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Resumo 

A ocorrência de desastres ambientais do tipo inundação é uma realidade comum na Bacia 

Hidrográfica do Rio Itajaí. Para tanto, há necessidade de ampliar a resiliência urbana, 

aumentando a capacidade de resistir, absorver, adaptar-se e recuperar-se frente às ameaças. 

Como alternativa, tem-se utilizado nos Estados Unidos o seguro para áreas de inundação que 

visa garantir a estabilidade econômica para a população e o governo em caso de desastre. Este 

estudo objetiva identificar e descrever o modelo americano de seguros para áreas de inundação 

e tecer reflexões sobre a possibilidade de sua utilização na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí. A 

pesquisa é do tipo exploratória e utilizou as técnicas de levantamento bibliográfico e 

documental. Os resultados demonstram que a cartografia gerada para a definição das áreas 

asseguradas e a intervenção socioeconômica gerada com a aplicação do seguro exigem uma 

análise detalhada, visando o resguardo da população em relação aos possíveis impactos. 

Palavras-chave: áreas de inundação, desastres naturais, seguro de inundação, resiliência 

urbana. 

Introdução 

Existem diferentes tipos de desastres naturais sendo as inundações as mais frequentes 

no mundo. Segundo UNISDR (2012), a ocorrência de inundações em todo o globo superou a 

casa de 3400 ocorrências entre 1980 e 2011, sendo o desastre que mais afeta direta e 

indiretamente a população, além dos impactos negativos econômicos e ambientais. 

A capacidade de resistir, absorver, adaptar-se e recuperar-se frente às ameaças 

vinculadas aos desastres naturais é denominada resiliência urbana, produzindo efeitos de 

maneira oportuna e eficiente, o que inclui a preservação e restauração de suas estruturas e 

funções básicas (UNISDR, 2012). Um planejamento urbano responsável e sustentável precisa 

considerar a prevenção, a mitigação e a capacidade de regeneração das cidades, face aos 

eventos que podem ameaçá-la (SILVA, 2015). 



 

Nos Estados Unidos da América (EUA), as inundações são os principais desastres 

naturais e apresentam um histórico de ocorrências frequentes, acarretando vários danos. A perda 

média anual por inundação nos EUA nos últimos 10 anos (2002-2011) foi superior a US$ 2,9 

bilhões (FEMA, 2012). Com a missão de apoiar e assegurar os cidadãos em situações de 

emergência em caso de desastres naturais, o governo dos EUA criou em 1979 a Federal 

Emergency Management Agency (FEMA), que também é responsável por ações de prevenção, 

mitigação e reconstrução dos locais e comunidades afetadas nesses diversos tipos de ocorrência. 

Dentre os diferentes instrumentos para recuperação dos danos resultantes dos desastres, têm-se 

os seguros, utilizados com frequência nos EUA. O National Flood Insurance Program (NFIP), 

foi criado pela Federal Insurance Administration em 1968 visando a proteção dos proprietários 

das perdas financeiras causadas pelas frequentes inundações. Constitui-se em um seguro 

obrigatório para todo morador que ocupa áreas de inundação. Desde a criação da FEMA em 

1979, o NFIP passou a ser coordenado pela mesma até então. 

No Brasil, segundo o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, a seca e a estiagem é o tipo 

de desastre que afeta o maior número de pessoas, seguida pelas inundações bruscas, ou 

enxurradas, e as inundações graduais (CEPED, 2012). No Sul do Brasil, em Santa Catarina, a 

Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí apresenta características físicas de baixa declividade do rio 

principalmente no último trecho localizado próximo a foz, formando grandes planícies de 

inundação (Figura 1) (COMITE DO ITAJAÍ, 2010).  

Figura 1 – Registro de inundações em SC e na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí entre 1991 e 2010  

 

FONTE: Ministério da Integração Nacional (adaptado pelo autor), 2017 

 Esta pesquisa objetiva identificar e descrever o modelo americano de seguros para áreas 

de inundação e tecer reflexões sobre a possibilidade de sua utilização na Bacia Hidrográfica do 

Rio Itajaí. Este artigo está organizado em quatro seções. Após a introdução é descrito o método 

de coleta, técnica e análise dos dados, posteriormente são apresentados os resultados e 

discussões e por fim, as considerações finais. 



 

Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa é do tipo exploratória e descritiva, tendo-se utilizado as técnicas de pesquisa 

bibliográfica e documental junto às bases de dados digitais, especialmente no site da FEMA, 

para caracterização do NFIP.   

Resultados e discussão 

O NFIP é um programa de empreendimento cooperativo entre governo federal, estado, 

governos locais e a indústria de seguros privados, que movimentam o mercado do serviço de 

seguros de inundação. Em nível federal, a Administração Federal de Seguros (alojada no 

Departamento Federal de Gerenciamento de Emergência, desde 1979) estabelece as taxas de 

prêmio de seguro para inundação, identificando áreas de risco, o grau de inundação (Figura 2) 

e critérios para a construção em planícies aluviais. O seguro não está disponível até que os 

governos locais e estaduais respeitem os critérios que atendam aos padrões NFIP. 

            Figura 2 - Definição das zonas de inundação.                  Figura 3 - Mapa Flood Insurance Rate Map (FIRM). 

       

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: USA today, 2010 (Adaptado pelos autores).             Fonte: FEMA (2010). 

