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RESUMO 

Os desastres que ocorrem em areas urbanas provocam violento impacto 
psicossocial na comunidade e elevados prejufzos financeiros e sao provocados, 
normalmente, pela ac;ao direta ou indireta do homem. 0 objetivo desta pesquisa e 
identificar a relac;ao entre os desastres reincidentes e o processo de 
desenvolvimento urbana. Foram realizadas pesquisas bibliograticas e consultas a 
relat6rios tecnicos onde se constatou incidencia e reincidencia de enchentes, 
vendavais e desmoronamentos como fenomenos de origem natural causando 
prejuizos e fazendo vitimas nas proximidades dos grandes centros urbanos. Como 
fenomenos de origem humana, associados ao desenvolvimento urbana, verificou-se 
que incendios urbanos, explosoes e acidentes de aviac;ao e outros meios de 
transporte provocam elevado numero de vitimas. Constatou-se que nem todos os 
desastres sao imprevisfveis e muitos deles podem ser evitados com medidas 
preventivas adequadas. Constatou-se tambem a necessidade da interac;ao entre o 
Estado e a comunidade como unica forma de garantir o estado de estabilidade do 
desenvolvimento urbana desejavel. 

Palavras-chave: Seguranc;a Publica. Desastre. Defesa Civil. Desenvolvimento 
Urbano. Prevenc;ao e Reduc;ao de Desastres. 



ABSTRACT 

The disasters that occur in urban areas causing violent social impact and severe 
financial damages in the community are provoked, normally, by direct or indirect 
action of the man. The objective of this research is to identify the relation between the 
disasters and the process of urban development. Research in technique literature on 
disasters and the search at statistical reports had evidenced the incidence of floods, 
gales and collapses at hills as phenomena of natural origin causing bigger damages 
and making many victims in the neighborhoods of the great urban centers. Like 
phenomena of human origin, it verified urban fires, explosions and aviation aircraft 
accidents and in other systems of transports provokes high number of victims. This 
research demonstrates that nor all the disasters occur unexpectedly and many of 
them can be prevented using the rules of adjusted prevention codes. It demonstrates 
that it is necessary to exist interaction between the State and the community for to 
guarantee the state of stability for the urban development desirable. 

Key words: Public security. Disaster. Civil defense. Urban development. Prevention 
and Reduction of Disasters. 
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1 INTRODUCAO 

0 impacto social e economico com que a eclosao de desastres atinge a 

sociedade representa grave ameac;a a credibilidade do poder publico em geral e, em 

especial, dos 6rgaos publicos encarregados de preservar a seguranc;a e 

tranqi.iilidade publica. Alem da desordem que a imprevisibilidade e a falta de 

estruturas previamente preparadas para conter seus efeitos provocam, a 

disseminac;ao de informac;oes, maximizada em seu potencial pela versatilidade e 

pelo suporte tecnol6gico dos instrumentos de telecomunicac;oes on line, realc;a o 

enfoque sobre a qualidade de resposta que o Estado oferece nesses casos. 

0 aspecto mais contundente do impacto causado por desastres diz respeito 

a ameac;a a vida humana e aos danos causados ao patrimonio e ao meio ambiente. 

Em vista disso, na realizac;ao deste trabalho, a atenc;ao do autor foi dirigida aos 

locais que, estatisticamente, apresentam maior incidemcia desse tipo de sinistro, 

constatando-se que a maior parte dos desastres pesquisados possufa alguma forma 

de vinculac;ao com o desenvolvimento urbano acelerado. 

Considerando que concorrem para a propensao a desastres a densidade 

demografica local e a existemcia de p61os de atrac;ao de grande publico, o presente 

estudo foi concebido com o objetivo de identificar a relac;ao entre esses personagens 

e a eclosao de desastre e indicar os instrumentos de responsabilidade do estado e 

da comunidade para prevenir sinistros ou amenizar seus efeitos. 

Tomando-se por hip6tese a possibilidade de que fatores relacionados com a 

eclosao de desastres possam ser identificados e tenham alguma relac;ao com o 

processo de explorac;ao da infra-estrutura do desenvolvimento urbano, este estudo 

pretende expor a relac;ao entre as principais metr6poles brasileiras e sua relac;ao 

com o panorama de desastres historicamente ocorridos no Brasil, como forma de 

instrumentar a formulac;ao de uma polftica de compartilhamento de 

responsabilidades entre o Estado e a comunidade envolvida na explorac;ao de 
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atividades que, eventualmente potencializem riscos de desastres, traduzindo assim 

um programa eficaz de prevenc;ao de desastres e reduc;ao de seus efeitos. 

Para realizar o trabalho, inicialmente foram apurados os fundamentos 

te6ricos sabre o tema, levantando-se informac;oes em refen3ncias bibliograticas, 

portais da internet de organizac;oes especializadas, reportagens sabre desastres e 

fatores a ele relacionados, relat6rios e registros do Corpo de Bombeiros e da 

Coordenac;ao Estadual de Defesa Civil do Parana. Os resultados obtidos foram 

organizados e analisados para receber tratamento dedutivo. 

Na segunda fase do trabalho foi realizada pesquisa bibliografica sabre os 

aspectos do desenvolvimento urbana e sua relac;ao com a irrupc;ao de desastres. 

Foram tambem pesquisadas e apresentadas as definic;oes conceituais sabre a 

terminologia tecnica apropriada para a discussao do tema e a ser posteriormente 

empregada no presente trabalho. 

A seguir, em uma terceira fase do trabalho, foram pesquisados e 

apresentados os principais desastres associaveis ao desenvolvimento urbana 

ocorridos no Brasil, apurando-se as circunstancias em que ocorreram e o prejufzo 

que causaram. 

Foi nessa terceira fase que as informac;oes tecnicas relativas a cada uma 

das principais modalidades de desastres ocorridos no Brasil passaram a ser 

associadas ao fato, como elementos norteadores das medidas preventivas e de 

reduc;ao de efeitos, com enfase para o papel a ser desempenhado pelos diferentes 

personagens envolvidos. Para tanto, foram considerados como personagens 

centrais o Estado, a sociedade civil organizada, o publico atingido e os eventuais 

responsaveis pelos fatores predisponentes. 

Na quarta fase do trabalho foi dedicada a planificac;ao e discussao do 

resultado da pesquisa, oferecendo-se um panorama generalizado sabre os diversos 

tipos de desastres identificados como associaveis ao desenvolvimento urbana. 0 

autor concluiu seu trabalho com considerac;oes sabre os objetivos propostos e os 
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resultados obtidos, indicando medidas a serem tecnicamente analisadas pelas 

autoridades competentes quanta a viabilidade para implementar a<;6es de preven<;ao 

e redu<;ao de efeitos de desastres associaveis ao desenvolvimento urbana. 
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2 DESENVOLVIMENTO URBANO E PREVENCAO DE DESASTRES 

0 presente capitulo apresenta o resultado da pesquisa bibliografica sobre 

aspectos do desenvolvimento das principais cidades brasileiras em termos de 

sustentabilidade e seguran<;a. Nesta fase serao apresentadas defini<;6es e conceitos 

considerados essenciais para estabelecer a necessaria correspondencia entre o 

enfoque pretendido pelo autor da pesquisa e os padr6es cientificos, tecnicos e 

juridicos existentes sobre a estrutura formal de rea<;ao a desastres. 

Embora exista uma grande variedade de obras sobre os diferentes tipos de 

desastres registrados na hist6ria da humanidade, poucas referencias foram 

encontradas relacionando tais sinistros com o desenvolvimento urbane. Assim 

sendo, o autor nao utilizou regras inflexiveis de defini<;ao, mas procurou manter a 

abordagem do tema dentro de uma margem razoavelmente compartilhavel entre a 

terminologia tecnica e juridica e a linguagem coloquial comumente empregada pela 

midia. 

0 desenvolvimento urbane sera tratado como a evolu<;ao do ambiente de 

trabalho, moradia, estudo, praticas esportivas e de lazer e atividades sociais 

desejaveis pela concentra<;ao demografica de uma determinada cidade ou 

metr6pole, com enfase nos aspectos do consume de bens, produ<;ao industrial, 

transportes coletivos e de cargas, ocupa<;ao do solo urbane e grandes eventos de 

entretenimento. 

0 termo desastre, neste trabalho associado ao desenvolvimento urbane, foi 

definido no ano 2000 pela Secretaria de Defesa Civil do Ministerio da lntegra<;ao 

Nacional, quando divulgou a formula<;ao da Politica Nacional de Defesa Civil 

(BRASIL. Politica Nacional de Defesa Civil, 2000. p. 11 ), como o resultado de 

eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema 

vulneravel, causando danos humanos, materiais ou ambientais e conseqOentes 

prejuizos economicos e sociais. 
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A intensidade dos desastres, no referido documento, foi vinculada a 
interac;:ao entre a magnitude do sinistro e a vulnerabilidade do sistema, podendo ser 

dimensionada em func;:ao dos danos e prejuizos que venha a causar. 

2.1 DESENVOLVIMENTO URBANO 

A revoluc;:ao industrial, ocorrida na lnglaterra no seculo XVIII, introduziu urn 

conjunto de mudanc;:as tecnol6gicas com profunda impacto no processo produtivo 

em nivel economico e social, promovendo o interesse pela concentrac;:ao logistica 

em grandes centros urbanos (HISTORIA DO MUNDO, 2007). A partir dai, 

comec;:aram a surgir grandes metr6poles espalhadas em todo o mundo. 

As cidades brasileiras tambem foram atingidas pelo mesmo fenomeno de 

crescimento, embora em tempos e estruturas diferentes das grandes cidades 

europeias e americanas. Em nosso pais, esse desenvolvimento urbana desenfreado 

e desorganizado, incrementado pela mecanizac;:ao agricola ja no seculo XX, 

acarretou o aparecimento de enormes favelas e habitac;:oes construidas em encostas 

e fundos de vale. 

0 aporte de tecnologia e a abertura do mercado proporcionaram novas 

incrementos ao panorama ja sobrecarregado dos servic;:os de seguranc;:a ambiental 

das cidades grandes, aumentando a densidade demogratica e acelerando o 

crescimento do fluxo de transito urbana, rodoviario, de embarcac;:oes e aereo. 

0 governo federal brasileiro passou a se preocupar com o problema do 

desenvolvimento sustentavel do pais, mas somente no inicio deste seculo e que foi 

instalada uma legislac;:ao especifica para dirigir o desenvolvimento urbana. 

Em 10 de julho de 2001 foi san cion ada a Lei Federal n° 10.257 - Estatuto da 

Cidade, fechando um ciclo de mais de dez anos de discussao, trazendo muitas 

inovac;:oes capazes de apontar um futuro melhor para as cidades, estabelecendo um 

conjunto de principios sabre a concepc;:ao de cidade, planejamento e gestao urbanos 
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e uma serie de instrumentos para atingir as finalidades desejadas, ou seja, a 

constrw;ao de cidades sustentaveis e democraticas (BRASIL, 2007). 

Essa regulamentagao do instrumental urbanistico para garantir o usa social 

da cidade e da propriedade urbana, disponibilizou bases as municipalidades para a 

constrw;ao de cidades mais justas, igualitarias, democraticas e seguras, 

fortalecendo a necessidade de um planejamento sistematico e integrado, construido 

a partir de um modelo mais participative de gestao urbana. 

0 Estatuto da Cidade e a lei federal de desenvolvimento urbana, exigida 

constitucionalmente, que regulamenta os instrumentos de politica urbana que devem 

ser aplicados pela Uniao, Estados e, especialmente, pelos Municipios. Responde de 

forma efetiva ao desafio de reconstrugao da ordem urbanistica, sob novas principios, 

com novas metodos e concepg6es e novas ferramentas. Estabelece obrigag6es e 

imputa responsabilidades para os setores publico e privado quanta a 

sustentabilidade de seus empreendimentos, introduzindo o estudo previa de impacto 

ambiental (EIA) e estudo previa de impacto de vizinhanga (EIV). 

A utilizagao dessa importante ferramenta podera representar um futuro de 

estabilidade, pais, o planejamento do desenvolvimento urbana devera ser ajustado 

para que satisfaga as demandas estruturais preconizadas pelos artigos 36 a 39 do 

Estatuto das Cidades (BRASIL, 2007): 

Art. 36. Lei municipal definira os empreendimentos e atividades privados ou 
publicos em area urbana que dependerao de elaborat;ao de estudo previa 
de impacto de vizinhant;a (EIV) para obter as licent;as ou autorizat;6es de 
construt;ao, ampliat;ao ou funcionamento a cargo do Poder Publico 
municipal. 

Art. 37. 0 EIV sera executado de forma a contemplar os efeitos positivos e 
negativos do empreendimento ou atividade quanta a qualidade de vida da 
populat;ao residente na area e suas proximidades, incluindo a analise, no 
mfnimo, das seguintes questoes: 

I - adensamento populacional; 

II- equipamentos urbanos e comunitarios; 

Ill- usa e ocupat;ao do solo; 

IV- valorizat;ao imobiliaria; 

V- gerat;ao de trafego e demanda par transporte publico; 

VI - ventila<;ao e iluminat;ao; 
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VII- paisagem urbana e patrim6nio naturale cultural. 

Paragrafo unico. Dar-se-a publicidade aos documentos integrantes do EIV, 
que ficarao disponiveis para consulta, no 6rgao competente do Poder 
Publico municipal, par qualquer interessado. 

Art. 38. A elaborayao do EIV nao substitui a elaborayao e a aprovayao de 
estudo previa de impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da 
legislayao ambiental. 

CAPITULO Ill 

DO PLANO DIRETOR 

Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua funyao social quando atende as 
exigencias fundamentais de ordenayao da cidade expressas no plano 
diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadaos quanta 
a qualidade de vida, a justiya social e ao desenvolvimento das atividades 
economicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2Q desta Lei. 

Embora o Estatuto das Cidades oferec;a 6tima expectativa para o futuro, por 

algum tempo nossas grandes metr6poles permanecerao abrigando uma serie de 

problemas, tornando-se passfveis de desastres de toda ordem. 

Para a finalidade comparativa deste trabalho, foi realizado um levantamento 

sobre as maio res capita is de unidades federativas brasileiras (veja a Tabela 1) para 

comparar com a pesquisa sobre desastres no Brasil (ANEXO B). 

TABELA 1 - MAIORES CAPITAlS BRASILEIRAS 

CIDADES JORNAIS BIBLIOTECAS CINEMAS 
DIARIOS PUBLICAS 

Sao Paulo 19 65 49 
Rio de 

6.136.652 1.639.564 20 22 118 
Janeiro 
Salvador 2.711.372 456.963 5,93 04 05 25 
Fortaleza 2.416.920 484.672 4,98 03 01 07 
Bela 2.399.920 

880.567 2,72 
06 09 

21 
Horizonte 
Brasilia 2.383.784 910.098 2,61 05 14 59 
Curitiba 1.788.559 957.830 1,86 06 51 20 
Mana us 1.688.524 285.753 5,90 04 03 13 
Recife 1.515.052 354.254 4,27 04 03 24 
Porto 1.440.939 

563.255 2,55 05 26 
20 

Alegre 
Bel em 1.428.368 185.732 7,69 03 12 10 
Goiania 1.220.412 605.243 2,01 02 02 19 

FONTE: IBGE 2006 (BRASIL. IBGE Cidades, 2007) Dados trabalhados pelo autor. 
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2.2 CONCEITOS FUNDAMENTAlS 

Os termos empregados nas diversas refen3ncias bibliograficas e aplicados 

ao texto legal vigente devem ser precisamente identificados com relagao ao objetivo 

de seu emprego quer seja na definigao do proprio evento, quer seja no 

desdobramento das ag6es necessarias para dimensiona-lo, organizar 

adequadamente os esforgos locais, prever estruturas complementares a serem 

acionadas e registrar os fatos de maneira a torna-los compreensfveis a toda 

comunidade envolvida. Para isso, consideremos as definig6es propostas pelo Plano 

Nacional de Defesa Civil (ibid. p. 11, 12), pelos enunciados em ordem alfabetica 

contidos no Glossario de defesa Civil publicado pelo Ministerio da lntegragao 

Nacional (BRASIL. Glossario de Defesa Civil. 2002. 283 p.) e pelo que disciplina o 

Manual para a decretagao de situagao de emergemcia ou de estado de calamidade 

publica (BRASIL. Manual para decretagao ... 2002. p. 13): 

Acidente: evento definido ou uma sequencia de eventos fortuitos e nao planejados 

que geram uma conseqOencia especffica em termos de danos. 

Ameaca: Estimativa de ocorrencia de um evento adverso, em termos de 

probabilidade estatfstica e magnitude de manifestagao. 

Calamidade: desgraga publica, flagelo, grande desgraga ou infortunio. 

Catastrofe: grande desgraga, acontecimento funesto e lastimoso, desastre de 

grandes proporg6es envolvendo alto numero de vitimas e/ou danos severos. 

Dano: medida que define a intensidade ou severidade da lesao resultante de um 

acidente ou evento adverso. Pode ser representado por perda humana, material ou 

ambiental, ffsica ou funcional resultantes da falta de controle sobre o risco. 

Representa a intensidade com que o desastre atingiu o ambiente afetado. 

