função do seu órgão durante as inundações? 
3. Qual função/cargo você ocupava durante a inundação de outubro de 2015 em Porto Alegre? 
4.  Você já tinha atuado na gestão de emergências ou desastres antes desta ocasião? Quais? 
5.  De forma geral, você poderia me contar como ocorreu a inundação de outubro de 2015 em Porto Alegre? 
6.  Quais as áreas de Porto Alegre foram as mais impactadas?  
7.  De que maneira, as comunidades foram impactadas por estas inundações? 
8.  Quais as primeiras ações foram adotadas nesta emergência pelo seu órgão? Por quê? 
9.  Vocês encontraram dificuldades para desempenhar essas ações? Por quê? De que forma vocês resolveram esses problemas? 
10.  Como você avalia o desempenho da sua equipe? O que deu certo? Por quê? O que não funcionou? Por quê?  
11. E como foi a atuação das outras agências/órgãos na emergência? (instigar melhor) 
12. Foi utilizado algum plano de resposta? Qual a sua avaliação?  
13.  Como foram planejadas as ações? Houve distribuição de tarefas durante o gerenciamento da inundação entre as agências/órgãos? 

Houve sobreposição de ações?  
14.  Como foram estabelecidas as prioridades durante toda a emergência?  
15. Você e sua equipe tiveram acesso às informações necessárias para o gerenciamento da emergência? As informações recebidas eram 

adequadas e suficientes? Como você obteve as informações? O que dificultou o acesso às informações?  Como foi a comunicação entre a 
sua equipe e entre os órgãos?  

16.   Você se sentia capacitado para atuar/gerenciar emergências como esta?  Por quê? 
17.   Na sua opinião as demandas das comunidades afetadas foram atendidas adequadamente? em tempo adequado?  
18.  E com relação ao restabelecimento dos serviços essenciais (água, luz, acessos), quanto tempo demorou? Quais áreas foram priorizadas? 

Por quê? 
19. Qual a sua opinião sobre os abrigos provisórios utilizados? Eram adequados? 
20.  Na sua opinião, quais as principais áreas com risco de inundação em Porto Alegre? 
21.  Quais as razões para as pessoas ocuparem estas áreas com risco de inundação?  
22.  Quais ações preventivas são realizadas nestas áreas? 
23.  Desde outubro de 2015, teve alguma mudança ou reorganização no seu órgão em relação ao funcionamento da gestão de risco de 

desastres de inundação? Caso positivo, qual(quais)? Que elementos ou atores motivaram esta mudança? 
24.  Na sua opinião, o que deveria ser feito para melhorar o gerenciamento das inundações em Porto Alegre por parte do seu órgão? O que 

a Prefeitura pode fazer para reduzir estes impactos? E o que as comunidades podem fazer para reduzir estes impactos? 
25.  Você teria mais alguma coisa a acrescentar? 
 
Agradecimento 



 

• Um levantamento aéreo panorâmico foi realizado a partir de sobrevoo de helicóptero com o 
apoio da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. A análise das imagens coletadas (ver 
exemplo no Doc. 18 a seguir) permitiu identificar e diferenciar padrões de construção 
diferentes dentro das áreas de estudo, o que veio validar os dados coletados no campo. Além 
disso, este material permitiu dimensionar padrões comportamentais que pioram a exposição 
ao risco (ex. acúmulo de lixo nos terrenos das casas), e localizá-los.  

 

 
Doc. 18: Exemplo de imagem aérea coleta para a pesquisa. 
Fonte: Banco Mundial. 
 

• Em cada visita dos consultores do Banco Mundial na cidade-alvo da pesquisa, duas atividades 
foram realizadas de forma transversal.  
 
- Primeiramente os consultores do Banco Mundial engajaram com representantes de 
diferentes secretarias da Prefeitura a pedido do Escritório de Resiliência para apresentar a 
pesquisa, prestar contas sobre os avanços da pesquisa, coletar interesses específicos e garantir 
a participação de cada secretaria no processo do projeto, principalmente na perspectiva da 
realização do encontro de trabalho final (workshop) do projeto), uma reunião que juntaria 
pesquisadores, representantes das comunidades e da Prefeitura. 
 
