
I Encontro Nacional de Desastres 
1 

IMPORTÂNCIA DE EXPLORAR MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO 
NA REDUÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELAS INUNDAÇÕES 

Bianca dos Santos Von Ahn 1 ; Guilherme Fernandes Marques 2; 

ABSTRACT – The increase in the occurrence of disasters around the world leads us to reflect on 
the importance of being prepared for these events. The objective of this work is to 
conceptually define, present and classify mitigation and adaptation strategies for floods. It 
also seeks to compare the cost and timing of implementation of these measures. For the 
definition of concepts, a relationship was established with already known and consolidated 
definitions, such as climate changes. A descriptive, documentary research of the qualitative type 
was carried out. It was concluded that the mitigating measures impose limits, acting in the 
causes of floods and the adaptive measures act in the effects of floods, it allows the 
population to coexist with the flood without the occurrence of disasters. Combinations of 
these measures reduce the occurrence of floods and their impact when they can not be 
avoided. The cost of implementing a particular measure is related to the time required to 
implement it. 

Palavras-Chave – adaptação, mitigação, inundação. 

1 - INTRODUÇÃO 

Inundações são fenômenos naturais e geram impactos distintos quando ocorrem em áreas 
urbanizadas ou quando ocorrem em áreas não urbanizadas/habitadas. Por impacto, entende-
se perdas de vidas, danos ao patrimônio, à infraestrutura urbana e outras perdas 
econômicas. 
Normalmente, quando os impactos resultam em perdas de vida ou em danos extensivos 
ao patrimônio, que excedem sua capacidade de lidar com o problema usando meios 
próprios, 
denomina-se desastre. Em áreas não urbanizadas/habitadas os fenômenos naturais são 
chamados de eventos naturais. (Kobiyama et al. 2006). 

Segundo CEPED UFSC (2016) é possível observar a intensificação dos desastres, tanto dos 
registros quantos das perdas, a partir do ano 2000. No Brasil a recorrência dos eventos resultou 
em prejuízos e danos relevantes. Anualmente, considerando o período de 1995-2014, foram 
registradas 
perdas superiores a R$ 9 bilhões com desastres naturais. Em 2013, 1.389.454 pessoas foram 
afetadas pelas inundações no pais (CENAD, 2013). 
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No mundo, a ocorrência de inundações é o mais frequente de todos os desastres naturais. Ao 
longo dos últimos vinte anos, o número de eventos de inundações registrados vem aumentando 
significativamente. As perdas totais nos anos de 1988 e 2010 excederam $40 bilhões e em 2010, 
178 milhões de pessoas foram afetadas pelas inundações (Jha et al. 2012). Segundo Wasko et al. 
(2016) o aumento da incidência das inundações pode ser potencializado pelas mudanças climáticas. 

Dentre os principais fatores que contribuem para esses problemas estão o crescimento 
urbano, a ocupação de áreas que não possuem infraestrutura, impermeabilização das superfícies, 
a falta de planejamento urbano, comportamento natural dos rios (Tucci, 2007) e segundo a 
ONU (2013) também são fatores preocupantes, a drenagem, saneamento e infraestrutura de 
resíduos sólidos mal administrados.  

Com o acréscimo da ocorrência de desastres em todo o mundo é importante estarmos 
preparados para o acontecimento destes eventos, implementando ações com foco na gestão 
integrada de riscos de desastres. Risco, segundo o Glossário da Defesa Civil é a probabilidade de 
ocorrência de um acidente ou evento adverso, relacionado com a intensidade dos danos ou perdas. 

A proposta desse trabalho é empregar definições já conhecidas e consolidadas a partir de 
problemas como o aquecimento global e mudanças no clima. Nesse contexto, segundo a APA (2012) 
o termo “mitigação” refere-se à redução no elemento causador do problema (redução nas emissões
de gases que causam o efeito estufa) enquanto que o termo “adaptação” visa preparar a sociedade
para os efeitos destes fenómenos e, dessa forma, assegurar o controle dos seus impactos negativos,
refere-se à capacidade de conviver com os efeitos (mudar a produção agrícola em um local para
culturas melhor adaptadas a um novo padrão de temperatura e precipitação).