Danos ambientais: alterag6es provocadas pelo sinistro que causem ou possam 

causar prejufzos ffsicos ao meio ambiente ou ao equilfbrio do sistema biol6gico 

associado a ele. Essas alterag6es podem ser reversfveis ou irreversfveis. 



20 

Danos materiais: avarias que ocorrem na propriedade publica ou privada em 

consequencia do sinistro. Os danos materiais podem ser mensuraveis atraves de 

avaliagao fisica em termos de numero de edificagoes, instalagoes ou outros bens 

danificados e destrufdos e de valores estimados necessaries para a reconstrugao ou 

recuperagao dos mesmos. 

Danos ou perdas humanas: agravos impastos pelo sinistro a incolumidade fisica 

dos atingidos. Para dimensionar o impacto social e financeiro provocado pelo sinistro 

e nortear agao de resposta esses dados ou perdas sao contabilizados como: mortos, 

feridos (leves ou graves), enfermos, mutilados, desalojados, desabrigados, 

deslocados, carentes de agua e/ou de alimentos e desaparecidos. 

Desabrigados: indivfduos desalojados que necessitam de ajuda do Sistema de 

Defesa Civil para a provisao de abrigo ou albergue. 

Desalojados: indivfduos obrigados a abandonar suas habitagoes, temporaria ou 

definitivamente, em fungao de evacuagoes preventivas, destruigao ou avaria do 

im6vel e que nao necessitam, necessariamente, serem abrigados pelo Sistema de 

Defesa Civil; 

Desaparecidos: pessoas nao localizadas e de destine ignorado, em circunstancia 

de desastre. 

Desenvolvimento sustentavel: e a evolugao dos sistemas que proporcionam o 

bem-estar da comunidade atendendo as necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade das geragoes futuras terem satisfeitas suas pr6prias 

demandas. Consiste na utilizagao e gestae responsavel dos recursos naturais, de 

modo a propiciar maior beneficia as geragoes atuais, mantendo, porem, suas 

potencialidades para atender as necessidades e aspiragoes das geragoes futuras, 

pelo maior espago de tempo possfvel. 

Deslocados: indivfduos que foram obrigados a abandonar a localidade ou regiao 

onde residam como consequencia de desastres, perseguigoes polfticas ou religiosas 

(fundo ideol6gico) ou par outros motives; 

Enfermos: indivfduos que adquirem enfermidade em fungao do desastre; 
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Feridos graves: vftimas que exigem interna<;ao e servi<;o medico-hospitalar para 

restabelecimento. 

Feridos leves: vitimas que podem ser atendidas em sistema ambulatorial ou pronto

socorro m6vel. 

Homologacao de situacao de emergencia ou de estado de calamidade publica: 

e o documento oficial de aprova<;ao e confirma<;ao, baixado pela autoridade 

competente, observando os criterios e procedimentos legalmente estabelecidos, 

necessaria para que os atos publicos decorrentes do fato recebam o amparo juridico 

apropriado. Sua decreta<;ao e de competencia dos governadores dos estados, sendo 

dispensavel no caso do Distrito Federal. 

Meio ambiente: conjunto de condi<;6es, influencias e intera<;oes de ordem fisica, 

quimica e biol6gica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. 

Mortos: vitimas que perderam a vida no sinistro ou em conseqOencia dele. Para 

contabilizar tal dano, considera-se o 6bito ocorrido no ato do sinistro, imediatamente 

ap6s, algumas horas ou mesmo alguns dias depois do sinistro, durante a evolu<;ao 

do desastre; 

Mutilados: individuos que sofrem lesao redutora de sua capacidade fisica ou 

funcional em fun<;ao do desastre; 

Reconhecimento de situacao de emergencia ou de estado de calamidade 

publica: e o documento oficial, baixado pela autoridade administrativa competente, 

que admite por certo, reconhece e proclama a legitimidade de atos oficiais de 

declara<;ao e homologa<;ao, para que o mesmo produza os efeitos juridicos 

apropriados, no nivel governamental daquela autoridade. A portaria que documenta 

o reconhecimento em questao e de competencia da autoridade administrativa do 

Governo federal a qual esta subordinado o 6rgao Central do Sistema nacional de 

Defesa Civil. 

Risco: medida de danos ou prejuizos potenciais expressa pela probabilidade 

estatistica de ocorrencia e da previsibilidade da grandeza ou da intensidade de suas 

consequencias. 
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Seguranca: estado de confian<;a, individual ou coletivo, baseado no conhecimento e 

emprego de normas de prote<;ao e na convic<;ao do poder da ado<;ao de medidas 

formais de rea<;ao capazes de reduzir o impacto causado pelo desastre. 

Situacao de normalidade: condi<;ao de estabilidade e seguran<;a habitual da 

comunidade; status quo que garante para a comunidade usufruto dos servi<;os 

publicos essenciais e dos direitos de cidadania constitucionais. 

Vulnerabilidade: condi<;ao que caracteriza os efeitos adversos ao ambiente ou 

sistema receptor em intera<;ao com a magnitude do desastre, medida em termos de 

intensidade dos danos provaveis. 

2.3 DEFESA CIVIL 

Defesa Civil pode ser definida como a articula<;ao estabelecida para efetivar 

a integra<;ao de 6rgaos do Governo com a comunidade organizada visando 

implementar o conjunto de a<;6es preventivas, de socorro, assistenciais e 

recuperativas destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da 

popula<;ao e restabelecer a normalidade social (BRASIL. Decreta 5376/2005, Art. 3°, 

lnciso 1). E a uniao de esfor<;os de toda comunidade, incluindo organiza<;6es 

governamentais, capaz de superar com eficacia os efeitos adversos de desastres de 

tal forma que o Governo, isoladamente, nao o poderia fazer. 

As a<;6es de Defesa Civil objetivam, fundamentalmente, evitar ou reduzir 

efeitos de desastres, compreendendo aspectos de preven<;ao; de prepara<;ao para 

emergencias e desastres; de resposta aos desastres e; de reconstru<;ao e 

recupera<;ao da area atingida (BRASIL. Polftica Nacional de Defesa Civil, 2005, p. 7). 

A articula<;ao responsavel pelo desencadeamento das atividades de Defesa 

Civil no Brasil esta organizada atraves do Sistema Nacional de Defesa Civil -

SINDEC, estruturada nos seguintes 6rgaos (ibid. p. 9): 

~ 6rgao Superior: Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC, formado por 

representantes dos ministerios e de 6rgaos da administra<;ao publica federal. 
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>- 6rgao Central: Secretaria Nacional de Defesa Civil - SEDEC, que tern a 

func;ao de coordenar e articular o SIN DEC. 

>- Orgaos Regionais: Coordenadorias Regionais de Defesa Civil - COREDEC, 

com vinculac;ao e localizac;ao geogratica estabelecidas em regulamentos 

estaduais. 

>- 6rgaos Estaduais e Municipais: Coordenadorias Estaduais de Defesa Civil -

CEDEC, Coordenadoria de Defesa Civil do Distrito Federal e Coordenadorias 

Municipais de Defesa Civil - COMDEC. 

>- 6rgaos Setoriais: 6rgaos e entidades da administrac;ao publica federais, 

estaduais ou municipais envolvidos nas ac;oes de Defesa Civil. 

>- 6rgaos de Apoio: entidades publicas e privadas, organizac;oes nao

governamentais- ONG, clubes de servic;os, associac;oes e outras instituic;oes 

que possam auxiliar os 6rgaos que integram o SINDEC. 

0 Sistema Estadual de Defesa Civil tern a finalidade de coordenar, de forma 

permanente, as atividades destinadas a prevenir ou minimizar as consequencias 

danosas de eventos anormais e adversos, previsiveis ou nao e, ainda, socorrer e 

assistir as populac;oes e areas atingidas. 

Ao Corpo de Bombeiros compete exercer, continuadamente, as atividades 

de Defesa Civil, quer seja em situac;oes de normalidade, quer seja na fase de 

impacto do desastre, quando ha demanda de operac;oes de salvamento, resgate, 

combate a incendio ou evacuac;ao de areas (BRASIL. Constituic;ao Federal, Art. 144, 

Paragrafo 5°; PARANA. Lei n° 6.774/1976, Art. 2° Incise IV eVe Art. 30 Incise II). 

Conforme define o Regulamento Estadual de Defesa Civil do Parana 

(PARANA. Decreta 1343/1999, Anexo, passim), as ac;oes de defesa civil sao 

atividades de carater permanente, tanto em situac;oes de normalidade quanto de 

anormalidade, sendo desencadeadas em quatro fases circunstanciais: 

>- FASE PREVENTIVA: compreendendo a organizac;ao e operacionalizac;ao do 

sistema; o cadastramento de recursos; o treinamento da comunidade; a 

elaborac;ao de pianos de ac;ao intercalados; a execuc;ao de obras de protec;ao; 
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a analise e avaliagao de operag6es anteriores e; a manutengao do sistema de 

vigilancia, alerta e pronto atendimento. 

);> FASE DE SOCORRO: compreende as ag6es de resposta imediata aos efeitos 

do desastre, visando proteger a vida, a integridade ffsica e o patrimonio. 

Compreende ag6es de salvamento; primeiros socorros; evacuagao da area; 

protegao policial; instalagao em abrigos provis6rios; provisao de alimentos; 

avaliagao dos danos. 

);> FASE ASSISTENCIAL: e a fase em que sao realizadas ag6es de 

cadastramento dos atingidos - para fins logfsticos e de estatfstica; selegao 

dos atingidos que necessitam auxflio; fornecimento de alimento, medicamento 

e agasalho e; protegao a saude - controle da qualidade da agua e alimento. 

);> FASE RECUPERATIVA: compreende operag6es de desobstrugao de vias; 

descontaminagao da agua; 

essenciais; reconstrugao de 

restabelecimento do moral social. 

2.4 SITUA<;AO DE EMERGENCIA 

restabelecimento dos servigos 

obras; restabelecimento da 

publicos 

economia; 

Definida no Manual para a decretagao de situagao de emergencia ou de 

estado de calamidade publica como "Reconhecimento legal, pelo poder publico, de 

situagao anormal, causando danos suportaveis a comunidade afetada." (BRASIL. 

Manual. .. 2002, p. 12), a situagao de emergencia e um a to formal decreta do pelo 

prefeito municipal ou pelo governador do Distrito Federal (BRASIL. Decreta n° 

5.376/2005, Art. 17). Sao aspectos desse ato: 

);> serve para formalizar o reconhecimento oficial da iminencia ou da irrupgao de 

um fenomeno anormal e adverso, que provocou ou pode provocar uma 

situagao grave; 

);> serve para provocar a atuagao integrada dos 6rgaos do Governo e da 

comunidade para enfrentar a situagao; 
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;;.. determina que os servic;os essenciais (agua, energia, telecomunicac;6es, 

saude, seguranc;a, etc.) atuem em regime especial de trabalho, adotando 

medidas preventivas, de socorro e assistenciais; 

;;.. serve de embasamento legal para fins de seguro contra sinistros, aplicac;ao 

de reserva de contingencia dos 6rgaos envolvidos no atendimento, solicitac;ao 

de recursos e cn§ditos extraordinarios e requisic;ao dos bens e servic;os 

necessaries para superac;ao do desastre; 

;;.. a declarac;ao do prefeito municipal deve ser homologada atraves de decreta 

do governador do Estado, que, par sua vez, juntamente com a declarac;ao do 

governador do Distrito Federal, deve ser reconhecida atraves de portaria do 

Ministro de Estado da lntegrac;ao Nacional, para que produza todos os efeitos 

necessaries ao plena desenvolvimento do SINDEC; 

;;.. e fundamentada atraves de relat6rios de avaliac;ao de danos e prejuizos, 

oferecidos pelo formulario de notificac;ao preliminar de desastres ou NOPRED 

e pelo formulario de avaliac;ao de danos ou AVADAN (BRASIL. Manual. .. 

2002, p. 33). 

2.5 ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA 

Estado de calamidade publica e definido pelo Manual para decretac;ao de 

situac;ao de emergencia ou para Estado de Calamidade Publica (BRASIL. Manual... 

2002, p. 13) como o reconhecimento legal, pelo poder publico, de situac;ao anormal, 

provocada par desastre, causando danos serios a comunidade afetada, inclusive a 
incolumidade ou a vida de seus integrantes. Sua decretac;ao implica nos seguintes 

aspectos: 

;;.. o fenomeno anormal e adverso afeta gravemente a comunidade; 

;;.. a afetac;ao da comunidade pode se referir ao elevado numero de mortos, 

feridos ou desabrigados; 
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);.> o fenomeno adverso implica em amea<;a a vida e a incolumidade fisica das 

pessoas; 

);.> o fenomeno adverso representa a continuidade de calamidades, como 

epidemias, endemias, seca, etc.; 

);.> houve paralisa<;ao dos servi<;os publicos essenciais, como suprimento de 

agua, energia eletrica, transportes, comunica<;6es, etc.; 

);.> houve destrui<;ao ou alagamento de casas, escolas, hospitais, etc.; 

);.> ha falta de alimentos, medicamentos, prote<;ao contra o frio. 

A decreta<;ao do estado de calamidade publica implica que, da mesma forma 

que ocorre em situa<;ao de emergencia, as organiza<;6es do Governo atuem em 

regime especial de trabalho, adotando medidas preventivas, de socorro e 

assistenciais. Serve, igualmente, como base legal para fins de seguro contra 

sinistros, aplica<;ao de reserva de contingencia dos 6rgaos envolvidos no 

atendimento, solicita<;ao de recursos e creditos extraordinarios e requisi<;ao dos bens 

e servi<;os necessaries para supera<;ao do desastre. 

Para fundamentar sua decreta<;ao, sao utilizados os mesmos formularies 

utilizados para decreta<;ao do estado de emergencia, devendo tambem a declara<;ao 

do prefeito municipal ser homologada atraves de decreta do governador do Estado. 

Da mesma maneira prevista para a tramita<;ao de situa<;ao de emergencia, a 

homologa<;ao da calamidade publica pelo governador de Estado e a declara<;ao pelo 

governador do Distrito Federal devem ser reconhecidas atraves de portaria do 

Ministro de Estado da lntegra<;ao Nacional, para que produzam todos os efeitos 

necessaries ao plena desenvolvimento do SINDEC. 

2.6 CLASSIFICA<;AO DE DESASTRES 

0 sensa comum aproxima o conceito de desastre a uma ideia de evento 

imprevisivel, avassalador, violento, inevitavel. Embora nao se conteste essa 
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associac;ao, nem sempre e · dessa forma que acontecem as fatos e seus 

desdobramentos. 

Em algumas situac;oes, o dana causado pelo sinistro ou pela repetitividade 

dele somente se constituira em desastre depois de prolongado perfodo de 

reincidencia. Em outros casas, o fato causador do desastre, embora previsfvel na 

decorrencia, revelara intensidade muito superior ao que era esperado, causando 

efeitos muito mais graves. 

Ao editar o Manual de lnstalac;ao da Defesa Civil, Vieira 1 estabelece ser bern 

possfvel prever determinados desastres, evitando sua eclosao ou reduzindo seus 

efeitos: 

DESASTRE EVITAVEL - uma nova v1sao de conscientizac;ao. E a 
capacidade de interferencia do ser humano com cuidados especiais, no 
sentido de diminuir a probabilidade da ocorrencia de um acidente. 
Naturalmente as pessoas da comunidade, nao possuem consciencia dos 
riscos potenciais que os cercam, quer seja por comodismo, pela falta de 
cultura ou falta de recursos financeiros e, acabam sendo vitimas pelo 
desconhecimento da problematica e que muitas vezes sofrem 
consequencias irreversiveis. Um governo preocupado com o bem-estar da 
comunidade, trabalha preventivamente, de forma organizada, com objetivo 
de orientar as pessoas dos riscos a que estao expostas, visando minimizar 
os desastres, como por exemplo o acidente domestico (o uso inadequado 
de uma garrafa de alcool, o azeite quente no fogao, o tapete deslizante, 
etc.), a construc;:ao em local sujeito a inundac;:ao, entre outros. Dentro dessa 
concepc;ao, entendemos que a primeira ac;:ao a ser desencadeada como 
meta preventiva de defesa civil pelo governo municipal e evitar o desastre, 
par intermedio de orientac;oes didaticas, consistentes e fundamentadas 
tecnicamente, objetivando atingir a todos os integrantes da sociedade. 
(DEFESA CIVIL, 2007, p. 2) 

A previsibilidade da eclosao de desastres esta vinculada ao conhecimento 

dos fatores predisponentes, ameac;as, riscos e origem de elementos 

desencadeadores. A organizac;ao das informac;oes e devida classificac;ao sabre tais 

elementos estao dispostas na Codificac;ao de Desastres, Ameac;as e Riscos -

1 Luis Antonio Borges Vieira, Cel. PM RR, foi Secretario de Estado da Casa Militar do Parana e 
Coordenador Estadual de Defesa Civil. Editou diversos artigos sabre desastres e Defesa Civil. 
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GODAR (BRASIL. Polftica Nacional de Defesa Civil, 2004, p. 65-84), conforme 

ANEXO A. 

A Secretaria Nacional de Defesa Civil, no Manual para a decretac;ao de 

situac;ao de emergencia ou de estado de calamidade publica (BRASIL. Manual. 

2002. p. 15-18), classifica os desastres segundo sua lntensidade, Evoluc;ao ou 

Origem. 

