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INTRODUÇÃO 

Sob a perspectiva dos desastres socioambientais, as inundações urbanas são eventos 

hidrológicos extremos recorrentes, sobretudo, nos aglomerados urbanos com maior taxa de 

impermeabilização do solo e alta densidade populacional. (TUCCI, 2007). No entanto, esses 

fenômenos não se restringem somente às grandes metrópoles, sendo também observados em cidades 

de médio e, até mesmo pequeno porte. No Brasil, as chuvas com alta intensidade e curta duração 

produzem problemas ainda mais graves, associadas às características do relevo e da rede de 

drenagem, bem como ao uso e à ocupação do solo urbano. O número elevado de inundações e a 

amplitude dos fenômenos, além dos problemas socioambientais que emergem da complexa relação 

sociedade-natureza no espaço urbano, são aspectos que precisam ser observados sob a ótica da gestão 

dos riscos de desastres.  

Nesse contexto, o município de Francisco Beltrão – localizado na região Sudoeste do estado do 

Paraná – tem uma população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2020) de 91.093 habitantes, e destaca-se pelo número de inundações urbanas registradas nos últimos 

anos. No período entre os anos 1998 e 2019, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do 

Paraná (CEPDEC, 2020) registrou 27 (vinte e sete) ocorrências no município, contabilizando um total 

de 34.144 (trinta e quatro mil, cento e quarenta e quatro) pessoas atingidas. As margens do rio 

Marrecas deu lugar ao sítio urbano, e a expansão da malha urbana se estendeu também às margens e 

meandros dos seus afluentes. Parte dos cursos d´água já não está mais visível na superfície; córregos 

e rios foram canalizados em galerias e os eventos extremos de precipitação provocam alagamentos 

devido ao aumento do volume da vazão nos sistemas de drenagem. Os problemas crescentes 

associados à impermebialização do solo e à gestão das águas pluviais, e a recorrência das inundações 

no perímetro urbano de Francisco Beltrão motivaram uma pesquisa realizada no âmbito das Ciências 

Ambientais. O objetivo deste trabalho é apresentar a metodologia do Sistema Ambiental Urbano 

(SAU), proposta por Mendonça (2004), aplicada no diagnóstico dos problemas socioambientais 

urbanos e no mapeamento dos riscos socioambientais às inundações urbanas na área de estudo. 

 

METODOLOGIA 

No estudo de caso aqui apresentado, os elementos de entrada do Sistema Ambiental Urbano são 

caracterizados pelos fluxos de matéria e energia, de ordem natural e derivados dos processos sociais 

(input). Esse sistema maior é composto pelo “Subsistema Natureza” e pelo “Subsistema Sociedade”, 

e subdividido em vários subsistemas, tais como os “Subsistemas N” (clima, água, solo, relevo e 

vegetação) e “Subsistemas S” (habitação, comércio e serviços, e infraestrutura). Os Atributos 

compreendem as instâncias sociais que imprimem a dinâmica do sistema ambiental na cidade de 

Francisco Beltrão, relacionados às inundações. Prevalecem características pertencentes à 
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superestrutura da sociedade (economia, política, entre outros) e a cultura da população que a constitui, 

além da educação e da tecnologia. Mendonça (2004) ressalta que as manifestações abruptas, 

episódicas e impactantes da natureza, como os perigos naturais (natural hazards), também aparecem 

como importantes dinamizadores do SAU. Ao se considerar a dinâmica sistêmica do ambiente 

urbano, podem ser observados diversos problemas resultantes (output) da interação entre os vários 

subsistemas e “subsubsistemas” do SAU, que demandam a atenção da população, dos governantes, 

da sociedade organizada e demais instituições. Portanto, a principal aplicação dessa metodologia 

predispõe a elaboração de propostas para o equacionamento dos problemas urbanos na perspectiva 

do planejamento e da gestão socioambiental urbana, especialmente, da gestão do risco de inundação 

urbana. A Figura 1 apresenta o fluxograma metodológico da pesquisa descrita neste trabalho. 

Figura 1 – Fluxograma metodológico da pesquisa: SAU aplicado aos riscos socioambientais de inundação urbana 

 

Fonte: Os autores, em 2020. 

O levantamento das características ambientais da bacia hidrográfica do rio Marrecas constituiu 

os dados de entrada para a identificação do perigo de inundação, e possibilitou a geração da mancha 

de inundação por meio das técnicas de modelagem hidrológica e da cartografia digital. Enquanto a 

identificação dos atributos sociais contidos nas variáveis selecionadas nos dados disponibilizados 

pelo Censo 2010 (IBGE, 2011) possibilitou o mapeamento das áreas de vulnerabilidade social. O 

cruzamento das informações espaciais gerado pela integração dos atributos físicos e sociais (perigo 

de inundação e vulnerabilidade social), desenvolvido por meio das técnicas da cartografia de síntese, 

demonstram os diferentes graus de risco socioambiental das áreas atingidas pelas inundações no 

perímetro urbano de Francisco Beltrão. O detalhamento dos procedimentos metodológicos adotados 

no estudo de caso encontra-se apresentado nos trabalhos de Farias (2019) e Farias e Mendonça (2019). 