- A partir da segunda roda de conversa, as reuniões dessa atividade serviram também de 
suporte para envolver a comunidade na construção do vídeo do projeto. Líderes comunitários 
foram convidados a indicar nomes e contatos de pessoas das comunidades a serem 
entrevistados para a elaboração de um vídeo. Com base a este convite, foram coletados 
imagens das áreas de estudo e vários depoimentos de moradores, que deram lugar duas 
versões do vídeo (com durações respectivas de 20 e 5 minutos), que serviriam para introduzir e 
provocar os debates dando voz à comunidade para no início do encontro de trabalho final 
(workshop), e como suporte para a divulgação do projeto. As pessoas que deram depoimentos 
assinaram um termo de consentimento de uso da imagem. 

 



 

Etapa 3: Diagnóstico e Recomendações 
 
A Etapa 3 “Diagnóstico e Recomendações” foi quase totalmente realizada à distância, ordenadas 
cronologicamente de 3-A a 3-E no Doc. 19 abaixo.  

 Doc. 19: Fluxograma da Etapa 3. 
Fonte: Banco Mundial. 
 
A Etapa 3 reuniu uma série de atividades que foram desenvolvidas pelos consultores do Banco Mundial, 
com a participação dos pontos focais designados pela Prefeitura (Escritório de Resiliência) e das duas 
comunidades de estudo (cada comunidade designou seu(s) porta-voz(es) no final do 5° encontro de 
rodas de conversa), com o objetivo de alimentar os debates do encontro final (workshop) do projeto na 
cidade-alvo da pesquisa (em verde). No caso da presente pesquisa, foi necessária a renovação da 
assinatura do MoU entre a Prefeitura e o Banco Mundial, pelo fato do projeto ultrapassar o tempo 
previsto inicial de 1 ano, e para possibilitar o desenvolvimento da sua Fase 2 “Aspectos Econômicos”. 
 
Essa etapa caracteriza-se pelo fato de 3 grupos de processos correrem em paralelo, que são (a) o 
processo de análise e definições das conclusões do estudo; (b) o processo de construção e preparação 
do encontro de trabalho final (workshop) do projeto; (c) a elaboração de dois produtos concebidos na 
perspectiva de um lançamento no dia do encontro de trabalho final (workshop) do projeto 
 

• A preparação, transcripção, tratamento e análise dos dados primários coletados na Etapa 2 se 
deu na sub-etapa 3-A separadamente em função do método de coleta de dados. 
 
- Os dados do levantamento domiciliar (entrevistas domiciliares e observações de 
vulnerabilidade física das casas e do entorno correspondentes; mapas mentais das rotas de 
fuga; questionários de impacto nos equipamentos sociais) foram analisados por meio de 
tratamento geoestatístico, inclusive métodos de análise multivariada e de clusterização. Uma 
série de perguntas (as abertas e algumas outras), e as opções de respostas “outro” das 
entrevistas domiciliares foram tratadas por análise de conteúdo da transcrição das respostas 
obtidas para categorização das respostas, antes do tratamento geoestatístico. Os resultados de 
cada pergunta estão disponíveis sob a forma de tabelas, especificando os resultados por região 
de estudo, por bairro e por ilha.  

 
- Com base ao sistema analítico apresentado na Etapa 1 com 4 tipos de vulnerabilidade (física e 
do entorno; socioeconômica; institucional e vinculado às relações comunitárias; e de percepção 
de risco), foram elaborados mapas de vulnerabilidade (exemplo no Doc. 20 abaixo) para 
assessorar os decisores municipais no mapeamento dos grupos vulneráveis frente a inundações 
e alagamentos nas áreas de estudo. Essas ferramentas 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 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. 

 

 
Doc. 20: Mapa síntese da vulnerabilidade física e do entorno das unidades construídas. 
Fonte: Banco Mundial, com base a dados cartográficos de base fornecidos pela Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre do levantamento domiciliar. 
 

Para a elaboração do mapa de vulnerabilidade física das residências e do entorno, foram 
utilizados a totalidade das perguntas do questionário de tipo “checklist” de observação da 
vulnerabilidade física das casas 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.  

 
O mapa de vulnerabilidade socioeconômica considerou as seguintes variáveis levantadas nas 
entrevistas domiciliares: 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/que precisam de uso de medicamento na família; situação de 
ocupação da residência e faixa de renda da família.  
 