2.6.1 Classificac;ao quanto a intensidade 

A intensidade com que o desastre atinge a comunidade pode ser 

classificada em quatro nfveis: 

a) desastre de nivel I ou de pequeno porte, tambem chamado de 

acidente, ocorre quando causa prejufzos pouco vultosos e danos pouco 

importantes, podendo ser facilmente suportaveis e superaveis pela 

comunidade afetada; 

b) desastre de nivel II ou de medio porte, caracterizam-se por causar 

danos de alguma importancia e prejufzos significativos, nao chegando a 

vultosos. Nesse caso, a comunidade afetada pode suportar e superar o 

desastre com seus pr6prios recursos, desde que esteja bern estruturada, 

isto e, ser bern informada, preparada, participativa e facilmente 

mobilizavel; 

c) desastre de nivel Ill ou de grande porte, ocorre quando causa 

prejufzos vultosos e importantes danos. Ainda nesse caso a comunidade 

bern estruturada pode ser capaz de suportar e superar o sinistro, desde 

que os recursos mobilizaveis na area do municipio atingido sejam 

reforc;ados com recursos estaduais e federais disponfveis.; 

d) desastre de nivel IV ou de muito grande porte, ocorre quando causa 

prejufzos muito vultosos e danos tao importantes que a comunidade 
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local, mesmo quando bern estruturada, nao sera capaz de suportar ou 

superar o sinistro sem receber ajuda externa. Nesse caso a supera<;:ao se 

dara atraves do acionamento de todo o sistema Nacional de Defesa Civil 

(SINDEC) e, em determinados casas, com a participa<;:ao da comunidade 

internacional. 

2.6.2 Classifica<;:ao quanta a evolu<;:ao 

A evolu<;:ao dos desastres e classificada de acordo com a temporalidade dos 

efeitos que causa na comunidade atingida: 

e) desastres subitos ou de evoluc;ao aguda, caracterizam-se pela grande 

velocidade com que o processo evolui e, normalmente pela vioh§ncia dos 

efeitos adversos. Podem ocorrer de forma inesperada e surpreendente 

ou terem caracterfsticas cfclicas e sazonais, portanto previsfveis; 

f) desastres graduais ou de evoluc;ao cronica, caracterizam-se pelo 

desenvolvimento insidioso e por evolufrem atraves de etapas de 

agravamento progressive; 

g) desastres por somac;ao dos efeitos parciais, caracterizam-se pela 

soma<;:ao de numerosos acidentes, ou desastres de nfvel I, cujos danos 

ap6s determinado perfodo de observa<;:ao, definem um desastre muito 

importante. 

2.6.3 Classifica<;:ao quanta a origem 

A classifica<;:ao quanta a origem do desastre esta fundamentada na causa 

primaria ou na origem do agente causador, sendo denominados: 

a) desastres naturais aqueles provocados par fenomenos e desequilfbrios 

da natureza, produzidos par fatores de origem externa que nao 

dependem da a<;:ao humana; 
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b) desastres humanos aqueles provocados pela a<_;;ao ou omissao do 

homem, como agente e autor, portanto, produzidos par fatores de origem 

interna. Normalmente os desastres humanos sao consequencias de 

a~_;;6es desajustadas que geram desequilibrio s6cio-econ6mico e politico 

entre os homens ou das profundas e prejudiciais altera~_;;6es no ambiente 

ecol6gico; 

c) desastres mistos aqueles que ocorrem quando as a~_;;oes ou omiss6es 

humanas contribuem para intensificar ou agravar os desastres naturais 

2.7 CLASSIFICA<;AO DOS DANOS E PREJUIZOS 

0 Manual para a decreta<,;;ao de situa~_;;ao de emergencia ou de estado de 

calamidade publica (BRASIL. Manual. 2002. p. 19-21), classifica os danos e 

prejuizos gerados par desastres de acordo com seu efeito sabre pessoas, 

propriedades ou meio ambiente, contabilizando a area estrategica atingida entre os 

setores sociais ou economicos. 

2.7.1 Classifica<,;;ao dos danos 

Os danos causados pelo desastre sao classificados em: 

a) danos humanos, dimensionados em fun~_;;ao do numero de pessoas 

desalojadas, desabrigadas, deslocadas, desaparecidas, feridas 

gravemente, feridas levemente, enfermas ou mortas. Em uma analise em 

Iongo prazo, essa avalia~_;;ao podera abranger pessoas temporaria ou 

definitivamente incapacitadas; 

b) danos materiais, dimensionados em fun<_;;ao das edifica~_;;6es, instala<,;;6es 

ou outros bens atingidos e do valor estimado para a reposi<,;;ao dos 

mesmos. Nesse caso, torna-se relevante discriminar a incidencia sabre 
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instalag6es de servigos publicos e sabre a populagao de menor poder 

aquisitivo; 

c) danos ambientais, dimensionados em fungao do nivel de poluigao, 

contaminagao, degradagao, perda de solo agricultavel por erosao ou 

desertificagao, desmatamento, queimada e riscos de redu<;ao da 

biodiversidade em termos de flora e fauna. 

2.7.2 Classificagao dos prejuizos 

Os prejuizos sao classificados em: 

a) prejuizos economicos, quando dimensionados em fungao dos bens 

materiais atingidos, especialmente nos setores da agricultura, pecuaria, 

industria, servigos. 

b) prejuizos sociais, quando relacionados com a interrupgao do 

funcionamento ou colapso dos servigos publicos essenciais, como saude 

publica, abastecimento de agua, escoamento de aguas pluviais e esgotos 

sanitarios, coleta de lixo, controle sanitaria, energia eletrica, 

telecomunicag6es, transportes, combustiveis, seguranga publica e 

ensino. 

2.8 MECANISMOS DE REA<;AO A DESASTRES 

A cena caracteristica de urn local atingido por desastre pode ser distinta em 

suas tres fases: na irrupgao do fato, durante o seu desdobramento e no processo de 

restabelecimento da normalidade. 

0 momenta da irrupgao do desastre e caracterizado pelo estupor dos 

envolvidos e, as vezes, ate de algumas autoridades impactadas pelo evento. E 

nessa ocasiao em que as dimens6es do fato podem ser agravadas, quer seja pelo 
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retardamento inercial das a<;6es de socorro imediato, quer seja pelo 

comprometimento dos mecanismos de rea<;ao em razao do proprio desastre. 

A interven<;ao nessa fase do desastre exige precisao tecnica, boa 

organiza<;ao do sistema e garantia de suporte logfstico. 0 adequado aproveitamento 

dos voluntaries nao qualificados, direcionando-os aos setores intermediaries de 

logfstica e apoio, evitara sua inser<;ao no local da cena, onde se tornarao mais 

causadores do que solucionadores de problemas. 

Logo ap6s a irrup<;ao do desastre, ainda sob seu impacto, deve-se atentar 

para o agravamento de situa<;ao que ele mesmo, nao raramente, provoca. Assim, o 

socorro as vftimas nao pode prescindir de urn estudo imediato de situa<;ao, realizado 

por tecnicos experimentados, de maneira a ser estabelecida a mais eficaz e segura 

opera<;ao de resposta. A queda da torre sui do World Trade Center de Nova York, no 

atentado de 11 de setembro de 2001, sepultando quase tres centenas de bombeiros, 

constituiu uma terrfvel li<;ao disso (VEJA, 2007, p. 46). 

Durante o desdobramento da crise gerada pelo desastre ocorre o apice do 

impacto social, da demanda dos servi<;os publicos de emergencia e do esfor<;o pela 

recupera<;ao imediata da infra-estrutura imprescindfvel para o funcionamento dos 

servi<;os publicos essenciais, especialmente o suprimento de agua, de energia 

eletrica, de transportes, de alimenta<;ao, de atendimento hospitalar, de 

medicamentos, de seguran<;a ffsica, etc. E nessa altura dos acontecimentos que os 

voluntaries se apresentam, embora nem sempre sejam bern aproveitados nessa 

hora. A como<;ao e o envolvimento pessoal dos membros da comunidade atingida, 

assim como a<;ao da mfdia que faz circular as notfcias com rapidez, promovem o 

ambiente apropriado para a capta<;ao de recursos logfsticos da comunidade. 

Passado o impacto inicial do desastre, perfodo estimulador de manifestos de 

solidariedade e compreensao com as limita<;oes do Poder Publico, os cidadaos 

retomam sua rotina e nao mais se apresentam voluntariamente para auxiliar a 

comunidade atingida e passam a contestar a solu<;ao de continuidade na presta<;ao 

dos servi<;os publicos. Em bora ainda tenha muito a ser feito, a fase de recupera<;ao e 
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caracterizada pela grande dificuldade de engajamento comunitario- exceto entre a 

popula<;ao atingida. 

lmediatamente ap6s a irrup<;ao de um desastre compete a Coordenadoria 

Municipal de Defesa Civil (COMDEC) coordenar as atividades e reunir os recursos 

para enfrentar o problema. Esgotados os meios locais, o Municipio deve solicitar 

auxilio a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC), que se encarregara de 

coordenar os esfor<;os dos 6rgaos estaduais. 

Na eventualidade dos danos serem de maior manta, a CEDEC solicitara a 

colabora<;ao dos 6rgaos federais especificos, atraves da Secretaria Nacional de 

Defesa Civil, para prestar incrementar as atividades de assistencia e recupera<;ao 

dos danos causados pelo desastre. 

Compete ao Prefeito Municipal, ouvida a COMDEC e os representantes da 

COREDEC, baixar decreta considerando o municipio ou parte da area dele em 

situa<;ao de anormalidade, no entanto, antes disso, devera comunicar a ocorrencia 

do desastre, a iminencia dele, ao 6rgao Estadual de Defesa Civil (CEDEC) e a 
Secretaria Nacional de Defesa Civil, em Brasilia, OF, atraves do formulario da 

Notifica<;ao Preliminar de Desastre - NOPRED, que devera ser preenchido, no 

maximo, ate 12 horas ap6s a irrup<;ao do even to adverso (BRASIL. Manual. .. 2005, 

p. 29). 

Ap6s formalmente baixado, o decreta de declara<;ao de situa<;ao de 

emergencia ou de estado de calamidade publica devera ser encaminhado ao 6rgao 

Estadual de Defesa Civil, tendo como anexos o AVADAN e o mapa ou croqui da 

area atingida (idem). Na maioria dos casas, os desastres causam apenas situa<;ao 

de emergencia. Para chegar a constituir estado de calamidade publica, os danos 

devem ser extraordinariamente elevados. 
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3 DESENVOLVIMENTO URBANO E PROPENSAO A DESASTRES 

A argumentagao bibliografica exposta no capitulo anterior remete a 

considerag6es objetivas sabre a pretensa associagao do desenvolvimento urbana a 
tendencia de potencializar acidentes, transformando-os em desastres de niveis mais 

relevantes. Neste capitulo, o autor apresenta os indicadores que acompanham os 

efeitos do desenvolvimento urbana e procura encontrar, na analise dos desastres ja 

ocorridos no Brasil, eventuais circunstancias que estabelegam qualquer forma de 

vinculo entre eles. 

0 conceito de desenvolvimento urbana sustentavel parte do principia de que 

as politicas e ag6es pastas em pratica devem levar em conta a limitagao da 

disponibilidade de recursos, de modo a nao comprometer o bern estar ou 

desenvolvimento das gerag6es futuras. Ah§m disso, e condigao basica que OS 

beneficios de tais politicas e ag6es estendam-se ao maior numero possivel de 

pessoas desde o momenta de sua implementagao. Par isso, prevalecem nesta 

pesquisa os efeitos do crescimento desordenado e fragmentado sabre o 

desenvolvimento urbana, destacando-se a formagao de nucleos perifericos em 

morros e fundos de vale, a proliferagao de industrias informais ou prematuramente 

desenvolvidas, a omissao das normas de seguranga na construgao ou utilizagao de 

edificios altos ou locais de concentragao publica. 

0 embate entre investidores financeiros, agentes politicos, ativistas 

ecol6gicos e tecnicos responsaveis pelo planejamento, seguranga e centrale do 

desenvolvimento tende a se estender em torno das necessidades imediatas da 

comunidade, dos interesses financeiros e da sustentabilidade do processo. 

Alguns pesquisadores consideram que, desde o principia da decada de 

1990, em seguida a crise do planejamento em consequencia da enfase dada a 
ecologia, o conceito de sustentabilidade tern sido condigao essencial para o 

desenvolvimento urbana. Para eles, as interpretag6es desse aspecto variam a tal 
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ponto que se cria urn mito de sustentabilidade para o desenvolvimento urbana, 

tendendo a banalizagao (LAPA eta/., 2003). 

Em boa parcela, os administradores publicos visualizam mais os efeitos da 

industrializagao e do crescimento do que o processo de desenvolvimento em si. As 

politicas de distribuigao de recursos publicos, de certa maneira, estimulam isso 

quando relacionam os beneffcios transferidos aos municfpios com o indicador 

demogratico ou com a arrecadagao tributaria gerada pela produgao industrial ou pela 

circulagao de mercadorias. Trata-se, nesse caso, de urn surto de crescimento, sem 

nenhuma garantia de equidade e de durabilidade e com grandes possibilidades da 

geragao de fatores de irrupgao de desastres. 

0 processo de urbanizagao contem uma dinamica propria na qual uma 

populagao se concentra em urn determinado espago e estabelece relag6es sociais 

que se materializam e dao conformagao ao espago ffsico-territorial urbana. Sao as 

aglomerag6es urbanas que se apresentam funcional e socialmente 

interdependentes, com uma relagao de articulagao hierarquizada, formando redes 

urbanas de cidades. Par conseguinte, a analise da urbanizagao se encontra 

estreitamente relacionada a problematica do desenvolvimento. 

Historicamente, o desenvolvimento resulta de transformag6es estruturais 

que, par sua vez, sao conseqO€mcia de movimentos cumulativos de recursos 

tecnicos, materiais e humanos de uma sociedade. Nessa perspectiva, a paisagem 

urbana sofre uma evolugao, em ritmos distintos, estabelecendo contornos e 

organizando a paisagem ffsica. Nesse sentido, a nogao de desenvolvimento tem a 

ver com a articulagao da transformagao da estrutura social de uma dada sociedade 

(CASTRO, 1999, p. 37-40). 

No estado do Parana, o exodo rural decorrente da mecanizagao agricola e 

do desaparecimento da pequena e media propriedade, fez com que famflias inteiras 

migrassem para a capital e ocupassem terrenos devolutos2 em margens de rios 

2 Terras devolutas sao aquelas que, nao sendo pr6prias nem aplicadas ao uso publico, nao se 
incorporam no dominic privado (Terras devolutas). 
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urbanos, fundos de vales, encostas de morros ou outros locais onde passaram a 

depositar lixo e toda sorte de detritos, contribuindo para assoreamento e 

inunda<;6es. 

Nao poderia deixar de constar neste estudo, que o proprio 

desencadeamento das rela<;6es sociais face ao desenvolvimento, provoca novas 

situa<;6es, nao necessariamente previstas em sua magnitude, que tornam o 

equilfbrio sistemico instavel e vulneravel a desastres, atingindo, quase sempre, a 

popula<;ao economicamente mais desprivilegiada. 

A respeito da realidade dos fatos que envolvem os desastres, consta em 

notas de classe gentilmente cedidas para este trabalho pelo professor Valdemar 

Kretschmer3
: 

1 MITO: os desastres nao escolhem suas vitimas. 

REALIDADADE: normalmente, os desastres atingem as pessoas de baixa renda, 

da periferia. 

2 MITO: os desastres nos mostram o pior do comportamento humano. 

REALIDADADE: embora existam casos isolados de comportamento anti-social, a 

maioria das pessoas reage com generosidade. 

3 MITO: epidemias e pragas sao inevitaveis depois de um desastre natural. 

REALIDADADE: as epidemias nao surgem espontaneamente depois de um 

desastre. A melhor solu<;ao para prevenir doen<;as e melhorar as condi<;6es 

sanitarias e educar o povo. 

4 MITO: a falta de alimentos e inevitavel depois de um desastre. 

REALIDADADE: a maior dificuldade e o transporte e nao a falta de alimentos. 

5 MITO: acomodar as vitimas em refugios provis6rios e a melhor alternativa. 

REALIDADADE: as vitimas preferem ficar perto de suas casas, mesmo em 

barracas. 

3 Valdemar Kretschmer, Coronel PM RR, foi Chefe do Estado Maier da Policia Militar do Parana e 
Coordenador Estadual de Defesa Civil. Atualmente, e instrutor de Defesa Civil para alunos do Curse 
de Forma<;ao de Oficiais da Academia Policial Militar do Guatupe. 
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6 MITO: voluntaries estrangeiros com qualquer tipo de experiemcia medica sao 

necessaries com urgencia. 

REALIDADADE: a propria comunidade ajuda imediatamente suas vftimas. 0 

pessoal local quase sempre cobre as necessidades imediatas. A generosidade 

internacional seria mais eficiente se investisse em preparatives antes de urn 

desastre. Os estrangeiros nao estao acostumados com a regiao (idioma, usos e 

costumes) e ainda tern problemas de hospedagem. 

7 MITO: em ajuda internacional, qualquer coisa e util, desde que chegue logo. 

REALIDADE: uma resposta rapida que nao esteja baseada em cuidadosa 

avaliac;ao, contribui para o caos. E melhor esperar que se avaliem as necessidades 

reais. A melhor ajuda e em dinheiro. 

