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RESUMO - Os desastres naturais afetam milhões de pessoas em todo o mundo, sendo as
inundações as manifestações catastróficas mais frequentes. O Brasil é um dos países com mais
desastres de classificação hidrológica e, a nível nacional, a região Sul e Sudeste são as mais
afetadas. No Estado de Santa Catarina, o Vale de Itajaí destaca-se como uma região bastante afetada
e, por esta razão, ao longo do tempo, muitos estudos e ações têm surgido no sentido de minimizar as
consequências das enchentes nas cidades da região. Algumas das medidas que podem ser adotadas
são aquelas que buscam diminuir os riscos por meio do planejamento da ocupação humana. A
modelagem de sistemas ambientais pode ser utilizada como um suporte às ações de gestão visando
à prevenção e limitação das perdas e dos danos decorrentes deste tipo de evento. Nesse contexto, é
possível analisar respostas de diversos atores envolvidos frente a várias situações de desastre
ambiental. Este artigo discute a integração de modelos de base física e social no contexto da
prevenção de desastres naturais. A inserção da variável social na modelagem de inundações na
região do Vale de Itajaí é indispensável para uma gestão eficaz de eventos de inundação.
Palavras-Chave – Modelagem de agentes. Sistemas ambientais. Enchentes.

SOCIAL VARIABLE INSERTION IN NATURAL
DISASTERS MODELING
ABSTRACT - Natural disasters affect millions of people around the world, being floods the most
frequent catastrophic events. Brazil is one of the countries with the highest number of hydrologic
disasters, mainly in southern regions. In the State of Santa Catarina, Itajaí Valley stands out as the
most affected region and therefore over time many studies and actions have emerged to minimize
some consequences of floods in cities. Some of the proposed measures are those that seek to reduce
risks through planning human occupation. The modeling of the environmental systems can be used
as support tool in actions of management/planning aiming prevention and limitation of losses and
damages resulted from this type of event. In this context, it is possible to analyze responses from
stakeholders over the various situations of the environmental disaster. This article discusses the
integration of physical and social base models in the prevention of natural disasters. The insertion of
the social variable in flood modeling in Itajaí Valley is considered essential for the effective
management of flood events.
Keywords – Agent modelling. Environmental systems. Floods.
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INTRODUÇÃO
Na última década, os desastres naturais têm sido responsáveis por perdas econômicas na
ordem de 35 milhões de dólares/ano, sendo 90% destas relacionadas a inundações, terremotos e
ciclones tropicais (IBRD, 2010; CAMERON; SHAH, 2012).
Eventos de inundação, associados à gestão ineficaz do território tem sido responsáveis por
prejuízos em diversas cidades brasileiras (AUGUSTO-FILHO; ALHEIROS, 1997; AUMOND;
BACCA, 2012). A bacia do rio Itajaí, situada no centro norte do estado de Santa Catarina é a maior
vertente atlântica do estado (16,5% da área territorial) e devido suas características geológicas,
geomorfológicas, hidrológicas e climáticas é corrente a geração de enchentes que provocam
inundações de áreas suscetíveis. Considerando como critério os eventos com nível acima de 8
metros (FRANK; PINHEIRO, 2003), o município de Blumenau registrou, desde 1850, ano de sua
fundação, até 2014, 89 inundações, cuja cota de inundação na estação fluviométrica no rio ItajaíAçu variou de 8,0 até 17,1 m (BLUMENAU, 2014).
Diante dos diversos desafios para enfrentamento das problemáticas (sociais, econômicas e
ambientais) ocasionadas pelas inundações surge a necessidade de abordagens integradas do
fenômeno, sua ocorrência e consequência, a fim de dar apoio aos diversos atores evolvidos no
processo de mitigação de danos. Em virtude disso, este artigo apresenta uma revisão de métodos
para viabilizar uma simulação integrada entre aspectos físicos e sociais e, avalia a possibilidade de
aplicação no município de Blumenau, SC, como instrumento de enfrentamento das problemáticas
associadas e apoio à tomada de decisões frente a estes eventos.