O mapa de vulnerabilidade institucional e das relações comunitárias busca 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.  
 
O mapa de vulnerabilidade vinculada à percepção de risco identifica as áreas mais vulneráveis 
com base aos seguintes indicadores: o fato de saber no momento do desastre 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.  
Finalmente, o mapa-síntese das vulnerabilidades constitui a representação cartográfica das 
zonas apresentando mais vulnerabilidades frente a inundações e alagamentos nas áreas de 
estudo.  
 
- Por outro lado, e com base ao sistema analítico dos impactos sociais apresentado no Doc. 8 na 
Etapa 1, realizou-se a identificação das causas declaradas pelas famílias afetadas dos 
impactos sociais levantados. As respostas às perguntas sobre 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 visou 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. Em alguns casos óbvios, foi pressuposto que o impacto estudado 
constituiu um impacto direto do desastre, por exemplo, assumimos que 100% das casas 
declaradas como danificadas o foram em decorrência do evento.  
 
- A classificação ou “ranking” dos impactos sociais do evento de referência constitui outro 
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 conforme apresentado 
no Doc. 21 na página seguinte. A relação dos indicadores considerados neste trabalho incluem: 
Casa inundada/alagada (P120); Bens danificados (P126); Perda de animal ou item sentimental 
(P151), Acolhimento de alguém em casa (P152); Mudança da união na família (P156); 
Problemas de saúde (P159); Problema no acesso a medicamentos/equipamentos médicos vitais 
(P167); Precisou evacuar (P173); Foi afetado no seu trabalho (P191); Perdeu dias de 
aula/creche (P195); Problemas no acesso a água potável/alimentos (P203); Problemas no 
acesso a itens de higiene/limpeza (P206); Problema no acesso à segurança (P211); e 
Falecimento de membro da família ou ente querido (P148). Posteriormente, classificaram-se os 
impactos sociais do maior ao menor para cada área de estudo, em função da proporção de 
famílias entrevistadas que reportaram os impactos sociais correspondentes.  

 
 
 
  



 

 
 

Doc. 21: Dados considerados na elaboração da classificação dos impactos sociais das áreas de estudo. 
Fonte: Banco Mundial. 
 
  

Categoria de impacto social Indicador

Proporção das famílias 

entrevistadas que 

declararam ter sido 

afetadas

Classificação

Proporção das famílias 

entrevistadas que 

declararam ter sido 

afetadas

Classificação

Proporção das famílias 

entrevistadas que 

declararam ter sido 

afetadas

Classificação

VIDA FAMILIAR Falecimento de morador ou de ente querido (P148) 1% 14 2% 14 2% 14

VIDA FAMILIAR Modificação da união da família (P156) 22% 6 15% 13 12% 13

VIDA FAMILIAR Acolhimento de alguém em casa (P152) 12% 9 22% 10 18% 10

SAÚDE Problema de saúde física/psicológica (P159) 19% 7 43% 7 34% 7

EDUCAÇÃO Perda de dia de aula/creche (P195) 36% 1 49% 5 44% 4

BENS E MEIOS DE SUBSISTÊNCIA Bens danificados (P126) 31% 3 71% 1 55% 1

BENS E MEIOS DE SUBSISTÊNCIA Perda de dia de trabalho/negócio (P191) 36% 2 54% 4 47% 3

MORARIA Casa danificada (P120) 26% 4 67% 2 50% 2

MORADIA Necessidade de evacuação (P173) 12% 10 59% 3 40% 5

ACESSO A ITENS BÁSICOS Problema de acesso a medicamentos/equipamentos vitais (P167) 9% 12 19% 12 15% 12

ACESSO A ITENS BÁSICOS Problema de acesso a água potável/alimentos (P203) 12% 8 35% 8 26% 8

ACESSO A ITENS BÁSICOS Problema de acesso a itens de higiene/limpeza (P206) 9% 11 20% 11 15% 11

ACESSO A ITENS BÁSICOS Sensação de degradação da segurança (P211) 24% 5 44% 6 36% 6

ASPECTOS SENTIMENTAIS E QUALIDADE DE VIDA Perda de animal de estimação ou item sentimental (P151) 6% 13 25% 9 18% 9

TotalHumaitá Navegantes Ilhas



 

- Por outro lado, todas as falas das rodas de conversa como das entrevistas com Agentes 
Municipais foram transcritas e submetidas a análise de conteúdo, de forma a fazer emergir 
temas e subtemas de interesse para a elaboração do diagnóstico.  
 