Para a gestão da inundação de forma eficiente é necessária a combinação de estratégias que 
atuem nas causas (mitigação) e nos efeitos (adaptação) das inundações. Neste contexto, medidas 
adaptativas permitem que a população conviva com a inundação sem a ocorrência de desastres e 
medidas mitigadoras limitam a área de influência da inundação e também a área de influência da 
ocupação urbana.   

O presente trabalho traz como contribuição uma proposta de classificação e conceituação de 
medidas para a redução de danos, que deve ser útil a gestores públicos e tomadores de decisão no 
planejamento contra desastres. Em vista do escopo diversificado da área, diversos conceitos ainda 
se encontram em fase de consolidação, de modo que a proposta no presente artigo é importante 
para que a população, gestores e tomadores de decisão possam entender melhor o escopo e a 
potencialidade das medidas. Isso é necessário para que um portfólio de medidas possa ser 
combinado, de forma estratégia, em prol de um objetivo comum, que é reduzir o risco para as 
pessoas e para o patrimônio. Além disso, gestores muitas vezes precisam decidir por onde começar, 
e quais medidas implementar primeiro, conforme o contexto local, que diverge muito de uma região 
para outra. 
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1.1 - Medidas de Adaptação 

Medidas adaptativas atuam nos efeitos das inundações, moderam os danos, buscam manter 
as pessoas seguras por meio de um melhor planejamento e gerenciamento do desenvolvimento 
urbano, buscam a convivência da sociedade em face aos fenômenos naturais, reduzindo as perdas 
e os danos decorrentes da ocorrência. As medidas adaptativas compreendem um conjunto de 
estratégias, conscientização e educação que se preocupam com o acontecimento da inundação, ou 
seja, o convívio da população depois da ocorrência da mesma.  

Neste contexto, diversas experiências demonstram que sistemas de alerta antecipado podem 
ser eficazes para salvar vidas e reduzir danos e prejuízos (SEDECSC, 2014). Para isso devem ser 
capazes de garantir monitoramento permanente das áreas de risco prevendo o comportamento da 
água e antecipando-se a ocorrência da inundação, fornecendo tempo suficiente para que a 
população seja alertada e medidas necessárias sejam realizadas (Tucci 2007). Possuem como 
característica e benefício não serem sensíveis ao risco de inundação futura e possuir relativamente 
baixo custo de implementação (Jha et al. 2012).  Pode-se citar como exemplo o sistema de alerta da 
Bacia do rio Caí (RS), onde é gasto, pelo governo federal, menos de R$1,00 com cada morador 
beneficiado ao ano. O sistema de alerta prevê, com antecipação de 10 horas, o nível que o rio Caí 
atingirá nas cidades gaúchas de São Sebastião do Caí e Montenegro (CPRM, 2018).     

É importante que um sistema de alerta disponha de um eficiente sistema resposta, que seja 
capaz de reagir de forma efetiva as informações obtidas. Considera-se como sistema resposta os 
procedimentos de decisões e os respectivos planos de ações de proteção que possam ser 
implementados a curto prazo (Cordero et al. 1999).  

Pode-se também construir moradias com primeiro patamar não habitável e/ou construções 
resistentes a inundações (uso de materiais, como portas e janelas, resistentes a água, construção 
de barreiras circundando a estrutura para inundação e vedação de aberturas). A construção a prova 
de enchentes possui como propósito reduzir as perdas das edificações localizadas nas áreas 
inundáveis (PNRRC, 2016). Segundo Jha et al. (2012) melhores projetos de construção e proteção 
modernizada podem ser implementados com maior rapidez e a adoção dessas medidas torna viável 
a ocupação de áreas de risco.  

Os seguros de inundação mostram sua importância na reconstrução resiliente de uma área 
atingida, buscando acelerar a recuperação e o uso da região inundada. Segundo, Tucci (2007) o 
sistema de seguros mais conhecido é dos americanos, onde os bancos só financiam obras em áreas 
de risco que possuem este tipo de seguro (medida adaptativa). Os valores são proporcionais ao risco 
da área ocupada (áreas consideras de alto risco implicam em valores elevados), desencorajando sua 
ocupação, indiretamente a aplicação de medida mitigadora.  
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1.2 - Medidas de Mitigação 

As medidas de mitigação atuam nas causas das inundações e impedem que as mesmas 
alcancem áreas habitadas, evitando a ocorrência dos impactos e, por conseguinte dos desastres. 
Essas medidas buscam formas de intervenção que visam a imposição de limites para a ocupação de 
áreas suscetíveis à inundação.  