8 MITO: tudo volta a normalidade em semanas. 

REALIDADE: os efeitos de urn desastre duram muito tempo. A ajuda com exito e 

aquela que leva em conta, ao planejar suas operac;oes, que as necessidades se 

acentuam com o passar do tempo. 

3.1 DESASTRES ASSOCIAVEIS AO DESENVOLVIMENTO URBANO 

As grandes metr6poles sao pr6digas em concentrar os melhores recursos 

sociais necessaries para sustentar o almejado indicador de desenvolvimento 

humano. Sistemas de transportes coletivos organizados e de baixo custo, grandes 

hospitais e numerosas clfnicas de tratamento medico especializado, universidades, 

amplo parque de industrias e programas de habitac;ao e saneamento sao alguns dos 

principais meritos reivindicados pelas grandes cidades. 

Ha que se observar, porem, que a concentrac;ao de atividades que geram 

riquezas e investimentos, provoca tambem o aparecimento de fenomenos que, se 

nao forem devidamente controlados, exp6em o desenvolvimento ao risco de se 

tornar insustentavel, pelo esgotamento dos recursos energeticos, pela explosao 

demografica e formac;ao de bols6es de miseria, pelo descontrole viario e 
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incapacidade da estrutura de seguran<;a e saude e pela constante amea<;a ao 

ecossistema. 

As discuss6es sabre o impacto que o desenvolvimento urbana poderia 

causar em nivel social e ambiental foram trabalhadas e sintetizadas pelo Ministerio 

do Meio Ambiente em 1999, atraves da documento denominado Agenda 21 

Brasileira - Bases para Discussao (MMA, 1990, passim), onde nao foi dado 

tratamento fragmentado ao tema, estabelecendo-se os seguintes principios para 

nortear efetivamente o processo de desenvolvimento sustentavel: 

a) Sustentabilidade Ecol6gica - manuten<;ao de estoques de capital natural. 

b) Sustentabilidade Ambiental- manuten<;ao da capacidade de sustenta<;ao 

dos ecossistemas. 

c) Sustentabilidade Social - politicas distributivas e/ou redistributivas e a 

universaliza<;ao do atendimento na area social. 

d) Sustentabilidade Politica - processo de constru<;ao da cidadania. 

e) Sustentabilidade Economica - gestao eficiente dos recursos em geral, 

caracterizando-se pela regularidade de fluxos do investimento publico e 

privado. 

f) Sustentabilidade Demogratica - controle dos limites da capacidade de 

suporte de determinado territ6rio e de sua base de recursos. 

g) Sustentabilidade Cultural - capacidade de manter a diversidade de 

culturas, valores e praticas no planeta, no pais e na regiao. 

h) Sustentabilidade lnstitucional fortalecimento de engenharias 

institucionais e/ou institui<;6es que considerem criterios de 

sustentabilidade. 

i) Sustentabilidade Espacial - busca de maior eqOidade nas rela<;6es inter-

regionais. 

A omissao aos principios de sustentabilidade do desenvolvimento urbana 

tende a gerar urn crescimento desordenado e acelerado, alterando o panorama da 
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comunidade e gerando conflitos. A ausencia desse planejamento e controle de 

transforma96es torna celere a propensao a disturbios e desastres. 

A analise cientifica do desastre, quando baseada em minucioso 

entrela9amento das informa96es preliminares e posteriores a sua eclosao, nao e 

somente capaz de indicar seus aspectos tecnicos, probabilidades de repeti9ao e o 

grau de interferencia dos fatores associados ao seu acontecimento, mas pode 

revelar tambem como o processo de desenvolvimento urbane, muitas vezes de 

forma passiva, esta intimamente associado a ele. 

Pesquisas realizadas por estudiosos e organiza96es especializadas em 

atendimento a emergencia, em especial o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de 

Janeiro e a organiza9ao nao-governamental Disaster Watch, (Anexo B) revelam 

significativa rela9ao entre as dezenas de desastres ocorridos entre 1958 e 1998 e o 

processo de aglomera9ao de pessoas, transportes coletivos e agravo de fenomenos 

naturais, caracterfsticos do desenvolvimento urbane nao sustentavel. 

3.2 TIPOS DE DESASTRES 

Considerando os desastres pesquisados e catalogados pela organiza9ao 

Disaster Watch dentre os mais significativos ocorridos no Brasil entre o ano de 1958 

e 1988 (Anexo B), pode-se relacionar como tipos de desastres que ja atingiram 

comunidades urbanas conforme demonstrado na TABELA 2, os seguintes: 

desabamento, desmoronamento, enchente, explosao, incendio urbane, transporte 

aereo, transporte com embarca9ao, transporte ferroviario, transporte rodoviario, 

vazamento de produtos perigosos e vendaval. 

Para validar o conteudo da pesquisa, foram comparados os dados obtidos 

com os registros constantes em Corpos de Bombeiros dos estados do Parana, Sao 

Paulo, Rio de Janeiro e do Distrito Federal, bern como diversas publica96es em 

revistas tecnicas, informativos de mfdia eletronica e vefculos de comunica9ao de 
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massa, como jornais e revistas de circulac;ao aberta, respaldando o instrumento de 

pesquisa para orientar o desenvolvimento deste trabalho. 

Os incendios ambientais, tambem chamados de incendios florestais, nao 

foram inclufdos neste estudo porque sua natureza de incidencia nao presume 

relac;ao direta com o desenvolvimento urbana, embora as conseqUencias desse tipo 

de desastre representem severa ameac;a a estabilidade necessaria para garantir a 

sustentabilidade ambiental do desenvolvimento. Alem disso, o tratamento a ser 

ministrado nesse tipo de evento e de responsabilidade das mesmas instituic;oes 

encarregadas da prevenc;ao, controle e reduc;ao de impacto que estao previstos para 

atender aos desastres diretamente relacionados com o desenvolvimento urbana. 
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TABELA 2- DESASTRES REGISTRADOS NO BRASIL DE 1958 A 1988 

INDICADORES ESTATISTICOS 

TIPOS DE DESASTRE VITI MAS FER I DOS MORTOS DESABRIGADOS CIDADE EST ADO REGIAO 

DESABAMENTO 434 170-39,17 264-60,83% Rio de Janeiro- 38% RJ- 53,85% SUDESTE - 76,92% 

DESMORONAMENTO 770 510-66,23 260-33,77% 70600 Rio de Janeiro- 41,67% RJ -50% SUDESTE- 75% 

ENCHENTE 3106 1017-32,74 2089 - 67,26% Rio de Janeiro- 25,92% RJ -33,33% SUDESTE- 66,77% 

EXPLOSAO 249 85-34,14 164-65,86% RJ -50% SUDESTE - 75% 

INCENDIO URBANO 1946 1297-55,65 649-33,35% Rio de Janeiro- 36,36% RJ- 63,63% SUDESTE - 90,9% 

--l(J) AEREO 640 48-4,75 592-58,61% Sao Paulo- 22,22% SP-44,44% SUDESTE- 57,88 ::0-
)>(J) 
Z--1 

EM BAR CACAO U>m 445 0-0,00 445-100% PA-50% NORTE-75% -u:S: 
0)> 
;;ofJ> FERROVIARIO 256 150-58,59 106-41,41% RJ -75% SUDESTE- 75% 
--lo 
rnm 

RODOVIARIO 541 162-29,94 379-70,06% Sao Paulo- 16,66% SP -57,14 SUDESTE- 50% 

VAZAMENTO 611 56-8,87 555-87,96% 5717 Cubatao- 28,57% SP- 57,14 SUDESTE- 57,14 

VENDA VAL 461 398-86,33 63-13,67% 4500 PR-50% SUL-75% 
- ····----------

Dados trabalhados pelo autor (veja ANEXO B) 
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3.2.1 Desabamento 

0 desabamento, enquanto classificado como desastre, e o evento de queda 

de estrutura edificada atraves da construc;ao civil, causando danos humanos ou 

materiais cujo impacto na comunidade atingida fac;a por demandar o acionamento do 

SINDEC a qualquer nivel. 

Conforme se ve no ANEXO A deste trabalho, a GODAR classifica 

desabamentos como de natureza humana e origem tecnol6gica, vinculados a 

construc;ao civil, caracterizando-os como relacionados com a danificac;ao ou a 

destruic;ao de habitac;oes, com a danificac;ao ou a destruic;ao de obras de arte ou de 

edificac;oes por problemas relativos ao solo e as fundac;oes ou de estruturas. 

A esse tipo de desastre tambem estao relacionados o rompimento de 

barragens com riscos de inundac;ao a jusante e acidentes de trabalho correlatos 

ocorridos durante construc;ao de edificac;oes ou atividades de minerac;ao. 

No Brasil, tornaram-se conhecidos os desastres gerados pelos 

desabamentos do edificio Atlantica em 1992, em Guaratuba/PR e o desabamento 

das obras do metro, em Sao Paulo, em 2006. No entanto, muitos outros acidentes 

dessa natureza vern ocorrendo no mundo inteiro, levando aos 6rgaos responsaveis 

pelo servic;o de atendimento a emergencias e a organizac;ao do Sistema Nacional de 

Defesa Civil a prever mecanismos especificos para atuar em eventos dessa 

natureza que provocam grandes prejuizos ou multiplas vitimas (OLIVEIRA, 2001, 

passim.). 

A analise da pesquisa realizada pelo CBMDF (2005) sabre os desastres 

ocorridos entre 1958 e 1998 (ANEXO B) expoe, de forma clara, que esses desastres 

assolam areas urbanamente mais desenvolvidas, como pode ser observado na 

TABELA 3. 

Alem do destaque proporcionado pela extrema concentrac;ao de ocorrencias 

na regiao sudeste do Brasil, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e Sao 
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Paulo, observa-se insistente reincidencia na cidade do Rio de Janeiro, havendo 

casas esparsos em diversas cidades das regioes norte e sui do Brasil. Nao se 

observa nenhuma relagao de sazonalidade entre os eventos, ratificando a natureza 

humana de sua origem. 

TABELA 3- DESASTRES POR DESABAMENTO ENTRE 1958 E 1998 

No FER I DOS CIDADE REGIAO MES 

65 Bela Horizonte MG Sudeste Fev 

2 22 26 Rio de Janeiro RJ Sudeste Nov 

3 100 14 Rio de Janeiro RJ Sudeste Dez 

4 8 Campinas SP Sudeste Set 

5 10 7 Sao Gon<;alo RJ Sudeste Out 
27 

6 40 Bel em PA Norte Out 

7 3 Juriti PA Norte Nao indicado 

8 7 13 Rio de Janeiro RJ Sudeste Fev 

9 8 Volta Redonda RJ Sudeste Set 

10 29 Guaratuba PR Sui Jul 

11 4 2 Rio de Janeiro RJ Sudeste Jan 

12 40 Osasco SP Sudeste Jun 

13 170 9 Rio de Janeiro RJ Sudeste Fev 

FONTE: Autor (CBMRJ, 2005) 

3.2.1.1 Prevengao e redugao de desastres par desabamento 

A prevengao de desastres por desabamento pode ser realizada atraves da 

formulagao de politica municipal de adequada analise de projetos de construgao civil 

de acordo com o C6digo de Obras, seguida de controle de execugao do projetos e 

fiscalizagao quanta as condigoes de ocupagao dos im6veis. As alteragoes que forem 

constatadas em termos estruturais ou ambientais devem ser analisadas por uma 

comissao formada par especialistas em construgao, engenharia, geologia e Defesa 

Civil, deliberando sabre sua influencia para a estabilidade da construgao e eventuais 

medidas reparativas cabfveis. 
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A redu<;ao dos efeitos de desastres dessa natureza depende da detec<;ao 

dos sinais iniciais do provavel colapso, do acionamento dos 6rgaos fiscalizadores, da 

a<;ao desses 6rgaos em intervir em prol da seguran<;a dos usuaries e, ainda nao 

sendo eficazes todas essas medidas, dependera, sobretudo de que os ocupantes 

sejam informados da iminencia de desastre e evacuados da area de risco. 

No momenta do impacto e imediatamente ap6s, as a<;6es desenvolvidas 

pelo Corpo de Bombeiros em termos de rapidez e eficacia, constituirao elemento 

fundamentalmente importante para a redu<;ao dos efeitos diretos, quer seja sobre a 

incolumidade ffsica dos sobreviventes, quer seja sobre o moral da comunidade 

atingida. 

A a<;ao de resgate e salvamento em desabamentos exige a utiliza<;ao de 

equipamentos especiais de tra<;ao, compressao, corte e remo<;ao. Para isso, os 

meios disponiveis na comunidade, como equipamentos de bombeiros, guinchos, 

guindastes, tratores, caminh6es com ca<;amba, geradores de energia eletrica e 

outros aparelhos desse porte devem estar acessiveis atraves de plano previamente 

elaborado pelo Corpo de Bombeiros. 

3.2.2 Desmoronamento 

0 termo desmoronamento e empregado para indicar escorregamento de 

encostas (BRASIL. Glossario, 2002, p. 86, 87) e, neste trabalho, abrange a defini<;ao 

tambem empregada para deslizamento, ou seja, escorregamento de material solido, 

como rocha, solos, vegeta<;ao ou material de constru<;ao ao Iongo de terrenos 

inclinados, caracterizado por movimentos gravitacionais de massa. 

A GODAR (ANEXO A) enquadra o desmoronamento como um desastre 

natural relacionado com a geomorfologia, o intemperismo, a erosao e a 

acomoda<;ao do solo. Engloba escorregamentos ou deslizamentos; corridas de 

massa; rastejos; quedas, tombamentos e/ou rolamentos de matac6es e/ou rochas; 

processes erosivos - erosao laminar; erosao linear - sulcos, ravinas e bo<;orocas ou 
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voc;orocas; subsidencia do solo; erosao fluvial - desbarrancamentos de rios e 

fenomenos de terras caidas; erosao marinha; soterramento de localidades litoraneas 

par dunas de areia. 

Ocorrendo de forma rapida, os deslizamentos em morros ou encostas de 

fundo de vale sao os desastres tipicamente tragicos e danosos registrados pela 

Defesa Civil que ocorre, geralmente, em regi6es ingremes da periferia das grandes 

cidades (veja TABELA 4). 

TABELA 4 - DESASTRES POR DESMORONAMENTO ENTRE 1958 E 1998 
No FERIDOS I MORTOS I DESABRIGADOS I Cidade I Estado I Regiao IMES 
1 100 60 Rio de Janeiro RJ Sudeste Jan 
2 300 Rio de Janeiro RJ Sudeste Jan 
3 40 Campos do Jordao SP Sudeste Ago 
4 20 Teres6polis RJ Sudeste Nov 
5 6 Sudeste Dez 
6 40 6 300 Rio de Janeiro RJ Sudeste Fev 
7 18 Rio de Janeiro RJ Sudeste Fev 
8 7 6 Rio de Janeiro RJ Sudeste Jun 
9 54 35.000 AL Nordeste Jul 
10 14 Sao Paulo SP Sudeste Out 
11 63 36 Contagem MG Sudeste Mar 

FONTE: Autor (CBMRJ, 2005) 

Muitos fatores contribuem para o acontecimento desse desastre; entre eles 

destacam-se a ocupac;ao de areas de risco e a falta de planejamento ambiental na 

construc;ao de residencias. Embora tal tipo de desastre ocorra com maier frequencia 

em favelas localizadas em morros e encostas, pode atingir pessoas completamente 

desatentas aos sinais que caracterizam o iminente momenta de sua eclosao quando 

ocorre em logradouros publicos, principalmente estradas. 

Em situac;ao de deslizamento, a inclinac;ao de arvores e pastes pode 

anunciar o efeito causado pela alterac;ao gerada pelo movimento do solo. Paredes 

de edificac;oes e muros estufados indicam que a terra se move abaixo deles, 

provocando uma especie de abaulamento, podendo aparecer rachaduras. Ocorre 

que tais sinais podem se tornar imperceptiveis para quem nao esta familiarizado 

com o ambiente. 
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Sao comuns, em epocas de chuvas fortes, os deslizamentos que ocorrem 

nas encostas ou nos cortes e aterros feitos com tecnicas inadequadas. Quando 

nessas areas sao implantados loteamentos clandestinos e desmembramentos 

irregulares ocupados por moradias, criam-se as condi<;6es tendenciosas para a 

irrupgao do desastre. 

Os fatores de risco para encostas ingremes sao: cortes no terreno com 

inclinagao e altura excessivas, cortes feitos em terrenos com fissuras ou quaisquer 

descontinuidades e mesmo encostas naturais que apresentam alteragao da 

consist€mcia do solo (terra sobre rocha) e grande declividade. 

Nos terrenos de aterros sanitarios, por ser um material sem coesao e muito 

poroso, o lixo rapidamente fica saturado de agua e o peso muito aumentado provoca 

seu escorregamento, podendo ate mesmo comprometer a superficie de terrenos 

pianos. 0 problema pode se agravar quando 0 lixo e descarregado em local que 

recebe o langamento das aguas servidas ou em linhas naturais de drenagem. 

As encostas submetidas a remogao indiscriminada da vegetagao oferecem 

risco de deslizamento. A falta de cobertura vegetal faz com que o impacto da agua 

da chuva cause deslocamentos superficiais no solo, facilitando deslizamentos de 

terra. 