• Na sub-etapa 3-B, após a análise de todos os resultados separadamente, a integração das 
análises fez emergir o diagnóstico do relacionamento de três leituras aplicadas aos dados, 
conforme ilustrado no Doc. 22 abaixo.  

 

Doc. 22: Esquematização do método de integração das análises do projeto. 
Fonte: Banco Mundial. 
 

A leitura técnica consistiu na descrição, o dimensionamento e a espacialização do fenômeno, e 
incluiu o estudo de aspectos geográficos, físicos, hidrológicos, geoestatísticos, permitindo 
alcançar um diagnóstico de caracterização do risco, do local e das medidas estruturais 
existentes. A leitura comunitária 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). Finalmente, a leitura jurídica orientou-se à delimitação do marco jurídico 
legal de ação possível, considerando responsabilidades e limites legais. 
 
O diagnóstico foi montado com o suporte do programa de mapeamento mental Mind 
Manager que permitiu reunir num mesmo documento as conclusões coletadas pelos vários 
instrumentos de pesquisa sobre cada item do índice do relatório final do projeto, de forma a 
confrontar, validar, complementar todos os elementos de diagnóstico. A análise de medidas de 
enfrentamento das famílias e da Prefeitura frente a desastres foi organizada por etapa e sub-
etapa do ciclo de gestão de riscos de desastres usualmente utilizado pela Defesa Civil brasileira 
e em muitos outros contextos internacionais. 
 



 

As conclusões foram então reunidas numa apresentação do Power Point para discussão numa 
reunião presencial de 3 dias todos os consultores do Banco Mundial que participaram do 
estudo, que aconteceu na sede do Banco Mundial em Brasília. 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 (sub-etapa 3-C) foram elaboradas nas semanas seguintes 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.  

 

• Em paralelo do processo de análise dos dados, realizou-se a construção conjunta do encontro 
de trabalho final (workshop) do projeto, que consistiu num evento de um dia completo, na 
cidade-alvo do projeto, co-organizado pelos atores do projeto tanto no que diz respeito aos 
seus objetivos, convidados, agenda, método de interação, e organização logística. Os 
participantes preencheram um termo de consentimento de participação e uso de imagem. Esta 
co-construção foi possível graças à participação ativa dos pontos focais representantes de cada 
parte: Prefeitura, comunidades e Banco Mundial. O Doc. 23 apresenta o texto do convite que 
foi escrito conjuntamente. 
 

CONVITE 
 

1º Encontro do Grupo de Ação sobre Inundações e Alagamentos em Porto Alegre (GAIA) 
 

Quinta-feira, 29 de março de 2018, às 9h 
Auditório do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) 

R. Uruguai, 155 – 14° Andar - Centro Histórico, Porto Alegre 

 
As comunidades das regiões do Orçamento participativo de Ilhas e Humaitá-Navegantes e a Prefeitura de Porto Alegre têm o prazer 
de convidá-lo(a) para o 1° Encontro do Grupo de Ação sobre Inundações e Alagamentos em Porto Alegre (GAIA), que oficializará a 
criação de um espaço de diálogo institucionalizado inédito entre a Prefeitura de Porto Alegre e as comunidades vivendo em área de 
risco para encontrar soluções resilientes ao problema de inundações e alagamentos na Cidade.  
 
Neste primeiro encontro, o diagnóstico e as recomendações técnicas do projeto participativo “Convivendo com as inundações: um 
estudo para construir resiliência com as comunidades de Porto Alegre”, realizado pelo Banco Mundial em parceria com as 
comunidades interessadas e a Prefeitura, serão divulgados e amplamente discutidos com os pesquisadores, representantes da 
Prefeitura e das comunidades, além de outros convidados designados por eles.   
 