Por exemplo, os principais meios de proteção adotados geralmente estão relacionados a 
diques e barragens (interferem nas características físicas da bacia, diminuindo a probabilidade de 
inundação e controlando os níveis e duração das cheias), uma vez que essas medidas são 
bem consolidadas no país como forma padrão para a proteção contra inundações, são bem 
vistas pela população por serem obras de grande evidência e por diminuírem quase que 
imediatamente a frequência das inundações (Fadel, 2015). Na maioria das vezes 
possuem alto valor de implementação e manutenção, visto que estas obras são de grandes 
dimensões e demandam maior tempo para sua implementação (APA, 2012).  

Em Porto Alegre, após a inundação histórica de 1941, foi elaborado um sistema de proteção 
contra cheias, que é composto pelo Muro da Mauá (com três metros abaixo do solo e outros três 
acima dele e 2.647 metros de comprimento), 68 km de diques internos e externos à cidade, bombas 
e comportas (DEP, 2018).  

Há também as medidas de gestão e planejamento urbano que podem ser implementadas com 
maior rapidez como a gestão urbana para resíduos sólidos e a criação de novas áreas verdes 
(parques, parques lineares, áreas urbanas vegetadas). Consequentemente a adoção dessas medidas 
reduz o risco de inundações, contribui para a diminuição da temperatura e proporciona melhor 
drenagem, trazendo benefícios à saúde e ao meio ambiente (Jha et al. 2012).  

1.3 - Complemento das Medidas 

O planejamento do uso do solo contribui tanto na mitigação quanto na adaptação a 
inundações urbanas. A oportunidade de planejar o estabelecimento de novas áreas urbanas é 
fundamental para evitar futuramente os impactos decorrentes das inundações. O zoneamento 
constitui-se em delimitar as áreas associadas a inundações de acordo com seu grau de risco 
de ocupação, limitando sua ocupação (mitigação) e/ou permitindo o seu planejamento 
(adaptação) (Fadel, 2015).  

Segundo Jha et al. (2012) a educação como medida mitigadora busca promover a 
conscientização e a mudança necessária de comportamento e atitude, pode-se levar tempo e alto 
investimento, pois a memória sobre inundações dispersa-se com o passar do tempo e a população 
deixa de considerar o risco. A educação como medida adaptativa busca incluir informação e 
conhecimento sobre os planos de evacuação adotados, rotas de evacuação, por exemplo, com o 
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intuito de informar a população sobre o que fazer em caso de inundação e de sensibilização do 
público para os riscos de inundação. 

Para a implementação das medidas é necessário avaliar o contexto local, que diverge muito 
de uma região para outra, optando para aquela que melhor representa e satisfaz suas necessidades, 
por exemplo, em Montenegro a melhor alternativa para a ocorrência de inundações foi a 
implementação de corta-rio e dique que custou R$ 44,4 milhões. Para São Sebastião do Caí a 
construção de dique junto à cidade mostrou-se mais eficiente, com o custo de R$ 38,8 milhões. Já 
para Harmonia, Pareci Novo e comunidades de Matiel, Bananal e Várzea, e trecho da RS124 a melhor 
opção é a convivência com as cheias, devido ao número de pessoas e área afetada comparadas com 
o custo para a implantação de obras ou desapropriação dos moradores. Para todos os casos é
sugerido a adoção do zoneamento e sistema de alerta (SOSH, 2018).

2 - METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para elaboração do artigo trata-se de pesquisa descritiva, documental 
do tipo qualitativa, na qual preocupa-se com o aprofundamento da compreensão de um grupo 
social e não com a representatividade numérica (Gerhardt, 2009). Para seu desenvolvimento realizou-
se revisão bibliográfica sobre os diversos temas, levantamento e análise comparativa de 
informações disponíveis nos vários planos e projetos. Utilizou-se artigos, teses, dissertações, livros, 
dados estatísticos, relatórios e registros oficiais.  