Alem dos fatores ja citados, as descargas de aguas servidas ou aguas 

pluviais, o rompimento de adutoras e a existencia de grande numero de fossas 

sanitarias num mesmo local podem provocar deslizamentos em tempos de chuva. 

Esses problemas podem ser solucionados por contengao de encostas 

adequada, porem, mais do que isso, pela agao coordenada entre poder publico e a 

comunidade local, para a conservagao da cobertura vegetal das encostas e pela 

preservagao do sistema de coleta e deposigao final de residuos s61idos. 

A influencia do homem e consideravel na mudanga da paisagem, atraves do 

desmatamento, da ocupagao desordenada, da invasao de areas publicas, resultando 

no lixo e entulho nas encostas, cortes inclinados dos taludes, vazamentos de agua, 
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constrU<;ao de casas e muros inadequados, fundagoes e localizagao incompatfveis 

com o terrene. 

3.2.2.1 Prevengao e redugao de desastres por desmoronamento 

Os riscos de desmoronamentos ou deslizamentos podem ser agravados 

quando ocorre: 

a) Langamento de aguas servidas; 

b) Langamentos concentrados de aguas pluviais; 

c) Vazamento nas redes de abastecimento de agua; 

d) lnfiltragoes de aguas de fossas sanitarias; 

e) Cortes realizados com declividade e altura excessivas; 

f) Execugao inadequada de aterros; 

g) Deposigao inadequada de lixo; 

h) Remogao descontrolada da cobertura vegetal. 

As medidas preventivas de deslizamentos de carater permanente podem ser 

divididas em: 

a) Obras de infra-estrutura 

• Controle das aguas servidas; 

• Sistema de drenagem das aguas pluviais; 

• Rede de abastecimento de agua; 

• Rede de esgotos sanitarios; 

• Servigo de coleta do lixo urbana. 

b) Obras nao-estruturais 

• Desenvolvimento de agao entre os 6rgaos governamentais envolvidos 

na solugao do problema e da comunidade local, definindo as solugoes 

mais adequadas; 

• Desenvolvimento de diretrizes, objetivando a gradual reordenagao 

urbanfstica das encostas ocupadas de forma ca6tica; 
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• Formulac;ao de criterios para a definic;ao de projetos habitacionais 

seguros e de baixo custo, adaptados as condic;oes topograficas das 

en costas; 

• Formulac;ao de criterios para a gradual correc;ao de erros cometidos na 

fase ca6tica da ocupac;ao, permitindo que a maior dimensao dos lotes 

seja paralela as curvas de nfvel. 

c) Obras estruturais 

Os avanc;os tecnol6gicos e cientfficos garantem constante evoluc;ao e 

descoberta de novas tecnicas nessa area, no entanto, as obras de estabilizac;ao de 

encostas sao subdivididas em: 

c.1) Obras sem estrutura de contenc;ao: 

- Retaludamento; 

- Drenagem superficial; 

- Drenagem profunda; 

- Drenagem de estruturas de contenc;ao; 

- Protec;ao superficial, com materiais naturais; 

- Protec;ao superficial, com materiais artificiais. 

c.2) Obras com estrutura de contenc;ao 

- Protec;ao superficial, com materiais artificiais. 

- Os muros de gravidade convencionais. 

- Estabilizac;ao de blocos de pedra e de matac6es 

- Obras de contenc;ao com estrutura complexa (ac;ao especializada, 

podendo demandar o emprego de blocos de rocha fixados por 

chumbadores, tirantes de ac;o e montantes de concreto, daf seu 

alto custo financeiro). 

c.3) Obras de protec;ao contra massas escorregadias 

- Estas obras compreendem as barreiras vegetais e os muros de 

espera. A ocupac;ao das encostas e possfvel, desde que realizada 
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de forma racional e de acordo com parametres tecnicos 

adequados e bern definidos. lnfelizmente, as invasoes de 

encostas se dao de forma ca6tica e sem o menor de 

planejamento. 

- Os deslizamentos, como outros desastres, atingem mais 

severamente os centres urbanos mais desenvolvidos, 

especialmente a regiao sudeste do Brasil, em func;ao dos arranjos 

improvisados de ocupac;ao do solo e da expansao desordenada 

do zoneamento urbane, como se pode constatar nos dados da 

TABELA4. 

A reduc;ao dos efeitos de urn desmoronamento envolve o resgate de vftimas 

soterradas sob os escombros, encaminhamento de vftimas para atendimento 

medico, provimento de refugio para desabrigados e pronta reabilitac;ao da area 

afetada. Como isso depende da dimensao do desmoronamento, a tarefa tanto pode 

ser realizada por apenas algumas equipes de bombeiros, quanto exigir a ac;ao 

coordenada de centenas de bombeiros e diferentes organizac;oes, visando 

restabelecer a normalidade, analisar a probabilidade e prevenir a irrupc;ao de novos 

desmoronamentos e recompor o moral da populac;ao local. 

3.2.3 Enchente 

0 Glossario de Defesa Civil (BRASIL. Glossario, 2002, p. 99) define 

enchente como a elevac;ao do nfvel de agua de urn rio, acima de sua vazao normal, 

termo tambem utilizado como sinonimo de inundac;ao, que tambem pode ser 

provocada por enxurradas em ambientes urbanos ou efeitos de mares de sizfgia. 

No aspecto abordado por este trabalho, sera inclufdo nesta sec;ao de estudo 

o fenomeno da enxurrada, que e o volume de agua que escoa pela superffcie do 

terrene com grande velocidade, resultante de fortes chuvas ou vazamento de 

barragens de contenc;ao de agua. Nesse contexte, as tempestades surgem como 
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agravantes quando atingem zonas urbanas. Em tais condic;oes, ah3m dos efeitos 

diretos da enxurrada, a inundac;ao se segue quando os ventos superam a forc;a 10 

da Escala de Beaufort (ANEXO C) e arrastam materiais que impedem o escoamento 

da agua, causando alagamentos e correntes fortes nos pontos de vazao. 

A Codificac;ao de Desastres (ANEXO A) classifica esse tipo de ocorrencia 

como desastres naturais relacionados como incremento das precipitac;oes hfdricas e 

inundac;oes, englobando enchentes ou inundac;oes graduais, enxurradas ou 

inundac;oes bruscas, alagamentos e inundac;oes litoraneas por invasao do mar. 

A analise dos dados obtidos na pesquisa realizada pelo Corpo de Bombeiros 

do Rio de Janeiro permite constatar a relac;ao entre esse tipo de desastre e os 

grandes centres urbanos, como seve na TABELA 5. 

TABELA 5 - DESASTRES POR ENCHENTES ENTRE 1958 E 1998 

N° I FERIDOS I MORTOS I DESABRIGADOS I CIDADE I EST ADO I REGIAO IMES 
1 250 50.000 RJ Sudeste Jan 
2 300 25.000 Rio de Janeiro RJ Sudeste Jan 
3 194 74.000 Recife PE Nordeste Set 
4 50 19 1.500 RJ Sudeste Jan 
5 95 Sao Paulo SP Sudeste Jan 
6 277 2.000 Petro polis RJ Sudeste Fev 
7 734 289 18.560 Rio de Janeiro RJ Sudeste Fev 
8 39 Nordeste Abr 
9 200 9 Rio de Janeiro RJ Sudeste Jun 

10 50.000 Tocantins TO Centro-oeste Jan 

11 31 23.000 Recife PE Nordeste Jul 

12 20 23.000 sc Sui Out 

13 24 25.000 MG Sudeste Jan 

14 8 25 Rio de Janeiro RJ Sudeste Jan 

15 19 Sao Paulo SP Sudeste Mar 

16 5 Sao Paulo SP Sudeste Mai 

17 60.000 RS Sui Abr 

18 11 64.000 sc Sui Mai 

19 30 2.100 MG Sudeste Jan 

20 60 2000 Sudeste Fev 

21 292 20.000 RJ Sudeste Fev 

22 11 20.000 Sui Nov 

23 49 Recife PE Nordeste Abr 

24 25 Rio de Janeiro RJ Sudeste Jan 

25 5 150 Rio de Janeiro RJ Sudeste Mar 

26 13 Rio de Janeiro RJ sudeste Out 

FONTE: Autor (CBMRJ, 2005) 
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As enxurradas sao provocadas par chuvas intensas e concentradas, em 

regioes de relevo acidentado, caracterizando-se par produzirem subitas e violentas 

elevac;oes dos caudais, as quais se escoam de forma rapida e intensa. Nessas 

condic;oes, ocorre urn desequilfbrio entre o leito do rio e o conteudo de agua, 

provocando transbordamento e, nao raramente, causando morte de pessoas e 

animais e elevados prejufzos materiais. 

3.2.3.1 Prevenc;ao e reduc;ao de desastres par enchentes 

Sao fatores que contribuem para a vulnerabilidade as enxurradas: 

• Compactac;ao e impermeabilizac;ao do solo; 

• Construc;ao adensada de edificac;oes no leito secundario dos ribeiroes; 

• Desmatamento de encostas e assoreamento dos ribeiroes; 

• Acumulac;ao de detritos em galerias pluviais, canais de drenagem e 

cursos de agua. 

Quando a enchente se desenvolve de forma progressiva e tern reincidemcia 

cfclica, a comunidade tende a organizar seus pr6prios mecanismos de prevenc;ao, 

reac;ao e reconstruc;ao. No entanto, quando o processo se da de forma subita, 

algumas vezes imprevisfvel, atinge a comunidade com maior severidade, 

provocando grandes prejufzos materiais e, nao raramente, perdas humanas. 

Nao obstante, e possfvel identificar a probabilidade de sua decorremcia em 

qualquer urn dos casas, pasta que suas causas, via de regra, estao relacionadas 

com as mesmos princfpios, isto e, a existencia de cursos de agua na regiao e 

desequilfbrio da precipitac;ao pluviometrica. Portanto, a capacidade de previsao 

decorre do conhecimento dos aspectos fisiograficos da regiao e da sintonia com as 

indicadores meteorol6gicos. 

Tornam-se freqOentes as casas de enchentes urbanas, causadas 

diretamente par intensas precipitac;oes pluviometricas no ambiente desprovido de 
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suficiente capacidade de absorc;ao, com agravo da obstruc;ao por entulhos e 

assoreamento da rede de escoamento e dos ribeir6es nos quais poderia desafogar. 

Enquanto os efeitos diretos das enchentes decorrem, na maior parte dos 

casos, de maneira gradual, podendo ser monitorados pelo poder publico envolvido, 

constitui urn grave problema a divulgac;ao de informac;oes alarmantes ou infundadas 

sobre suas circunstancias. 

0 comportamento da populac;ao mal informada pode gerar acidentes e 

tornarem vulneraveis a saqueamentos edificac;oes precocemente abandonadas. 

Havendo emerg€mcia, a Defesa Civil deve acionar seu sistema de alerta, 

mobilizando todo o seu efetivo e equipamento e tomando o controle da situac;ao 

atraves de boletins oficiais informativos divulgados pelas emissoras de radio e 

televisao, alertando e informando a comunidade a respeito dos niveis do rio e de 

procedimentos a serem adotados. 

Para prevenir a incid€mcia desse tipo de desastre, as prefeituras municipais 

devem manter limpas as vias de escoamento de aguas pluviais e fiscalizar a 

conservac;ao de areas por onde fluem nascentes, c6rregos e ribeir6es. Concorre 

tambem para a prevenc;ao a educac;ao ambiental continuada, onde organizac;oes de 

defesa ambiental e de Defesa Civil devem interagir visando informar a populac;ao 

sobre as causas e efeitos das enchentes e enxurradas, motivando a conscientizac;ao 

preventiva. 

Em regioes sujeitas a incidencia sazonal de enchentes, ou mesmo em areas 

urbanas reincidentes em enxurradas, o 6rgao Municipal de Defesa Civil, atraves de 

seus nucleos de Defesa Civil, deve estabelecer campanhas educativas de reac;ao 

aos primeiros sinais do fenomeno, organizando pianos de evacuac;ao de areas e de 

utilizac;ao de meios de transporte aquatico para pessoas, animais e bens materiais 

especialmente importantes submetidos a tais condic;oes adversas. 
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3.2.4 Explosao 

Desastres ocasionados por explosao, neste trabalho, sao os efeitos gerados 

pelo subito deslocamento de ar ou massa ocasionado por fenomenos ffsicos ou 

quimicos (BRASIL. Glossario, 2002, p. 114). Embora diferentes desastres dessa 

natureza ja tenham ocorrido no Brasil e no mundo, os efeitos sobre a comunidade 

sao, em geral, os mesmos: danos fisicos muito severos e extensos prejuizos 

financeiros. 

A Codificagao do Plano Nacional de Defesa Civil nao estabelece a explosao 

como fator direto de desastre. Provavelmente por ser decorrente de outros 

fenomenos, como vazamentos de produtos, incendios, atentados ou ruptura de 

vasos, esse tipo de evento e definido como desastre humano, de natureza 

tecnol6gica, relacionado com produtos perigosos, com enfase para plantas e distritos 

industriais, parques e depositos de explosives (ANEXO A). 

TABELA 6 - DESASTRES COM EXPLOSAO DE 1958 A 1998 

No I FERIDOS I MORTOS I Cidade I Estado I Regiao IMES 
1 38 Sao Paulo SP Sudeste 
2 38 Duque de Caxias RJ Sudeste 
3 25 37 Campos RJ Sudeste Ago 
4 12 Fortaleza CE nordeste 
5 50 22 Niter6i RJ Sudeste Jun 
6 5 2 Paranagua PR Sui Jan 
7 15 Pirituba SP Sudeste Jan 
8 5 llha do Bogueirao RJ Sudeste Nov 

FONTE: Autor (CBMRJ, 2005) 

A ocorrencia de desastres dessa natureza e sempre caracterizada pelo 

efeito violento e devastador dos eventos agudos, fazendo muitas vitimas fatais e 

causando intenso impacto psicossocial. 

Apesar de nao apresentar vinculagoes diretas com o crescimento das 

cidades, as caracteristicas devastadoras das explosoes podem se tornar ainda 

maiores quando ocorrem em locais de concentragao publica ou em ambiente 

urbana. A produgao industrial tomenta o emprego de produtos quimicos perigosos e 
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utilizac;ao de vasos explosives, aproximando tais riscos de grandes centres urbanos, 

principalmente na regiao sudeste do Brasil, como seve na TABELA 6. 

Os incidentes envolvendo explosoes podem ocorrer em fabricas ou 

depositos de munic;oes ou artefatos explosives ou de fogos de artificios; em parques 

industriais com armazenamento de fluidos explosives ou inflamaveis sob pressao, 

gases criogenicos4
, caldeiras pressurizadas ou vasos de reac;ao qufmica exotermica. 

Explosoes com alto poder destrutivo podem tambem ocorrer em vefculos de 

transporte de substancias qufmicas explosivas ou outras que estejam sob pressao. 

3.2.4.1 Prevenc;ao e reduc;ao de desastres por explosao 

A prevenc;ao de explosoes, em geral, so e possfvel atraves da utilizac;ao de 

rigoroso protocolo de procedimento de manuseio, armazenamento e transporte. Para 

isso, cabe as administrac;oes dos estabelecimentos de manipulac;ao e transporte 

uma constante preparac;ao de seus funcionarios, bern como rigorosa observac;ao dos 

limites de validade e de exposic;ao a que os produtos podem ser submetidos. 

Aos orgaos publicos de fiscalizac;ao, compete exercer com rigor sua 

atividade, realizando as visitas de inspec;oes nas industrias, fabricas, depositos e 

armazens, alem de inspecionar vefculos de transporte rodoviario e ferroviario atraves 

de planejamento especffico, envolvendo organizac;oes de seguranc;a publica, 

controle de metrologia, protec;ao ambiental, formac;ao de condutores e outros afetos 

4 Os gases criogenicos podem solidificar ou condensar outros gases. A temperatura de solidificacao 
da agua e de 0° c a pressao atmosferica. lsso quer dizer que a agua presente na umidade 
atmosferica podera congelar no caso de vazamento de uma substancia criogenica, e, se isso ocorrer 
proximo a, por exemplo, uma valvula (que pode ser a do proprio tanque com vazamento), esta 
apresentara dificuldade para a realizacao de manobras. Assim sendo, nao se deve jamais jogar agua 
diretamente sabre um sistema de alivio ou valvulas de um tanque criogenico. Tambem nao se deve 
jogar agua no interior de um tanque criogenico pois a agua atuara como um objeto superaquecido 
(ela esta entre 15 e 20° C), acarretando a formacao de vapores e, portanto, o aumento da pressao 
interna do tanque, que podera se romper. Alguns gases comerciais criogenicos e respecti~as 
temperaturas de liquefa<;:ao: oxigenio (- 183°C), nitrogenio (- 193° C), hidrogenio (- 253°C). (SAO 
PAULO. CETESB, 2007) 
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ao manuseio industrial de produtos perigosos, de acordo com as normas da 

Associa9ao Brasileira de lndustrias Qufmicas (ABIQUIM). 