As áreas de inundação são classificadas através de um mapa oficial Flood Insurance 

Rate Map (FIRM) que fornece detalhes sobre risco de inundação de uma propriedade com base 

na sua zona de inundação (Figura 2).  

Os mapas de risco de inundação mostram diferentes zonas de risco, que determinam 

os prêmios de apólices.  

As taxas do seguro variam de acordo com a zona de inundação designada onde podem 

ocorrer zonas de baixo a alto risco e também leva em consideração a elevação da base de cada 

residência suscetível a inundação. Além da reconstrução, busca-se prevenir danos futuros 

decorrentes de inundações, incentivando-se a elevação da construção para acima do nível básico 

de inundação. Quanto mais baixo for o grau de risco, menor será o prêmio do seguro de 

inundação. A figura 3 mostra os valores das taxas relacionados com o risco de inundação e 

valor imobiliário de residências de acordo com base de elevação a inundações.  

 



 

Figura 3. Valores das taxas de seguro destinado a cada risco. 

 

Fonte: FEMA(2014) 

O modelo norte americano de seguro para área de inundação se mostra como uma 

possibilidade para a adaptação do ordenamento territorial urbano em áreas de inundação. 

Somado a isso, garante a segurança financeira para a população que ocupa as áreas de risco, 

além de resguardar o governo com gastos direcionados a reconstrução.  

Importante destacar que, em relação ao caso americano, não existe seguros privados 

para desastres (FARBER, 2012), o que implica dizer que o método aqui abordado diz respeito 

ao tipo de seguro público para inundações.  

No contexto brasileiro, o intenso processo de urbanização evidenciado nas últimas 

décadas, sem o adequado acompanhamento de políticas de planejamento urbano, tem resultado 

na ocupação irregular de áreas geológicas e geomorfológicas desfavoráveis, geralmente junto 

aos cursos d´água (FERREIRA et al., 2011).  

Contudo, a atual Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, vigente desde a edição da 

Lei nº 12.608/12, (BRASIL, 2012) não apresenta o seguro como instrumento das ações que 

integram uma abordagem sistêmica de gestão dos desastres, ou seja, de prevenção, mitigação, 

preparação e recuperação.  

Um dos problemas associados às ocupações irregulares é a ocorrência periódica de 

inundações, devido ao alto grau de impermeabilização dos solos em decorrência da 

pavimentação, construções, compactação do solo entre outros (BETTINE, et al., 2012). 

Este processo de ocupação urbana acelerada e irregular tem sido evidenciado na Bacia 

Hidrográfica do Rio Itajaí, cuja forma e a declividade dos cursos d’água contribuem para a 

ocorrência de inundações e processos geológicos frequentes (COMITE DO ITAJAÍ, 2010). 

O caso norte americano de seguro para área de inundação mostra-se como uma alternativa 

que deve ser estudada enquanto instrumento para gestão de riscos de desastres. Contudo, deve-

se atentar que no Brasil, estas áreas de risco tendem a ser ocupadas pela população de menor 

renda, ou seja, sem recursos financeiros para aquisição do seguro. As terras onde se 



 

desenvolvem estes mercados de moradia para a população de baixa renda, são normalmente, 

áreas mais frágeis, perigosas e difíceis de ocupar (ROLNIK, 1999). A questão fundamental é 

que a população de baixa renda está excluída do mercado formal de terras e, portanto, do acesso 

aos terrenos com localização adequada no tecido urbano (SCAGLIUSI; SANTOS, 2011). 

Contudo, para a implantação de um programa de seguros para áreas de inundação na Bacia 

Hidrográfica do Rio Itajaí, devem ser estabelecidas algumas etapas (Figura 4). As etapas devem 

ser frequentemente atualizadas já que as áreas contam com frequente dinâmica de expansão 

estando suscetível a mudanças nas mais diversas esferas. 

Figura 4 - Etapas do ciclo para implantação do seguro para área de inundação. 

 

FONTE: autoria própria 

Considerações finais  

O seguro de inundação trata-se de uma medida não estrutural que regulamenta a 

ocupação nas áreas de inundação. Esse instrumento pode ampliar a capacidade de reconstrução 

para a população e o governo após o desastre, estimulando comportamentos preventivos, sendo 

uma alternativa para a ocupação em áreas inundáveis.  

Neste sentido, deve-se levar em consideração os possíveis impactos econômicos gerados 

com a instauração do seguro de inundação afetando diretamente o mercado imobiliário dessas 

áreas de risco, em que custos extras serão evidenciados, especialmente para a população de 

baixa renda que tende a ocupar irregularmente essas áreas.  

Também deve-se pensar em uma série de fatores que estarão diretamente afetadas, 

principalmente as relacionadas a questão ambiental e social que em caso de interferência, 

devem ser muito bem planejadas. 

Ocorrência 
frequente do 

evento.

Mapeamento 
das áreas de 
inundação.

Classificação 
das Zonas de 
inundação.

Cadastramento 
das ocupações 

em áreas de 
inundação

Pagamento do 
seguro de 
inundação 

determinado por 
cada Zona 

estabelecida.

Administração por 
cooperativa entre estado e 

empresas privadas de 
seguros

Disponibilização de 
crédito em casos 

de inundação.

Reconstrução
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