Definiu-se medidas adaptativas e mitigadoras a partir de definições já conhecidas e 
consolidadas de problemas como as alterações climáticas. O estudo realizado não se limitou a uma 
localidade, foram considerados diferentes cenários e situações.  

3 - RESULTADOS 

Em uma área urbanizada, sujeita a inundação, é importante combinar medidas que atuam 
tanto nas causas (a água alcança a área habitada) como nos efeitos (os impactos decorrentes) das 
inundações. Nesse sentido, a Figura 1, estrutura ambos os conceitos de acordo com a funcionalidade 
de cada um. A mitigação envolve medidas que limitam a área de influência da inundação e também 
a área de influência da ocupação urbana. Quanto menores ambas as áreas, menor a ocorrência de 
inundações (área cinza na figura) e, por conseguinte menores as chances de ocorrência de um 
desastre. Os desastres ocorrem dentro da área cinza. Na Figura 1, os círculos em azul indicam os 
limites impostos pelas medidas de mitigação. 

A presença de incertezas quanto à ocorrência de variáveis estocásticas como precipitação, 
vazões e níveis d’água nos lembra que eliminar completamente a área cinza normalmente não é 
possível. Soma-se a isso o fato de que elementos estruturais de engenharia e a própria gestão e uso 
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do solo urbano também são sujeitos a falhas. Essa combinação de incertezas destaca a necessidade 
de complementar as medidas de mitigação com medidas de adaptação. 

Nesse sentido, a adaptação envolve medidas que permitem que a população conviva com a 
inundação sem a ocorrência de desastres, ou seja, é possível ter a interseção população mais 
fenômeno natural (área cinza) visto que a adoção destas medidas reduz os danos e prejuízos. Em 
referência à figura, todos os desastres encontram-se dentro da área cinza, mas nem toda a área 
cinza implica na ocorrência de desastres.  

Finalmente, a combinação de medidas de adaptação e mitigação cumpre dois objetivos que 
resultam na prevenção dos destrates: (1): reduzem a ocorrência das inundações (tamanho da área 
cinza) e (2): reduzem o impacto das inundações quando as mesmas forem inevitáveis (ocorrência 
de desastres dentro da área cinza).  

É também possível não executar nenhuma ação, mantendo a atual situação da população 
com a inundação. Neste cenário teríamos a ocorrência do desastre natural, danos (materiais e 
humanos) e prejuízos (socioeconômico), que só acontece na área cinza.   

Figura 1- Medidas que atuam nas causas (mitigação) e nos efeitos (adaptação) das inundações. 

O custo de implementação das medidas mitigadoras e adaptativas está relacionado com as 
dimensões de sua estrutura e/ou com o custo de manutenção da mesma, considera-se também o 
tempo necessário para sua atuação, visto que medidas de gestão e planejamento, na maioria dos 
casos, são implementadas rapidamente (no máximo um ano) e medidas de defesa contra 
inundação, como diques e barragens, demandam maior tempo (três anos), a educação como 
medida mitigadora é perene e consequentemente possui alto valor monetário associado. Os custos 
de implementação variam conforme a localidade e funcionalidade do sistema, assim como seu 
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tempo de implementação. Sistemas de monitoramento e alerta, por exemplo, podem apresentar 
estruturas operacionais complexas ou estruturas simples, mas eficazes, que são implementadas e 
administradas por membros da família ou agentes comunitários.  

Figura 2- Relação do custo e tempo de implementação das medidas mitigadoras e adaptativas. 

4 - CONCLUSÃO 

As medidas adaptadoras possibilitam a convivência da população com a inundação, sem a 
ocorrência de desastres, enquanto, as medidas mitigadoras limitam a área de influência da 
inundação e da ocupação urbana. A combinação dessas medidas busca diminuir as chances de 
ocorrência das inundações reduzindo os danos causados. O custo de execução de determinada 
medida está relacionado com seu tempo de implantação, medidas que demandam maior tempo de 
implementação possuem custo elevado.  

A gestão do risco deverá compreender uma combinação estratégica de medidas adaptativas 
e mitigadoras, de forma que sejam avaliadas e discutidas as diversas alternativas que podem ser 
adotadas, conforme a localidade e custo benefício, assim como seu tempo de implementação e sua 
viabilidade, convergindo para aquela que melhor representa e satisfaz as necessidades da 
população. 
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