3.2.5 lncendio urbana 

Denomina-se incendio a ocorrencia de fogo nao controlado, que pode se 

tornar extremamente perigoso para os seres vivos e as estruturas. A exposi9ao a urn 

incendio pode produzir a morte, geralmente pela inala9ao dos gases, ou pelo 

desmaio causado por eles, ou, posteriormente pelas queimaduras graves. 

Nas areas urbanas, constituem o tipo de desastre definido neste trabalho 

incendios que ocorrem em grandes edifica96es coletivas, pensoes e hoteis, areas de 

entretenimento, parques industriais ou comerciais que normalmente acompanham o 

processo de desenvolvimento urbana. 

As normas sabre prote9ao contra incendios classificam o risco que se 

apresenta em cada tipo de ediffcio segundo as suas caracterfsticas, para adequar os 

meios de preven9ao, atendendo a tres fatores: 

);> Ocupacao: maior ou menor quantidade de pessoas e o conhecimento que 

possuem os ocupantes do ediffcio sabre preven9ao e combate a incendio. 

);> Composicao: a constru9ao do ediffcio em si; de que materiais e constitufdo, 

sua altura, vias de acesso e de fuga, sistemas de preven9ao e combate a 

incendio existentes, etc. 

);> Conteudo: materiais mais ou menos inflamaveis que, dentro do ediffcio, 

podem determinar o fator de risco de urn incendio. 

Conhecidos por sua voracidade em ceifar vidas e destruir o patrimonio, a 

incidencia de incendios urbanos e prevenida atraves de legisla96es e normas 

brasileiras e internacionais, mas, apesar disso, repetem-se de forma avassaladora e 

fazem muitas vftimas, como ficou evidente no incendio do ediffcio Joelma, em Sao 

Paulo (ANEXO B) e se evidencia nos dados constantes da TABELA 7 deste 

trabalho. 
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A eficacia das normas existentes depende da participagao de cada cidadao 

no processo preventive, com especial enfase para os proprietaries e usuaries de 

estabelecimentos sujeitos a riscos de incendio e da fiscalizagao constante por parte 

dos 6rgaos publicos encarregados da seguranga contra incendios e concessao de 

licenga para utilizagao e funcionamento. 0 editorial da revista Journal NFPA 

Latinoamericano manifestou como reflexao sobre o incendio em dezembro de 2004, 

em uma boate em Buenos Aires, quando morreram 193 pessoas: "La soluci6n a los 

problemas de seguridad y protecci6n contra incendio debe comenzar com el aporte 

de todos y cad a uno de nosotros" (JOURNAL, 2005, p. 1 ). 

TABELA 7- INCENDIOS URBANOS DE 1958 A 1998 

N° I FERIDOS I MORTOS I CIDADE I ESTADO I REGIAO MES 
1 7 3 Rio de Janeiro RJ Sudeste Ago 
2 200 400 Rio de Janeiro RJ Sudeste Dez 
3 30 4 Rio de Janeiro RJ Sudeste Jul 
4 400 16 Sao Paulo SP Sudeste Fev 
5 600 189 Sao Paulo SP Sudeste Fev 
6 5 Porto Alegre RS Sui Nov 
7 6 Sao Paulo SP Sudeste Nov 
8 5 Rio de Janeiro RJ Sudeste Nao informado 
9 50 20 Rio de Janeiro RJ Sudeste Fev 

10 10 1 Rio de Janeiro RJ Sudeste Out 
11 Rio de Janeiro RJ Sudeste Fev 

FONTE: Autor (CBMRJ, 2005) 

3.2.5.1 Prevengao e redugao de desastres por incendios urbanos 

A grande necessidade, comprovada pelos numerosos e tragicos incendios 

urbanos, de dotar o homem de conhecimento e calma para prevenir e reagir 

adequadamente em situagoes de incendio, levou o poder publico a estabelecer 

normas tecnicas apropriadas para a construgao e ocupagao de edificagoes, bern 

como a fomentar a divulgagao do conhecimento sobre a natureza do fogo e sobre os 

equipamentos e metodos necessaries para combate-lo em casos de emergencia. 
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Atualmente, no estado do Parana e na maioria dos estados brasileiros, os 

projetos de constru<;ao de edificagoes devem receber a analise do Corpo de 

Bombeiros como instrumento essencial para a aprovagao de sua execugao pelo 

setor competente das prefeituras municipais. A execugao da obra recebe a 

fiscalizagao da prefeitura e acompanhamento do Conselho Regional de Engenharia 

e Arquitetura. Na conclusao da obra, os bombeiros realizam inspegao e testes, 

emitindo o respective parecer de instrugao para emissao do alvara de "habite-se". 

Estando habilitadas para ocupagao, as edificagoes devem ainda receber 

nova vistoria quando sua utilizagao estiver definida. Nesse momenta da-se a analise 

sobre os riscos que serao incorporados a obra e respectivos instrumentos de 

prevengao de incendio necessaries. 

0 funcionamento pleno dessa estrutura preventiva pode evitar incendios. A 

corrupgao do sistema, quer seja pela omissao do proprietario ou responsavel pela 

utilizagao do im6vel, quer seja pela displicencia das autoridades no cumprimento de 

suas obrigagoes, podem comprometer a seguran<;a publica e expor a comunidade 

ao desastre causado por incendios urbanos. 

A redugao do impacto dos incendios se dara atraves da adequada 

disposigao de servigos de bombeiros bern equipados, treinamento de brigadas de 

incendio, disposigao de elementos preventives e de combate nos locais de risco e, 

acima de tudo, um perfeito entrosamento entre 6rgaos da seguran<;a e da 

administragao publica e os cidadaos, no respeito as normas preventivas e 

acionamento de todos os dispositivos de combate ao fogo. 

3.2.6 Desastres em meios de transportes 

Os meios de transporte, sejam eles de passageiros ou de carga, trazem 

consigo enorme potencial para irrupgao de desastres. Enquanto os transportes 

maritimes foram os primeiros a protagonizar tragedias, os naufragios, seguiram-se 

os acidentes rodoviarios, ferroviarios e aereos, cada qual com sua intensidade de 
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impacto aumentada conforme a propria capacidade de carga, tipo de energia motora 

e freqOencia de utilizac;ao. 

Nao ha nenhuma dificuldade em associar a utilizac;ao de meios de 

transportes e desenvolvimento urbana, posto que a concentrac;ao de atividades 

produtivas s6 se faz com a presenc;a de materia-prima, tecnologia e mao-de-obra 

nos mesmos locais. 

Os indicadores de desenvolvimento social e economico sao obtidos pela 

relac;ao entre populac;ao e meios de transporte existente nos municipios, estados e 

pafses para dimensionar, respectivamente, o nfvel de cada uma dessas unidades 

publicas. 

A classificac;ao da GODAR (ANEXO A) para desastres em meio de 

transportes e de origem humana e natureza tecnol6gica, contendo na mesma classe 

os eventos relacionados com meios de transporte aereo, ferroviario, aquatico 

(transporte fluvial ou maritima) e com os meios de transporte rodoviario. 

Em grandes centres urbanos, os acidentes de transite tornam-se fato tao 

comum que nao chegam a causar impacto publico mesmo quando provocam 

elevado numero de vftimas. Trata-se, sem duvida de um fenomeno de desastre por 

somac;ao, embora, muitas vezes, um unico acidente possa provocar forte comoc;ao 

social, colocando em duvida a capacidade operacional dos sistemas de reac;ao de 

emergencia e de suporte hospitalar. 0 pesquisador Giovanni de Araujo5
, assegura: 

As primeiras fatalidades por acidentes de transite foram registradas na Gra
Bretanha em 1896 e nos EUA em 1899. A partir daf, foram necessaries 
apenas 50 anos para que a estatfstica mundial registrasse o primeiro 
milionesimo acidente fatal. Em 1974, ja tfnhamos 2 milhoes de acidentes 
fatais registrados, chegando proximo dos 4 milhOes no final do seculo XX. 

0 aumento das fatalidades esta relacionado diretamente com o aumento do 
trafego ocasionado pelo consideravel incremento no numero de vefculos. 
Esse fenomeno se encontra presente, mesmo em parses em 
desenvolvimento, onde a introdu9ao de vefculos motorizados ocorreu um 
pouco mais tarde. A taxa de acidentes fatais na Tailandia, para cada 
100.000 habitantes, cresceu de 9,8 para 14,4 em 10 anos (1970-1980), 

5 GIOVANNI MORAES DE ARAUJO, pesquisador e escritor, assessora e mantE~m rela9oes tecnicas 
com a ABNT e diversos centres de pesquisa na area de centrale e transporte de produtos perigosos 
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sendo, atualmente, a quarta causa de acidente fatal depois da malaria, 
tuberculose e diarn§ia. Num periodo de 30 anos (1960-1990) mais de 
300.000 pessoas sofreram acidentes de transito fatais na fndia. (ARAUJO, 
2001. p. 19) 

Os meios de transportes aereos sao caracterizados pela rapidez e eficiemcia 

dos operadores, no entanto, sua utiliza<;ao e de grande risco, pais depende de 

condi<;oes exteriores ao proprio sistema de capacita<;ao, tecnologia e mecanica. As 

condi<;oes climaticas e o elemento humano no processo decis6rio sao elementos 

que podem aumentar ou reduzir os graus de riscos operacionais das aeronaves em 

quaisquer circunstancias. 

Os desastres registrados estao diretamente relacionados com as grandes 

metr6poles e suas conseqOencias revelam severo saldo de danos humanos 

gravissimos, conforme demonstra a TABELA 8. 

TABELA 8 - DESASTRES EM TRANSPORTES AEREOS 

N° I FERIDOS I MORTOS I Cidade I Estado I Regiao IMES 
1 36 Rio de Janeiro RJ Sudeste Jan 
2 60 Rio de Janeiro RJ Sudeste Dez 
3 13 Sao Paulo SP Sudeste Jan 
4 38 Bel em PA Norte mar 
5 54 Florian6polis sc Sui Abr 
6 137 Fortaleza CE Nordeste Jun 
7 7 Sao Paulo SP Sudeste Jan 
8 18 Macae RJ Sudeste Jul 
9 17 18 lmperatriz MA Nordeste 

10 200 16 Guarulhos SP Sudeste 
11 106 21 Guarulhos SP Sudeste Mar 
12 11 MT Centro-oeste Set 
13 54 12 Sao Jose do Xingu MT Centro-oeste Set 
14 20 2 Bauru SP Sudeste Fev 
15 19 22 Alta mira PA Norte Jun 
16 17 Recife PE Nordeste Nov 
17 2 3 Sao Paulo SP Sudeste Nov 
18 9 Guarulhos SP Sudeste Mar 
19 98 Sao Paulo SP Sudeste Out 

FONTE: Autor (CBMRJ, 2005) 

A utiliza<;ao de embarca<;oes ou trens como meio de transporte tambem 

implica em riscos de acidentes. Trens e embarca<;6es, quando envolvidos em 

acidentes, podem produzir danos flsicos para passageiros e tripulantes ou danos 
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ambientais, quando se trata de transportes de agentes qufmicos e poluentes, 

fundamentais para o aproveitamento industrial existentes nos grandes centres 

urbanos. 

No Brasil, os mais graves desastres com embarcac;:oes entre 1958 e 1998, 

ocorreram no Para (50%), no Rio de Janeiro (25%) e no Amapa (25%), conforme 

relat6rio do Corpo de Bombeiros. Desastres de trens ja foram anotados no Rio de 

Janeiro e no Parana (CBMRJ, 2005, passim). 

Em termos de estatfstica, os acidentes rodoviarios que foram registrados 

como desastres no ANEXO B, revelam a franca relac;:ao de sua incidencia com os 

maiores centres urbanos, principalmente em func;:ao da falta de infra-estrutura da 

malha rodoviaria e da insuficiencia logfstica das transportadoras de pequeno e 

medio porte. 

3.2.6.1 Prevenc;:ao e reduc;:ao de desastres em meios de transportes 

Os desastres ocorridos em meios de transporte ferroviario podem ser 

relacionados com a conservac;:ao das vias ferreas e as alterac;:oes ambientais que 

geram movimentos na base onde estao assentados os trilhos. Pode-se tambem 

referir aos acidentes de colisao com outros vefculos e descarrilamento associando

os ao intense trafego caracterfstico das periferias dos centres urbanos, ao 

descontrole de horario de fluxo e, por fim, as falhas humanas na coordenac;:ao do 

trafego, na conduc;:ao de trens, nos cruzamentos de rodovias e, inclusive, com ac;:oes 

de vandalismo nos trilhos e cancelas de sinalizac;:ao de tratego. 

Nao ha muitas outras medidas a serem implementadas alem do investimento 

publico e privado na estruturac;:ao das ferrovias e no controle de fluxo por horario, 

alem de fomentar amplas campanhas educativas sobre a direc;:ao defensiva e o 

respeito as convenc;:oes de transite, da mesma forma que se pode aplicar aos 

acidentes automobilfsticos. 
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A soma<;ao dos efeitos dos acidentes automobilisticos e mesmo aqueles 

que, por si s6, ja chegam a constituir um desastre, encontram razoes e respostas 

relacionadas. Enquanto a maior parte das causas de acidentes se refere ao excesso 

de velocidade, manobras perigosas, erros provocados por sonolencia ou embriaguez 

ou pelo simples desprezo pelas normas do transite, as solu<;6es parecem indicar a 

implementa<;ao de medidas educativas mais eficazes e utiliza<;ao de mecanismos 

repressivos e punitivos mais rigorosos. 

Com respeito a avia<;ao, ha que se considerar que os fatores que levam ao 

acidente aereo podem ser alinhados aos fatores ja considerados. Recentes 

levantamentos estatfsticos comparatives afirmam que o sistema aereo e uma das 

formas mais seguras de transporte, apesar do trafego cada vez mais intense e 

constante amea<;a de a<;6es do terrorismo. Os avan<;os tecnol6gicos e operacionais 

do setor parecem compensar as novas dificuldades que se impoem. A materia 

Desastres Aereos da revista Veja divulgou pesquisa americana (Newsweek apud 

VEJA, 2006) que demonstra que o transporte aereo registra media de 0,01 morte a 

cad a 100 milhoes de milhas viajadas, enquanto os trens somam 0,04 morte e os 

carros, 0,94. 

As falhas humanas, sejam elas combinadas a condi<;oes meteorol6gicas 

adversas, sejam somadas a problemas tecnicos, situam-se no topo das causas de 

acidentes aeronauticos. 0 levantamento do site especializado PlaneCrashlnfo.com 

(apud VEJA, 2006) informa que 56% dos acidentes aereos dos anos 90 ocorreram 

em fun<;ao de erro humane, classificado como porcentual parecido com o registrado 

nas decadas de 50 e 60, quando a avia<;ao comercial come<;ou a se popularizar. Em 

30% dos casos, o erro seria do piloto; em 20%, falha humana motivada por 

condi<;6es adversas; e em 6%, erro motivado por dificuldades com o equipamento. 

Os avioes de hoje estao menos vulneraveis a quedas causadas por tempo ruim (de 

15% nos anos 50 para 8% agora). Segundo a materia, cerca de 20% dos desastres 

sao causados por falhas mecanicas. 
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As pesquisas revelam que o numero e a freqUencia de acidentes aereos 

estao em trajet6ria descendente, provavelmente em func;ao de maiores 

investimentos para aquisic;ao de novos equipamentos e aeronaves mais modernas, 

pela evolw;:ao dos sistemas de navegac;ao e controle e pelo aprimoramento dos 

sistemas de seguranc;a do setor. 

0 numero anual de acidentes aereos, que estava em 61 no fim da decada 

de 80, jamais voltou a esse patamar. Entre 1991 e 1996, por exemplo, ficou na casa 

dos 50; entre 1997 e 1999, na casa dos 40; entre 2000 e 2002, na casa dos 30. Em 

2003 foram apenas 19 acidentes, e em 2004, 20. Nesse mesmo perfodo, entre os 

anos 80 e agora, subiu sem parar o numero de voos no mundo. Se em 1989 eram 

12,3 milhoes, em 1996 eram 16 milhoes, e em 2005, cerca de 22,2 milhoes de 

decolagens (PianeCrashlnfo.com apudVEJA, 2006). 

A margem de prejufzos ou danos produzidos por acidentes aereos e muito 

diversificada, pois abrange variaveis sociais, economicas e polfticas. Em quedas, a 

chance de sobrevivencia de passageiros e tripulantes praticamente inexiste. Em 

pousos de emergencia e problemas na decolagem ou descida, af sim, a 

possibilidade de preservac;ao de vidas pode ser bastante grande. 

0 tipo de aeronave e do local do acidente tambem representam significativos 

vetores na composic;ao da intensidade do desastre aereo. Estudos dos acidentes 

registrados entre os anos 70 e 90 nos EUA e na Europa Ocidental, que tern muitas 

das principais companhias aereas do mundo, mostra que de um total de 164 

ocorrencias com pelo menos uma fatalidade, 68 acidentes mataram todos os 

passageiros. Quinze outros acidentes tiveram mais de 90% de passageiros mortos e 

37, menos de 10% dos ocupantes da aeronave mortos (VEJA, 2006). 