Este projeto é uma parceria entre o Escritório de Resiliência da Prefeitura de Porto Alegre e o Banco Mundial, visando a entender e 
reduzir os impactos socioeconômicos das inundações e alagamentos em Porto Alegre, a partir do estudo de caso do evento de 
outubro de 2015. A coleta de dados, realizada entre junho e setembro de 2017, incluiu a aplicação de 1.500 entrevistas domiciliares 
georreferenciadas; 5 rodas de conversa com líderes comunitários de cada região; 50 questionários de impacto nos equipamentos 
sociais; 200 mapas de rotas de fuga dos moradores; assim como 9 entrevistas com atores-chave do gerenciamento de risco de 
desastre do município. Os debates deste workshop ainda servirão de dados de pesquisa, por se tratar de um espaço de discussão e 
de validação das recomendações técnicas elaboradas pelo Banco Mundial, e eles serão integrados ao relatório final do projeto.  
 
Você foi escolhido pelos organizadores para participar desta construção. Contamos muito com a sua participação ativa para 
construirmos juntos soluções viáveis e implementáveis que envolvam tanto a Prefeitura como a comunidade. Para facilitar a 
organização deste encontro, solicitamos a sua confirmação de participação até quinta-feira 28 de fevereiro através do e-mail 
cdossantos@worldbank.org. 
 
Atenciosamente,  
 
Os organizadores:  
Comunidades das regiões do Orçamento participativo de Ilhas e Humaitá-Navegantes 
Prefeitura de Porto Alegre 
Banco Mundial 

Doc. 23: Convite do encontro de trabalho final (workshop) do projeto. 
Fonte: Banco Mundial. 



 

• Em paralelo disso, foram elaborados dois produtos na perspectiva da realização do encontro 
final (workshop) do projeto. O vídeo do projeto foi montado no decorrer da Etapa 3, e utilizado 
para provocar o debate (teaser) no início do encontro final. A história em quadrinho ilustrativa 
do processo de trabalho em conjunto com os líderes comunitários nas rodas de conversa foi 
entregue aos participantes do encontro final (workshop) do projeto como lembrança e 
ilustração desse processo de construção participativa. 

 

• A junção dos resultados dessa Etapa culminou na sub-etapa 3-D na realização do encontro de 
trabalho final (workshop) na cidade-alvo da pesquisa. No decorrer do encontro, cujo roteiro 
está disponível no Doc. 24 nas páginas a seguir, o diagnóstico e as recomendações técnicas 
foram apresentados pelos consultores do Banco Mundial, e debatidos com os representantes 
da Prefeitura e das comunidades de forma simultânea em grupos de trabalho. Como aparece 
claramente no convite do Doc. 23, desde o momento da sua organização foi decidido pelos 
atores que o encontro de trabalho final (workshop) do projeto não se trataria de um mero 
encontro de encerramento, mas do primeiro de um espaço de diálogo institucionalizado 
inédito entre a Prefeitura da cidade-alvo e as comunidades vivendo em área de risco para 
encontrar soluções resilientes ao problema de inundações e alagamentos na Cidade, chamado 
Grupo de Ação sobre Inundações e Alagamentos em Porto Alegre (GAIA). Os comentários 
recolhidos durante o dia foram anexados ao Manifesto de criação do GAIA que foi assinado 
por todos os participantes do evento (sub-etapa 3-E). 



 

Horário  Pauta da reunião 

08h30-09h00   
Credenciamento, pessoa da Prefeitura [30 min.] [assinatura da lista de presença + do termo de compromisso-explicação da filmagem + distribuição das pastas com 1 
bloco de papel; 1 caneta; 1 pasta com adesivo; 1 pauta da reunião; 1 Gibi das rodas; 1 folheto do projeto] 

09h00-09h45 

Introdução/Boa-vida, Pauline Cazaubon, Banco Mundial [5 min] 
Mesa de abertura  
Juramar Vargas, representante (Região do orçamento participativo das Ilhas) 
Dayane Ramos, representante (Região do orçamento participativo de Humaitá-Navegantes) 
Carlos Siegle, Secretário adjunto de relações institucionais  
Ramiro Rosário, Secretário Municipal de Serviços Urbanos (Prefeitura de Porto Alegre) 
Frederico Pedroso, especialista em gestão de riscos de desastres, coordenador do programa de gestão de riscos de desastres para o Brasil (Banco Mundial) 
[10 min. para cada, na sequência: comunidade, Prefeitura, Banco Mundial] 

09h45-10h30 
Como foi realizada a pesquisa? Pauline Cazaubon, Banco Mundial 
[Explicação em base a uma apresentação de PPT e projeção do vídeo com as falas dos moradores]   
[45 min.] 