GESTÃO DE INUNDAÇÕES
Desastres naturais são resultados de eventos geofísicos naturais associados a sistemas
humanos (ALCÁNTARA-AYALA, 2002). As estatísticas demonstram que somente no ano de 2011
aconteceram 332 desastres naturais que afetaram 244 milhões de pessoas em todo o mundo, com
30.773 mortos, além de diversos prejuízos econômicos, sociais e ambientais (GUHA-SAPIR et al.,
2012). O crescimento da população de forma não planejada associado às mudanças climáticas
globais tem favorecido a ocorrência de desastres naturais provocados por fenômenos como
deslizamentos, erosão, terremotos e inundações (TOMINAGA et al., 2009), sendo este último o
mais frequente em todo o mundo (DU et al., 2010). Dos 64 desastres de classificação hidrológica
ocorridos nos 10 países com maior número de desastres reportados em 2011, 8 aconteceram no
Brasil e ocasionaram aproximadamente 978 mortes (GUHA-SAPIR et al., 2012).
As inundações constituem processos de transbordamento de água proveniente de lagos, rios,
açudes que têm como causa a enchente gerada na bacia de drenagem (CASTRO; CALHEIROS,
2007). As inundações são o tipo de desastre mais comum no Brasil, apresentando 59% dos registros
de desastres naturais entre os anos de 1900-2006, sendo que destes 60% ocorreram na região Sul e
Sudeste (MARCELINO, 2007).
Qualquer região do Planeta e qualquer comunidade estão suscetíveis aos impactos decorrentes
de desastres naturais (HADDOW; BULLOCK, 2013). Ao longo dos últimos anos, no entanto,
medidas proativas têm sido adotadas para reduzir as consequências negativas ao ambiente,
sociedade e economia em virtude da ocorrência de desastres naturais (LONDE et al., 2014).
Frequentemente estas medidas proativas devem combinar um conjunto de políticas para prevenir e
limitar (mitigação e preparação) as perdas e danos decorrentes do evento (FREITAS et al.,
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2012).Para minimizar os impactos dos desastres naturais e atuar na gestão do risco, medidas
estruturais e não estruturais podem ser adotadas (MEYER et al., 2012).
Em relação às inundações, as medidas estruturais visam controlar o fluxo de água dentro e
fora de espaços com ocupações humanas enquanto as medidas não estruturais buscam minimizar os
riscos por meio do planejamento da ocupação humana (JHA et al., 2011). As medidas não
estruturais têm apresentado maior importância ao longo dos últimos anos e são capazes de reduzir o
impacto dos desastres em até 30% (ABBAS et al., 2015). Para desenvolver medidas não estruturais
sobre o fenômeno de inundação, é necessário conhecer os riscos de ocorrência, incluindo fatores
como probabilidade, tipo e grau de impacto, para permitir estratégias de planejamento (ICPR,
2002). Simonovic (2001) afirma que as medidas não estruturais são vistas no contexto da
necessidade de desenvolvimento de atividades mais eficazes e sustentáveis e que prezem a gestão
integrada dos recursos hídricos. As medidas não estruturais frequentemente adotadas para o
fenômeno das inundações constituem o zoneamento de áreas de risco, legislação de controle e
restrição de uso do solo, sistemas de alerta, planos de emergência, monitoramento e modelagem
(SIMONOVIC, 2001; KOBIYAMA et al., 2006).
Londe et al. (2014) sugerem ainda que em situações de desastres relacionados à água sejam
adotados planejamento de ações interinstitucionais integradas e gestão integrada da informação,
onde, para esta última ação, tem-se como desafio a avaliação da interação entre os fatores recursos
hídricos, ambiente, população, problemas urbanos, tempo, clima e saúde. Já Mata-Lima et al.
(2013) complementam afirmando que medidas preventivas necessitam também de cooperação
técnico-científica entre diversos setores do conhecimento e adequado envolvimento participativo
dos stakeholders. Os stakeholders são constituídos especialmente pelos setores governamentais, nas
esferas federal, estadual e municipal e não governamentais; empresas, ONGs, entidades de classe e
pelos indivíduos, que não necessariamente compõem qualquer um dos setores anteriores
(KOBIYAMA et al., 2004). Os mesmos autores avaliam que a eficácia nas medidas de prevenção
demanda de conhecimento dos processos físicos e humanos envolvidos na ocorrência do desastre,
enfatizando relações entre meio e sociedade, de forma sistêmica.
MODELAGEM DE SISTEMAS AMBIENTAIS
A modelagem é uma maneira de abordar uma determinada problemática, subsidiando
decisões a respeito de cenários com base no comportamento do sistema proposto. Um modelo é
uma representação conceitual da realidade, com capacidade de reconstruí-la, verificando sua
dinâmica perante as circunstâncias (CHRISTOFOLETTI, 1999), utilizando-se, comumente,
modelos matemáticos.