Para prevenir acidentes em meios de transportes aereos e reduzir o impacto 

daqueles que nao puderem ser evitados, e recomendavel que: 

);> os governos estabelec;am instrumentos eficazes de controle do trafego aereo; 
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).- os planejamentos de voo nao utilizem numero excessive de escalas, que 

imp6em sucessivas manobras de decolagem, subida, descida e pouso, fases 

em que ocorreram o maior numero dos acidentes aereos registrados; 

).- o controle governamental deve regular a escolha de avi6es para transporte 

comercial conforme o requisite de seguran<;a de voo, que deve ser 

padronizado pela finalidade do voo, alem do especifico para a aeronave; 

).- as administra<;6es aeroportuarias devem estabelecer e controlar rigidamente 

o nivel de opera<;6es compativel com a capacidade do aeroporto e com o 

planejamento das empresas de transporte aereo; 

).- as administra<;6es aeroportuarias devem divulgar publicamente as condi<;6es 

locais atualizadas para opera<;ao na pista e restringir rigorosamente manobras 

perigosas; 

).- as pistas de pouso e decolagem devem receber inspe<;6es regulares par 

6rgao oficial especializado; 

).- os aeroportos devem ser provides de area de escape proporcional aos tipos 

de aeronaves para os quais estao habilitados e receber; 

).- as administra<;6es aeroportuarias devem possuir plano de emergencia 

estabelecido em parceria com a comunidade local e regional, com a finalidade 

de prover a redu<;ao de efeitos de acidentes aereos, especialmente no que se 

refere a opera<;6es de combate a incendio, salvamento, resgate, atendimento 

pre-hospitalar m6vel e interna<;ao hospitalar. 

3.2.7 Vazamento de produtos perigosos 

0 desastre par vazamento de produtos perigosos esta classificado pela 

GODAR (ANEXO A) como um desastre humano de natureza tecnol6gica, sendo 

geralmente relacionado com incidentes em meios de transporte, plantas e distritos 

industriais, parques e depositos de explosives; com o usa abusive e nao controlado 

de agrot6xicos; com intoxica<;ao ex6gena no ambiente familiar; com a contamina<;ao 
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de sistemas de agua potavel; com substancias e equipamentos radioativos de uso 

em medicina e com substancias e equipamentos radioativos de pesquisas ou 

emprego industrial ou usinas atomicas. 

No Brasil, os cases de vazamento de produtos perigosos com maier 

repercussao foram registrados em Goiania em setembro de 1987, onde houve 

contaminac;ao radioativa em larga escala, levando 5 pessoas a morte, causando 16 

contaminac;oes com gravidade e deixando mais de 5.000 pessoas desabrigadas; em 

Cubatao, em fevereiro de 1984, quando o vazamento de 700.000 litros de gasolina 

ceifou a vida de 508 pessoas na Vila Soc6, municipio de Cubatao/SP e; na 

Amazonia, em fevereiro de 1983 quando um grave desastre quimico deixou um 

tragico saldo de 42 mortos (CBMRJ, 2005, passim). 

Manipulac;ao, transporte e deposito de produtos perigosos devem ser 

realizados rigorosamente de acordo com as especificac;oes tecnicas relativas a cada 

produto e os cuidados preventives a serem tornados por leigos esta relacionado com 

o produto e suas caracteristicas de incendio, explosao e toxicidade, conforme 

procedimento determinado pela Associac;ao Brasileira de lndustrias Quimicas 

(ABIQUIM), como se pede verificar no ANEXO D deste trabalho. 

3.2.7.1 Prevenc;ao e reduc;ao de desastres por vazamento de produtos perigosos 

Alem das recomendac;oes feitas para a prevenc;ao e reduc;ao de efeitos dos 

desastres em explosoes, que tambem sao causadas por produtos perigosos, deve

se destacar nesse case que a periculosidade dos produtos nao necessariamente 

impoe risco de impacto agudo e, por isso, muitas praticas perigosas sao comumente 

toleradas no ambiente de trabalho ou transporte. 

A seguranc;a da manipulac;ao e transporte de produtos perigosos exige 

ampla conscientizac;ao dos riscos, constante fiscalizac;ao das atividades com tais 

produtos e aplicac;ao de severas sanc;oes pelas infrac;oes das normas da ABIQUIM e 

do C6digo Nacional do Transite. 
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A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Parana mantE~m um trabalho 

constante de prevengao especialmente dedicado aos produtos perigosos desde 

junho de 2001, quando foi criado o Programa Estadual de Controle do Transporte, 

Manuseio e Armazenagem dos Produtos Perigosos no Estado do Parana, 

objetivando integrar os diversos 6rgaos publicos competentes sobre a materia, como 

a Secretaria de Estado da Fazenda, a Secretaria de Estado da Saude e Vigilancia 

Sanitaria, a Secretaria de Estado dos Transportes, a Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e Recursos Hfdricos, Institute Ambiental do Parana - lAP, o Institute de 

Pesos e Medidas - IPEM, as Polfcias Rodoviarias Estadual e Federal, os Batalhoes 

de Polfcia Militar e o Corpo de Bombeiros. 

3.2.8 Vendaval 

Vendaval e o violento deslocamento de massas de ar de uma area de alta 

para outra de baixa pressao atmosferica. Ocorrem, normalmente, quando da 

passagem de frentes frias e sua intensidade e proporcional a pressao dessas frentes 

termicas (BRASIL. Glossario, 2002, p. 270). 

A incidencia desses sinistros de origem relacionada com a geodinamica 

terrestre externa de causa e61ica (ANEXO A). Acarretam destelhamento, queda de 

arvores e queda de edificagoes, devendo ser mensurada de acordo com a forga dos 

ventos atraves da escala de Beaufort (ANEXO C). 

3.2.8.1 Prevengao e redugao de desastres por vendaval 

Dentre as medidas preventivas de Iongo prazo para reduzir os efeitos dos 

vendavais ou tempestades, destacam-se: 

a) plantagao de renques, com quatro a seis fileiras de arvores com 

enraizamento profunda, de alturas gradualmente ascendentes, em 
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sentido transversal ao dos ventos dominantes, para proteger as 

plantac;oes; 

b) construc;ao de habitac;oes s61idas e bern situ ad as, evitando areas 

alagaveis ou sujeitas a deslizamentos e, sempre que possfvel, protegidas 

dos ventos dominantes, por elevac;oes ou quebra-ventos; 

c) construc;ao de coberturas com telhas cuidadosamente fixadas, para evitar 

deslizamentos ou destelhamentos. A construc;ao de forros e lajes 

contribui para aumentar a seguranc;a contra traumatismos; 

d) protec;ao das aberturas, dificultando a entrada de fortes correntes de ar 

no interior das residencias, atraves de janelas e portas que fechem 

hermeticamente. 

e) estabelecer campanhas educativas visando dotar as populac;oes que 

habitam locais sujeitos aos vendavais de conhecimentos sobre as 

medidas a serem adotadas durante o vendaval para reduzir seu impacto, 

controlando sistemas eletricos, protegendo pessoas de impactos, 

preservando sistemas de comunicac;ao, etc. 
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4 CONCLUSAO 

Ao descrever os efeitos adversos dos desastres para a sociedade moderna, 

o capitulo inicial deste trabalho apresentou o desafio assumido nesta pesquisa de 

identificac;ao de eventual relac;ao entre os desastres que provocam relevante 

impacto ambiental e psicossocial e o processo de desenvolvimento urbana brasileiro 

e de apresentar elementos essenciais para estabelecer uma estrategia geral de 

reac;ao e reduc;ao de efeitos dos desastres. 

Para isso, o autor realizou a pesquisa bibliografica e consultas a registros, 

arquivos e resenhas de relat6rios, artigos jornalfsticos e revistas tecnicas 

especializadas, para apresentando o suporte te6rico e as principais referencias 

tecnicas sabre o assunto no segundo capitulo, onde tambem foram ressaltadas as 

caracteristicas dinamicas do desenvolvimento sustentavel e seu curse no processo 

que se observa ocorrer no Brasil. 

Na terceira fase do trabalho, o autor analisou os dados constantes em 

pesquisa realizada pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro para registrar 

diferentes tipos de desastres ocorridos no Brasil ao Iongo de varias decadas, 

identificando nelas as caracteristicas que permitiram identificar a origem, natureza, 

local de incidencia e indice de reincidencia, com analise de periodicidade sazonal e 

intensidade de seus efeitos danosos. 

Ao atingir todos os objetivos de seu trabalho, o autor apurou ser relevante 

considerar que, embora de natureza humana, enquanto alguns tipos de desastres 

analisados nao emitem sinais preliminares de sua incidencia, tolhendo a capacidade 

de reac;ao da comunidade atingida, outros sao totalmente previsiveis e, ainda assim, 

afetam o local onde eclodem de maneira avassaladora. 
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Considerando, entao, essa peculiaridade, e presumfvel que as organizac;:oes 

de Defesa Civil de cada localidade devam realizar estudos e simular todos os tipos 

de desastres que a estatfstica revela ocorrer na regiao. Trata-se, na verdade de ser 

estimulada a reac;:ao comunitaria de forma mais organizada e eficaz, visando 

desonerar os instrumentos publicos, direcionando-os para os locais mais 

severamente atingidos na fase aguda. 

Estando plenamente estabelecida a estrutura formal de prevenc;:ao e reac;:ao 

publica aos desastres, com amplo respaldo legal em nfvel nacional, como tambem 

ficou evidenciado pela pesquisa realizada, pode-se imaginar que o desenvolvimento 

dos centros urbanos brasileiros doravante esteja protegido contra sobressaltos e 

ameac;:as. lnfelizmente, isso nao e verdade. 

0 comentario do editorial do Jornal da NFPA para a America Latina foi muito 

feliz ao revelar que, enquanto todos os cidadaos, independentemente de suas 

motivac;:oes polfticas, economicas e individualistas pelo poder, dinheiro e 

entretenimento inconsequentes, nao assumirem sua propria responsabilidade 

pessoal pela seguranc;:a contra sinistros, todos estaremos em perigo. 

Validando a hip6tese de que fatores relacionados com a eclosao de 

desastres tivessem identificac;:ao e alguma relac;:ao com o processo de explorac;:ao da 

infra-estrutura do desenvolvimento urbana, considera-se viavel a interac;:ao formal 

entre Estado e comunidade, como forma de instrumentar a formulac;:ao de uma 

polftica de compartilhamento de responsabilidades na explorac;:ao de atividades que 

potencializem riscos de desastres, produzindo urn programa eficaz de prevenc;:ao de 

desastres e reduc;:ao de seus efeitos. 

Embora ainda seja necessaria aprofundar a analise em torno das 

informac;:oes obtidas, vislumbra-se como hip6tese para completar a lacuna existente 

entre o potencial de risco de desastres e a efetividade dos mecanismos de controle, 

a instituic;:ao de urn conselho comunitario especffico, em ambito municipal ou 
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regional, com a finalidade de deliberar sabre a viabilidade dos projetos de 

desenvolvimento urbana nos termos do potencial de riscos de desastres que possam 

apresentar. 
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GLOSSARIO 

Gas criogenico - e o gas armazenado de forma lfquida em temperatura inferior a -

150° C e pressao superior a 200 kgf/cm2
. 

Matacoes - pedras soltas, grandes e arredondadas; fragmentos de rocha. 

Saqueamento - despojamento violento; ato de tirar, roubar ou furtar. 

Sizigia - conjunto ou oposic;ao de urn corpo celeste, especialmente a Lua, com o 

Sol. No caso da Lua, ocorre o plenilunio (lua cheia) ou o novilunio (quarto 

minguante). 

Status Quo - expressao em latim que significa o estado em que se achava 

anteriormente determinada questao. 
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ANEXO A - CODIFICA<;AO DE DESASTRES, AMEA<;AS E RISCOS- CODAR 

CODIFICACAO DOS DESASTRES NATURAlS 

'. • lmpacto (queda) de Corpos Siderais 

! lmpacto (queda) de meteorites 

• Desastres Natura is Relacionados com a Geodin~mica 
T errestre Extern a 

• Desastres Naturais de Causa E61ica 

Vendavais ou tempestades 

Vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais 

Vendavais extremamente intensos, furac6es, tuf6es ou 
ciclones tropicais 

Tornados e trombas d'agua 

' • Desastres Naturais Relacionados com Temperaturas 
' Externas 

: Onda de frio intense 

Nevadas 

Nevascas ou tempestades de neve 

Aludes ou avalanches de neve 

Granizos 

I Geadas 

·: Ondas de calor 

Ventos quentes e secos 

• Desastres Naturais Relacionados com o Incremento das 
Precipitac;oes Hfdricas e com as lnundac;oes 

Enchentes ou inundac;oes graduais 

· Enxurradas ou inundac;oes bruscas 

Alagamentos 

· lnundac;oes litoraneas provocadas pela brusca invasao do 
mar 

• Desastres Naturais Relacionados com a lntensa 
Reduc;ao das Precipitac;6es H fdricas 

,I Estiagens 

. Secas 

Queda intensa dos Indices de umidade relativa do ar 

CODAR-NS.Q 

CODAR-NS.QMT 

CODAR-NE 

CODAR-NE.E 

CODAR-NE.EVD 

CODAR-NE.ECL 

CODAR-NE.EFR 

CODAR-NE.ETR 

CODAR-NE.T 

CODAR-NE.TFI 

CODAR-NE.TNV 

CODAR-NE.TTN 

CODAR-NE. TAN 

CODAR-NE.TGZ 

CODAR-NE.TGE 

CODAR-NE.TOC 

CODAR-NE.TVQ 

CODAR-NE.H 

CODAR-NE.HIG 

CODAR-NE.HEX 

CODAR-NE.HAL 

CODAR-NE.HIL 

CODAR-NE.S 

CODAR-NE.SES 

CODAR-NE.SSC 

CODAR-NE.SQU 

CODAR-11.1 

CODAR-11.101 

CODAR-12 

CODAR-12.1 

CODAR-12.101 

CODAR-12.102 

CODAR-12.103 

CODAR-12.104 

CODAR-12.2 

CODAR-12 .201 

CODAR-12.202 

CODAR-12.203 

CODAR-12.204 

CODAR-12.205 

CODAR-12.206 

CODAR-12.207 

CODAR-12.208 

CODAR-12.3 

CODAR-12.301 

CODAR-12.302 

CODAR-12.303 

CODAR-12.304 

CODAR-12.4 

CODAR-12.401 

CODAR-12.402 

CODAR-12.403 
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r~~~~~~;~~~~~;~~~;--~~~;~~;~;-
r •Desastres Naturais Relacionados com a Gtlodini'lmic<l (;ODAR-NI CGDAR-13 
T errestre I nterna · ·· 

;j.Desastres Naturais Re.lacionados com a Sismologia CODAR-NI.S CODAR-13.1 
+-
! Terremotos, sismos e/ou abalos sfsmicos CODAR-NI.SST CODAR-13.101 
r··········-··.-·-··----------··---------------·------------··-----------------
;i Maremotos e tsunamis CODAR-NI.SMT CODAR-13.102 
li 

11· Desastres Naturais Relacionados com a Vulcanologia CODAR-NI.V CODAR-13.2 
; 

! 
,I Erupc;oes vulcanicas CODAR-NI.VEV CODAR-13.201 

fDes~stres Naturais Relacionados com a Geomorfologia, CODAR-NI.G 
; o lntemperismo, a Erosao e a Acomodac;ao do Solo CODAR-13.3 
r-· 

I CODAR-NI.GDZ I Escorregamentos ou deslizamentos CODAR-13.301 
.~--
!I Corridas de massa CODAR-NI.GCM CODAR-13.302 
! 

! Rastejos CODAR-NI.GRJ CODAR-13.303 
!----·-··-·----··---···--·-·--·-----·---·----------------·-
I Quedas, tombamentos e/ou rolamentos de matac6es e/ou CODAR-NI.GQT 
\ rochas CODAR-13.304 
~ 
i Processo erosivos - erosao laminar CODAR-NI.GES CODAR-13.305 

~ ~·-·------
.1 Erosao linear- sulcos, ravinas e boc;orocas ou voc;orocas CODAR-NI.GEV CODAR-13.306 
+---
i Subsidencia do solo CODAR-NI.GSS CODAR-13.307 
r-
i Erosao fluvial - desbarrancamentos de rios e fen6menos CODAR-NI.GTC 
·1 de terras cafdas CODAR-13.308 
i r··- ···-·· -
' Erosao marinha CODAR-NI.GAM CODAR-13.309 
' 
! 

CODAR-NI.GSD 
:1 Soterramento de localidades litoraneas por dunas de areia 

:~ Desastres Naturais Relacionados com o Desequilfbrio da 

CODAR-13.310 

CODAR-NB 
I Biocenose CODAR-14 
t 
! Pragas Animais CODAR-NB.A CODAR-14.1 
' 

___ .. ____ .. ___ 
,.~-·---··-·--··---.. ·-- ------·--·-···---·----
! 

i Rates domesticos CODAR-NB.ARD CODAR-14.101 
J-· 
:! Morcegos hemat6fagos CODAR-NB.AMH CODAR-14.102 
il __ . ··-----

f Ofldios pec;onhentos CODAR-NB.AOP CODAR-14.103 
! 
r· 
! Gafanhotos (locusta) CODAR-NB.AGF CODAR-14.104 

+ -
i Formigas sauvas CODAR-NB.AFS CODAR-14.105 
[-·-·---- -

I Bicudos CODAR-NB.ABC CODAR-14.106 
r-
·1 Nemat6ides CODAR-NB.ANM CODAR-14.1 07 
r---· 
i Pragas Vegetais CODAR-NB.V CODAR-14.2 
' r-
j Pragas vegetais prejudiciais a pecuaria CODAR-NB.VPP CODAR-14.201 
f·-----
I Pragas vegetais prejudiciais a agricultura CODAR-NB.VPA CODAR-14.202 
~--··-·-·-··---·-------.............. 
! 