 

RESULTADOS 

Além dos locais que já estão sob a atenção dos órgãos de Proteção e Defesa Civil, o emprego 

da metodologia do SAU, bem como das técnicas da cartografia digital utilizadas na pesquisa, 

possibilitou a identificação do risco socioambiental de inundação em níveis que variam de Muito 

Baixo a Muito Alto. Por meio da cartografia de síntese, foram identificadas áreas de risco presentes 

em 23 bairros, revelando uma estatística preocupante, ao considerar que a organização atual do espaço 

urbano de Francisco Beltrão é delimitada por 29 bairros. Os resultados obtidos demonstram que, do 

total dos 23 bairros, 20 possuem áreas críticas de risco. Nesse estudo, define-se como área crítica 

aquela cuja classificação apresentou os mais elevados índices de risco socioambiental associado às 
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inundações urbanas, que correspondem a Muito Alto, Alto e Médio a Alto. O mapa da Figura 2 mostra 

a síntese das áreas de risco socioambiental às inundações urbanas em Francisco Beltrão. 

Figura 2 – Mapa dos riscos socioambientais às inundações urbanas em Francisco Beltrão/Paraná 

 

Fonte: retirado de Farias, em 2019. 

Ao considerar SAU de Francisco Beltrão, as cheias do rio Marrecas e dos seus afluentes 

interferem significativamente na relação sociedade-natureza. Nessa relação, uma parcela significativa 

da população representa os maiores índices de vulnerabilidade social e convive com o perigo das 

inundações nas áreas de risco. Os riscos socioambientais de inundação urbana em Francisco Beltrão 

foram representados espacialmente por meio da modelagem hidrológica e da cartografia de síntese. 

Para Veyret (2007, 60) “assinalar os riscos em um mapa equivale a ‘afirmar o risco’ no espaço em 

questão.” Dessa maneira, o mapeamento e a identificação das áreas de risco às inundações urbanas 

constituem a base de ações e medidas não estruturais de contenção de cheias, entendidas como 

instrumentos fundamentais para uma política de prevenção voltada à redução dos riscos de desastres 

hidrológicos. A rápida expansão do perímetro urbano de Francisco Beltrão em direção às áreas que 

originalmente deveriam ser mantidas como áreas de preservação permanente (APPs), e a densificação 

dos assentamentos humanos formais e informais nesses locais, se mostra como um dos principais 

aspectos responsáveis pelo agravamento da problemática socioambiental relacionada à gestão do 

risco de desastres, em especial, às inundações urbanas. Os resultados da pesquisa apontam que a 

ocupação dos fundos de vale e planícies de inundação dos principais cursos d’água, que integram a 

bacia urbana, tem sido o principal fator antropogênico causador dos prejuízos materiais e dos 

problemas socioambientais decorrentes. Também destaca-se a urgência de uma avaliação das 

políticas públicas de habitação, na qual a normatização das ocupações e dos assentamentos urbanos 

informais deve ser pauta prioritária. Nesse sentido, indica-se a necessidade de planejar e promover 
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ações efetivas de gestão das áreas críticas de risco, por meio de políticas públicas específicas 

destinadas ao trabalho de redução das vulnerabilidades socioambientais urbanas.  
 

CONCLUSÕES 

A cartografia empregada no estudo de caso buscou mapear, identificar e analisar as áreas de risco 

de inundação urbana e, ao mesmo tempo, evidenciar a objetivação do risco e sua designação como 

um problema público. O mapa de risco socioambiental às inundações pode ser utilizado pela gestão 

pública municipal no zoneamento ambiental urbano, para definir os espaços em que há risco elevado, 

em que a ocupação deve ser regulamentada (por vezes, até mesmo proibida), e outros em que o risco 

é menor ou mesmo está ausente. Portanto, a metodologia do Sistema Ambiental Urbano aplicada aos 

estudos das inundações urbanas se apresenta como estratégia para identificar os fatores intervenientes 

da dinâmica socioambiental, responsáveis pela produção das vulnerabilidades no espaço urbano. Os 

resultados poderão subsidiar outras pesquisas no âmbito local e, também, auxiliar na atuação dos 

órgãos e instituições engajadas na redução dos riscos de desastres. Dentre as aplicações diretas para 

o uso da cartografia dos riscos, estão elencados os diagnósticos e estudos técnicos direcionados à 

análise socioambiental da rede hidrográfica urbana, as estratégias de ação e revisão do Plano Diretor 

e Estratégico Municipal, o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (Plancon), entre outras 

estratégias de planejamento e gestão urbana. No caso dos órgãos de Proteção e Defesa Civil, o mapa 

apresentado na Figura 2 pode ser útil às ações de redução do risco de desastres hidrometeorológicos, 

indicando, por exemplo, as áreas prioritárias para o atendimento em situações de emergência e para 

a capacitação da população para redução das vulnerabilidades sociais.  
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