Com a construção de modelos matemáticos, é possível realizaruma abordagem sobre as
inundações, baseando-se em conceitos e descrições físicas, conhecimentos empíricos ou uma
combinação entre ambos (RAMÍREZ, 2010). O mesmo autor explana que após a década de 1940
ocorreu uma rápida evolução dos modelos matemáticos sobre a hidrologia de inundações, resultado
de um avanço do entendimento dos fenômenos envolvidos, do grande aumento da capacidade de
processamento dos computadores e do emprego de técnicas mais sofisticadas de desenvolvimento
de software. Um exemplo de modelagem matemática, para a previsão de inundações, pode ser
verificado no trabalho de Bartholmes e Todini (2005), onde modelos hidrológicos são acoplados a
modelos meteorológicos, obtendo-se resultados encorajadores para o desenvolvimento de projetos
nesta área.
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Apesar disso, um dos maiores desafios a serem enfrentados pelas autoridades responsáveis
pela gestão de riscos de inundações é a interconectividade entre fatores físicos, econômicos e
principalmente sociais, na determinação dos riscos destes eventos (JONKMAN; DAWSON, 2012).
Utilizando-se a modelagem matemática, é possível realizar a construção de cenários, com base nos
processos hidrológicos, verificando a intensidade da inundação. Porém, esta perspectiva não
permite a visualização do comportamento da população perante o evento, sendo este fator
importante para a construção de políticas públicas de prevenção e mitigação em casos de enchentes
(DAWSON et al., 2011; CAMERON; SHAH, 2012).
Ao modelar problemas que envolvam áreas das ciências sociais, é necessária a criação de um
sistema lógico, capaz de representar as relações complexas entre as entidades. Diversas abordagens
têm sido construídas para analisar respostas de diversos atores envolvidos e realizar a gestão
eficiente de eventos de inundação, porém, três abordagens têm sido comumente utilizadas: (1)
análise de redução (visando a proteção ou redução dos danos), (2) análise de cenários e (3) técnicas
interativas (análise de respostas humanas [experiências] e decisões para diferentes cenários). O mais
comum é realizar a análise de cenários de inundações, principalmente para estimação de cenários
extremos (HOBEIKA; JAMEI 1985; JOHNSTONE et al. 2005). No entanto, técnicas interativas
têm sido cada vez mais aplicadas por meio de plataformas de simulações baseadas em agentes
(SBA). A SBA é uma metodologia de programação, onde se criam agentes, blocos independentes e
com regras próprias, que interagem com outros agentes em um universo computacional. Esta
abordagem possibilita a simulação de sistemas complexos, verificando os resultados das interações
interagentes (pessoais) (BORRIL; TESFATSION, 2011).
Dawson et al. (2011) construíram um modelo computacional que utilizava a metodologia de
SBA acoplada a modelos hidrológicos e o aplicaram na simulação da inundação na cidade costeira
de Towyn, na Inglaterra, visualizando o comportamento dos indivíduos frente à várias situações
decorrentes deste fenômeno. Nestes casos, as principais razões da aplicação desta metodologia foio
entendimento de ações, proposição de ferramentas de defesa e de conscientização da população. O
fator conscientização da população em relação a um desastre natural varia consideravelmente entre
experiências passadas, treinamentos e ações governamentais. Uma população sem conhecimento
aos riscos dos eventos de inundação, no entanto, é uma população propensa a perdas e estragos.
Advertir/conscientizar a população sobre eventos de inundação pode ocorrer por: sistemas de alertas
(eletrônicos e sonoros), sinalizações, meios de comunicação, órgãos públicos, entre outros.
MODELAGEM DE INUNDAÇÕES E OS DIFERENTES ATORES: VIABILIDADE PARA
O MUNICÍPIO DE BLUMENAU-SC
A modelagem, como uma medida não estrutural de prevenção de inundação, constitui
elemento fundamental para entender processos antrópicos em cenários prévios, de acontecimento e
pós-eventos de inundação (DAWSON et al., 2011). Para inundações, essas simulações utilizam
dados de eventos (reais ou fictícios), comportamento de agentes (população local) e ambiente
construído (estruturas). Para a execução de uma técnica interativa, dois conjuntos de dados
principais são necessários, dados espaciais e sociais, conforme demonstrado na Figura1.
Para o município de Blumenau, a adoção de técnica interativa para simulação de cenários de
inundação constitui uma ferramenta essencial para o processo de planejamento considerando o
histórico de colonização de ocupação das áreas próximas ao rio por grande parte da população e do
setor econômico tendo em vista o acesso facilitado à água.