10h30-10h45 
Coffee break  
[15 min.] 

11h00-12h45 

Resultados e Recomendações da pesquisa, equipe de pesquisa, Banco Mundial 
[Apresentação em base a uma apresentação do PPT, e discussão com os participantes do encontro]  
[Divisão dos participantes em 3 pequenos grupos por temáticas] 
[1h. 45 min.] 

 12h45-14h00 
Almoço, Restaurante Vida e Saúde, R. Gen. Câmara, 60 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-230, (51) 3012-5841 
[1h 15 min.] 

14h00-16h00 

Montando soluções, trabalho em pequenos grupos mistos compostos por membros das comunidades e representantes da Prefeitura, conduzido pela equipe de pesquisa    
[Divisão dos participantes em 3 pequenos grupos por temáticas. Cada pequeno grupo designa um porta-voz e terá 2 pessoas do Banco Mundial para moderar as 
discussões (não sair do assunto, esclarecer dúvidas, e controlar o tempo) e servir de secretário de ata (em modo de controle de alterações de texto).  
 
Atividades: 

1) Validar, invalidar, complementar as recomendações. Pensar em atuações diferentes para Ilhas e para Humaitá Navegantes; 
2) Hierarquização as propostas em termos de importância para reduzir os impactos sociais de inundações/alagamentos; 
3) Sugerir encaminhamentos. 

  
Grupo verde – Moderação: Roque, Rejane 
1. Entender e dimensionar melhor o risco de inundações e/ou alagamentos 
7. Reduzir fatores que aumentam a exposição e/ou vulnerabilidade das pessoas e dos bens 
9. Preparar para as emergências e desastres 
6. Sensibilizar e educar a população sobre risco antes do desastre 
 

https://www.google.com.br/search?q=restaurante+vida+e+sa%C3%BAde+porto+alegre&ie=&oe=


 

Grupo vermelho – Moderação: Rógis, Janaína 
2. Planejar a ocupação de áreas suscetíveis em função do risco 
10. Aprimorar a assistência às populações atingidas 
5. Ampliar e integrar os recursos disponíveis para a ação 
12. Apoiar os atingidos na sua recuperação pós desastre 
 
Grupo azul – Moderação: Rafael, Pauline 
3. Aprimorar a governança da gestão de riscos de desastres 
8. Aperfeiçoar o sistema de previsão, monitoramento e alerta 
4. Elaborar planos para detalhar e integrar as medidas de gestão de risco e gerenciamento de desastres. 
11. Aprimorar a localização e gestão de abrigos 
[2 h.] 

16h00-16h15 
Coffee break  
[15 min.] 

16h15-17h30 

Compartilhando e pactuando soluções, trabalho grande grupo, conduzido pela equipe de pesquisa    
[Projetar a ata do primeiro grupo na tela. O porta-voz do grupo correspondente apresenta os resultados da discussão e os encaminhamentos elaborados de forma 
resumida. Segue uma discussão em plenário registrada por escrito pelo secretário do grupo. Se repete a operação para os dois grupos restantes. 
O Lucas registra as discussões por uma ilustração. No final da atividade, pausa de 10 minutos para que os secretários juntem as peças para montar a ata final da reunião.] 
[10 min. de apresentação + 10 min. de discussão para cada grupo + 15 min. para finalizar a ata] 

17h30-18h00 

Anúncio da formalização do Grupo de Ação sobre Inundações e Alagamentos em Porto Alegre (GAIA) e encerramento 
Apresentação do desenho do Lucas aos participantes [5 min.] 
Leitura da ata [10 min.] 
Considerações finais 
Assinatura da ata pelos participantes ao sair da sala 

Doc. 24: Roteiro do encontro de trabalho final (workshop) do projeto. 
Fonte: Banco Mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Etapa 4: Relatório final e Disseminação 
 
A Etapa 4 “Relatório final e Disseminação” foi quase totalmente realizada à distância.  

 
Doc. 25: Fluxograma da Etapa 4. 
Fonte: Banco Mundial. 
 

• As sub-etapas 4-A a 4-C constituem o tempo de elaboração de 4 produtos do projeto.  
 