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Figura 1 – Esquema de dados para a aplicação de uma técnica interativa voltada a um evento de inundação. Fonte: Os
autores (2015).

Por meio da Figura 2, que representa um cenário de evento extremo em que o rio Itajaí-Açú
registrou a cota de inundação de 13,0 m na seção fluviométrica de referência, é possível verificar
significativo impacto de grandes enchentes no município de Blumenau. Em virtude da magnitude
das áreas suscetíveis à inundação, ações deveriam ser desenvolvidas a fim de implementar a
simulação interativa, considerando as simulações hidrodinâmicas ou empírica (MOMO, 2014)
simulou as manchas de inundação em Blumenau com o modelo HAND para diferentes cotas de
inundação (NOBRE et al., 2011) e de agentes sociais.
Para o município de Blumenau, o conjunto de dados espaciais é de conhecimento consolidado
e não constituiria um desafio de implementação. Para incluir os diversos atores na modelagem, no
entanto, um conjunto de regras de comportamento e decisão teria de ser coletado para todos os
agentes envolvidos. Essas regras poderiam ser construídas na plataforma SBA, com intuito de se
aproximar do cenário real de comportamento de ocorrência em um evento de inundação. Esta etapa,
como citado anteriormente, é a mais complexa do processo em virtude do comportamento dos
mesmos durante o evento, já que é extremamente difícil antecipar a localização exata dos agentes
em um determinado momento (DAWSON et al., 2011). Para esta etapa, são necessárias
informações básicas como: (i) comportamentos dos agentes em situações normais (quotidiano), e
(ii) comportamentos de resposta ao evento. Os comportamentos de situações normais são
informações da área suscetível, como horários de baixa/intensa movimentação de pessoas, tipo de
pessoas (residentes ou funcionários), existências de pontos de interesse/recreação (escolas,
empresas, turnos de trabalho, shoppings, entre outros). Essas informações têm que ser descritas para
todos os dias da semana, assim como situações específicas por gênero e idade. Os comportamentos
de situações de resposta são as ações tomadas no inicio d o evento, como ações de fuga, abrigo,
retirada de moveis/bens, resgate de pessoas entre outros. Essas identificações podem ser coletadas
por amostras diárias de situações da população. Com esses dados, cada agente é descrito usando um
algoritmo de estado, que é acionado de acordo com a situação atual.
O cenário de Blumenau, que reflete o de muitas cidades brasileiras, consolida como premente
a busca de alternativas que integrem modelos de simulação dos processos físicos com modelos
sociais para possibilitar análise integrada dos efeitos (sociais, econômicos e ambientais) decorrentes
das inundações e assim constitua um instrumento eficiente de tomada de decisão e de planejamento
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de ações de mitigação. Para isso, torna-se necessário que, instituições públicas e de pesquisa
integrem os dados já existentes em modelos hidrológicos e ao mesmo tempo desenvolvam ações a
fim de entender a dinâmica social por meio de modelos sociais.

Figura 2 – Superfície inundada no município de Blumenau para a cota de 13,0 m na estação fluviométrica no rio ItajaíAçú. Fonte: Adaptado de Momo (2014)

CONCLUSÕES
Este trabalho consistiu em uma reflexão sobre a inserção da variável social na modelagem de
desastres naturais, de modo a tornar mais sistêmica à abordagem tradicional, que considera fatores
físicos e ambientais. Informações do município de Blumenau foram utilizadas como base da
reflexão. A sequencia deste trabalho deverá compreender sua implementação visando detectar
pontos fortes e fragilidades.
Assim, foram descritos diferentes meios de abordagem como suporte para modelar situações
hidrodinâmicas e sociais de resposta, indispensáveis para a gestão interativa de eventos de
inundação. Com a modelagem das respostas humanas é possível localizar áreas suscetíveis aos
maiores danos, propondo equipamentos/estruturas de defesa, assim como locais de abrigo e
alternativas de evacuação para áreas isoladas. O fator interessante desta abordagem é a combinação
agregada de fatores físicos e o comportamento de todos os atores envolvidos. Embora esta
abordagem esteja sujeita a limitações, principalmente envolvidas a diversidades de atividades
humanas, diferenças culturais, entre outros, que não podem ser totalmente modeladas, os resultados
da modelagem podem gerar situações ou ações desejadas para a população no sentido de
padronizar/conscientizar os envolvidos e adotar ações de planejamento para minimização de riscos.
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