- A redação do relatório final (3-A) pelos consultores do Banco Mundial iniciou-se logo após a 
realização do encontro de trabalho final (workshop) do projeto. O documento também incluiu 
um prefácio escrito pelos representantes da Prefeitura e de cada uma das comunidades das 
áreas de estudo. No final do processo, o produto passou por um extenso processo de revisão 
(3-B) pelos pares (peer-review), pelos pontos focais da Prefeitura e das comunidades e por 
colaboradores externos, e os devidos ajustes foram integrados ao texto final. Houve também 
um trabalho de diagramação (3-C) com base à identidade visual do projeto.  

 
- Em paralelo foram elaborados novos produtos de disseminação dos resultados do projeto. 
Dentre eles, um Glossário de termos relacionados com a gestão de riscos de desastres 
utilizados no relatório final foi elaborado para esclarecer eventuais dúvidas do leitor acerca de 
termos técnicos.  
 
- Por outro lado, uma extensa seleção de mapas derivados de perguntas do levantamento 
domiciliar foi reunida sob a forma de várias camadas (des)ligávéis de um documento de PDF 
acessível sem necessidade de acesso à Internet intitulado Atlas Temático Interativo. O intuito 
deste produto é tornar os resultados do levantamento domiciliar mais visuais num formato leve 
e acessível aos membros da comunidade, de forma a subsidiar a tomada de decisão de 
decisores municipais e representantes comunitários no Grupo de Ação GAIA.  
 
- Finalmente, o processo de elaboração do projeto como um todo foi detalhado na presente 
Nota Metodológica, no intuito de facilitar a replicabilidade da utilização do método de 
pesquisa utilizado em outros contextos. 
 
- Em paralelo, desenhadores programadores informáticos do Laboratório de Transportes e 
Logística (LABTrans) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) desenharam página de 
“Convivendo com as Inundações” a ser inserida na plataforma online do Banco Mundial onde 



 

estarão disponibilizados ao público todos os recursos relacionados com esta pesquisa em 
breve. 

 

• Na sub-etapa 4-D, realizou-se o trabalho de impressão e de upload dos produtos à plataforma 
online SRP na perspectiva da preparação do evento de lançamento na cidade-alvo da 
pesquisa. Neste contexto, foram ainda preparados uma apresentação do Power Point e um 
comunicado à imprensa. A lista de convidados e a agenda do evento de lançamento estão 
sendo definidos de forma análoga ao encontro de trabalho final (workshop) do projeto, ou seja, 
em conjunto com os pontos focais da Prefeitura e das comunidades envolvidas na pesquisa. 
 

• O evento de lançamento (4-E) na cidade-alvo da pesquisa deve contar com a participação da 
mídia, da população local, dos colaboradores do estudo. Está prevista também uma ampla 
disseminação do estudo por meio digital. 

 

• Todo o material georreferenciado entregável sem infringir o princípio de anonimato da 
pesquisa foi reunido para apoiar os decisores e será entregue para a municipalidade em meio 
digital.  

 

Para maiores detalhes, contatar Pauline Cazaubon, no Banco Mundial, Departamento de Gestão de 
Riscos de Desastres no Brasil, por meio de e-mail: pcazaubon@worldbank.org ou por telefone: +55 61- 
3329-1064. 

 

  

mailto:pcazaubon@worldbank.org


 

Anexo A – Cronograma da fase 1 “Aspectos sociais” do projeto “Convivendo com as 

Inundações: um estudo para construir resiliência com as comunidades de Porto Alegre” 

out/16 

ETAPA 1 - DESENHO E PREPARAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO 

nov/16 

dez/16 

jan/17 

fev/17 

mar/17 

abr/17 

mai/17 

jun/17 

ETAPA 2 - INTERAÇÕES COMUNITÁRIAS E COM AGENTES MUNICIPAIS 
jul/17 

ago/17 

set/17 

out/17 

ETAPA 3 - DIAGNÓSTICO E RECOMMENDAÇÕES  

nov/17 

dez/17 

jan/18 

fev/18 

mar/18 

abr/18 

ETAPA 4 - RELATÓRIO FINAL E DISSEMINAÇÂO 

mai/18 

jun/18 

jul/18 

ago/18 

set/18 

out/18 

nov/18 

dez/18 

jan/19 

fev/19 

mar/19 

 