CODAR-NB.VMV CODAR-14.203 ~ Mare vermelha 
' 
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CODIFICACAO DOS DESASTRES HUMANOS 

Classifica<;ao CO DAR 

Alfabetico • ,r- . 
:1 • Desastres Humanos de Natureza Tecnologica CODAR-HT CODAR-21 

1· Desastres Siderais de Natureza Tecnol6gica CODAR-HT.S CODAR-21 .1 
r--·······-·· . ···- ·--------r------------+-------t 
'I Desastres siderais de natureza tecnol6gica sem CODAR-HT.SSR CODAR-
·1 men<;ao de riscos radioativos 21 .101 

I Desastres siderais de natureza tecnol6gica com CODAR-HT.SCR CODAR-
·1 men<;ao de riscos radioativos 21 .102 
d 

~r · Desastres Relacionados com Meios de CODAR-HT.T CODAR-21 .2 
i
1 
Transporte sem men<;ao de Risco Quimico ou 

1 Radioativo 

Desastres relacionados com meios de 
transporte aereo 

Desastres relacionados com meios de 
transporte ferroviario 

Desastres relacionados com meios de 
transporte fluvial 

Desastres relacionados com meios de 
transporte maritima 

I Desastres relacionados com meios de 
:1 transporte rodoviario 

CODAR-HT.TAE CO DAR-
21 .201 

CODAR-HT.TFR CO DAR-
21.202 

CODAR-HT.TFL CO DAR-
21 .203 

CODAR-HT.TMR CO DAR-
21.204 

CODAR-HT.TRV CO DAR-
21 .205 t· Desastres Re1ac-io-n-~a~d~o~s ~c~o~m~a-C~o-n~st-ru~<;-a~o-~-C~O-D~A-R--H~T-.~C------~----~ CODAR-21 .3 

I Civil 

! Desastres relacionados com a danifica<;ao ou a CODAR-HT.CDH CO DAR-
21 .301 

(-... -... -.. --.. ··-----·----·-----.. ·---·-··--·-.. ·-·-· .. ·-·-----·· .. -----·--··r . 
j destrui<;ao de habita<;oes 
[-·-··-··----- ------------+------------li--------t 
I Desastres relacionados com a danifica<;ao ou a CODAR-HT.CPS CO DAR-
I destrui<;ao de obras de arte ou de edifica<;oes 21 .302 

CO DAR-

i por problemas relatives ao solo e as funda<;oes 
r------------------ -+-----------+--------t 

1 Desastres relacionados com a danifica<;ao ou a CODAR-HT.CPE 
i destrui<;ba

1
o de odbras detarte ou de edifica<;oes 21 .303 

por pro emas e estru uras 
~------------------------r-----------r------~ 
j Desastres relacionados com o rompimento de CODAR-HT.CRB CO DAR-

21 .304 

CO DAR-

I barragens e riscos de inunda<;ao a jusante 
:r--------------------·---+------------r-----~ 
:I Desastres e/ou acidentes de trabalho ocorridos CODAR-HT.CAC 
'I durante a constru<;ao 

Desastres relacionados com as atividades de CODAR-HT.CAM 
minera<;ao 

• Desastres de Natureza Tecnol6gica 
Relacionados com lncendios 

CODAR-HT.I 

1 lncendios em instala<;oes de combustiveis, 61eos CODAR-HT.ICB 
I e lubrificantes (COL) 

i lncendios em meios de transporte maritima ou CODAR-HT.IMF 
! fluvial 

21.305 
' CO DAR-

21.306 

CODAR-21.4 

CO DAR-
21.401 

21.402 

·r·-··--·-- ---·--·· .. ·--------+~-----------+----I GODAR-

l.~~----~~----~----------------~----------------------~--------~j 
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F;~~~~~;;;~~~=~===~~f~R: ~-··· 

L ncendios em plantas e distritos industriais I GODAR-HT.IPI GODAR-
! 21.404 

fi~-;;endios em edifica90es com grandes - I CODAR~HT.IED GODAR-

'':.~~~~:::: ~:~~~:z~~nol6gi~----~ CODAR-HT.P I ~~:~R-21.5 
,I Relacionados com Produtos Perigosos 

! menc;ao de nscos de extravasamento de 21.501 
i produtos perigosos 

;!Des~om meio~elransporte com ~ODAR-HT.PMT l GODAR-

r----------------------------------~-----------------------r----------~ 
i Desastres em plantas e distritos industriais, GODAR-HT.PIQ 
1 parques e depositos com menc;ao de riscos de 

GODAR-
21 .502 

~-~~~~i~--~wM~u~ w~ 
;i parques ou depositos de explosives 21 .503 
·~------------------------------------r---------------------~----------~ 
I Desastres relacionados como uso abusive e GODAR-HT.PAG GODAR-
! nao controlado de agrotoxicos 21.504 
·t--------------------------------r---------------------l----------t 
! Desastres relacionados com intoxicac;ao GODAR-HT.PAD GODAR-
! exogenas no ambiente familiar 21 .505 

:I Desastres relacionados com a contaminac;ao de GODAR-HT.PGA GODAR-

t~~-~~~~~~nc~---]CODAR-HT.~~~~R-
! equipamentos radioativos de uso em medicina j 21.507 
r-
1 Desastres relacionados com substancias e GODAR-HT.PAE GODAR-
! equipamentos radioativos de uso em pesquisas, 21 .508 

~~~~ ~~1GOD~~-HT.POP GODAR-
I perigosos 21.509 

1

1

• Desastres Relacionados com Goncentrac;o.-es GODAR-HT.D GODAR-21.6 
Demograficas e com Riscos de Golapso ou 

I Exaurimento de Energia e de Outros Recursos 
I e/ou Sistemas Essenciais 

,[_: .. o~~;~t~es relacionados ~-o--m-r-is-co_s __ d_e_c-~··-la-~so--1 CO DAR -HT. DR H 

'I ou exaurimento de recursos hfdricos 

i! Desastres relacionados com riscos de colapso GODAR-HT.DRE 
I ou exaurimento de recursos energeticos 

GODAR-
21.601 

GODAR-
21 .602 

1··--------.. ·--------------·--------------r----------------;------~ 
I Desastres relacionados com riscos de colapso GODAR-HT.DLX 

.! Desastres relacionados com riscos de intensa GODAR-HT.DGP 
I poluic;ao provocada por escapamento de gases 

GODAR-
21 .603 

GODAR-
21.604 

J ... ~ .. ~ .... :.~-~~=~~ga __ do s~ste~~~ colet~~~xo ·---l 
I e partrculas em suspensao na atmosfera i • ______ ,_ _____________________ r---------4 

I Desastres relacionados com riscos de intensa GODAR-HT.DRL 
:1 poluic;ao provocada por resfduos lfquidos 
i efluentes da atividade industrial 

\'-o~-~ .. ~~tre~ relacionados-com riscos de intensa I GODAR-HT.DRS 
;! poluic;ao provocada por resfduos solidos da 

GODAR-
21 .605 

GODAR-
21.606 
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1 atividade industrial 
('""···'·"·'·::: .. : .... c:::""'·''''''"·'"""'-"·"'-="'-""'-"=""":.:.:::::""""·'""""'·""-='="=""""""'""""""""'"";;;.""""''·:::;,,;;;.c;;;;.:;:::::.::l·;;;.::.==::::::""-""-;;;."~;;.·· ... ................ ···-----··--··· 

[·····---·--------·-------·---;,-------------+-----~ 

i Desastres relacionados com riscos de intensa CODAR-HT.DPH 
i poluic;ao provocada por dejetos e outros 
:1 poluentes resultantes da atividade humana 

CODAR-
21 .607 

r--------------------+------------~------~ 
I Desastres relacionados com riscos de colapso CODAR- HT. DSD 
:i nos sistemas de com putadorizados e de 
I automac;ao 

r-~ Desastres Humanos de Natureza Socia.l I G0IDAR.-HS 

I• Desastres Relacionados com Ecossistemas . CODAR-HS.E 
·r···--·····--·------------ -----F 
[I Urbanos e Rurais 
'I 

CODAR-
21.608 

I··· >-()@OAR-22 l CODAR-22.1 

CO DAR-:! lncendios urbanos ou rurais CODAR-HS.EIN 
; j ;~ 22.101 
:[··--·-····-·------------··-··--·------·--·-·-·------+-------- ---+-----------4 
:I Desastres relacionados com a depredac;ao do CODAR-HS.EDS CODAR-
l! solo por desmatamento sem controle e/ou ma 22.102 
! gestao agropecuaria 
[-·-·--------·-----------+-----------+----------! 
i Desastres relacionados com a depredac;ao do CODAR-HS.ERM CODAR-
1 solo por acumulac;ao de rejeitos de minerac;ao 22.103 
,r-----------------------~r---------------+----------; 
;! Desastres relacionados com a depredac;ao do CODAR-HS.EZD CODAR-
J 
!i solo por zoneamento urbana e/ou rural 22.104 
!J deficiente 

! Desastres relacionados com a destruic;ao 
·! intencional da flora e da fauna 

CODAR-HS.EDF CODAR-
22.105 

r---·-··-------- -----·--- -----···--r-- -------------+--- -----1 
l Desastres relacionados como fluxo CODAR-HS.EFT CODAR-
1 desordenado de trans ito 22.1 06 

'I• Desastres Humanos Relacionados com CODAR-HS.C ________ . ___ 

1
_

2
cc_

2
o~

2
o

00
AA~RRR---2222 .. 22 I. 

IE~~:::;;rego ;::liz::-r-ooAR-Hs.CoG .. - __J 

r~~~----~-C-0-DA-R--H-S-.-C-E-··-s-----~~~R-

'~me e desnutri~ao - - I CODAR-HS.CFD ~~~~R-
1!----------------- --- I CODAR-HS.CMD CODAR-
:i Migrac;oes intensas e descontroladas 22_204 
+·········-··-· --------·---·-·---+-------------+--------{ 

1 lntensificac;ao da violencia domestica 
CODAR-HS.CVD CODAR-

' 22.205 

·. f"i·~-f~-~-;j·;;j·~~-~nt~de ;;rgi~alizadas e menor~-ODAR-HS~CJ.M l CODAR-
:i carentes I 22.206 
1

1 Grevismo generalizado I CODAR-HS.CGC ~~~~R-
:(-··-----·····--- - r-------------r-- ------i 

CODAR-HS.CDB CODAR-
i Disseminac;ao de boatos e panico 

.1 Tumultos e desordens generalizados 
CODAR-HS.CTG 

r·····-··----.. ·-·--------·--·-------··----·-------·-····---·l-
·1 Trafico de drogas intense e generalizado CODAR-HS.CTD 

22.208 

CODAR-
22.209 

I CODAR-



' 
f--·--·-·--
i Incremento dos indices de criminalidade geral e I GODAR-HS.GIG 
:1 dos assaltos 
r----··· ··---~---~~~······-··-·-··---··---·--······ .. -----~·----------

I GODAR-HS.GBQ 
1 Banditismo e crime organizado 

! 

i Venda de seguranc;a e matadores a soldo 
CODAR-HS.CVS 

;I r----··--··--- I GODAR-HS.GGP ll Colapso do sistema penitenciario 
! 

'! 

Terrorismo Interne 
CODAR- HS.CTE 

~ ! 
d 

~;egui96es e conflit;s ideol6gicos, religiose;-[ GODAR-HS.GPG 
i e/ou rac1a1s 

1f~ D~sastres Humanos Relacionados com CODAR-HS.B 
:1 Conflitos Belicos 
., 
' CODAR-HS.BGI i Guerras internas, civis e revolucionarias 

;!-·-·---.. ··--·-·--·----·-----·--·-
FAR-HS.BGG i Guerras convencionais 

[·--···--·-··-·-----

I GODAR-HS.BGR ~ ! 
;j Guerras regulares 

;~ 
d CODAR-HS.BGI I Guerras irregulares 

1-··--··-·-··-------------
' I GODAR-HS.BGL i Guerrilhas 

:----·--·---·-----·-··------------··--1 
:j Guerras biol6gicas CODAR-HS.BGB 
q 
r 
i Guerras nucleares CODAR-HS.BGN 
;i 
}---·-- ------·-----·--------- I GODAR-HS.BGQ I Guerras quimicas 

r---· -
i Terrorismo com apoio de organizac;oes CODAR-HS.BTI 
:1 (terroristas) internacionais 
;f 
'! • Desastres Humanos de NaturezaBiol6gica CODAR~HB 

!J· Desastres Humanos Relacionados com CODAR-HB.V 
', Doen9as Transmitidas per Vetores Biol6gicos 
[-----·-·--- I GODAR-HB.VDE ' 
' Dengue 

1-
CODAR-HB.VFA 

! Febre amarela 
! 
·--~-~-~------~---··-------------~---·-

i Le1shman1ose v1scera 
' 

22.210 

CO DAR-
22.211 

CO DAR-
22.212 

CO DAR-
22.213 

CO DAR-
22.214 

CO DAR-
22.215 

CO DAR-
22.216 

CODAR-22.3 

CO DAR-
22.301 

CO DAR-
22.302 

CO DAR-
22.303 

CO DAR-
22.304 

CO DAR-
22.305 

CO DAR-
22.306 

CO DAR-
22.307 

I GODAR-
22.308 

CO DAR-
22.310 

GODAR·23 

CODAR-23.1 

I GODAR-
23.101 

CO DAR-
23.102 

--rGooAR
j23.103 

CODAR-
23.1 04 
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1~~~-~~------------ l cooAR::HB.VMA 

~te -------··----- -=r-0--A-R---H-B-.V--P-E-----~----_j 

i Tripanossomiase americana I CODAR-HB.VTA 

t~mi~se ~:-~~en~a~ ::= I COD_A_R ___ H_B-.VT--8------+------t 

I• Desastres Humanos Relacionados com TcooAR-HB.A 
;j Doenc;as Transmitidas por Agua e/ou Alimentos 1 

'! 

CODAR-H B.ACO 

CODAR-H B.ADA 

CODAR-HB.AIA 
lntoxicac;oes alimentares 

il r--·-----------------------------t-----------~------! 
~~e a virus "A" I CODAR-HB.AHA 

; 

CODAR-H B.APO II Poliom ielite 
il ;,.------·----------·----·------------;-------------!-
·: Outras doenc;as ransmit1das por agua e 
i alimentos 

!~o-~~~stres Humanos Relacionados com 
J Doenc;as Transmitidas por lnalac;ao 

'I Coqueluche 

! Gripe ou influenza 

CODAR-HB.AGE 

l CODAR-HB.I 

CODAR-HB.ICO 

CODAR-HB.IGR 

i················-···-·----.. ···-·-·-·-.. ·-----· .. ··------.. ------

'_:1 Meningite meningoc6cica ----1 CODAR-HB~iMM 
>I 

H 
tl Sarampo CODAR-HB.ISA 
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r--·· .. .. .. ............. --.. - .. - -----·--·-··---.. -.. -·------------ .. -----.. --·-------·-~ .. --~~-r----- .. -·- -- ... ·. ···--··· w ..... - • .... • ......... r;;·:;o·~---·-·- -........... . 
f "" -- I CODAR-HB.ITU CODAR-
·.,:. Tuberculose 23.306 
.r--··---·------------------------j---- --------+---- ---1 

CODAR-HB.IRA CODAR-I Outras doenc;as respirat6rias agudas 
23.399 

1-Desastres Humanos Relacionados com CODAR-HB.S 
I Doenc;as Transmitidas por Sangue e por outras 

CODAR-23.4 

'r=;~:~: ~~nad~-~ CODAR-HB SHB ~f~o~R-
r---------------------+----------~------~ 

,i Hepatite a virus "C" CODAR-HB.SHC CODAR-
23.402 

[··-·-·---·---···---·-.. --........ _,_,, __ , ________ ·---·---f- -----------t------1 

' I CODAR-HB.SID CODAR-i Sindrome da imunodeficiencia adquirida 
23

.4
03 

lr------------------+-----------~--------~ 
li 
~ ~ Outras doenc;as sexualmente transmissiveis CODAR-HB.SST ~f~~R-
.r-.. -----·----.. -·--·-----.. ---·--.. --.. -·--------------r------------+------1 
li Hepatite a virus delta (Febre Negra de Labrea) I CODAR-HB.SHD CODAR-
! 23.405 
! 

I • Desastres Humanos Relacionados com CODAR-HB.G CODAR-23.5 
I Doenc;as Transmitidas por outros ou por mais de 
II um Mecanisme de Transmissao 

~irose ---------- I CODAR-HB.GLP ~o~~R-

! I Raiva CODAR-HB.GRV CODAR-
23.502 

r rit;-;,~ ------------------------rR-HB GTE ----

1 

~f~tt 

t-;;hist~~~ODAR-HB-.G·-SC ____ lt0·-.~-t-4R----~ 

:1 Outras doenc;as transmitidas por outros ou por CODAR-HB.GGE CODAR-
.J m~is de um mecanisme de transmissao 23.599 

CODIFICACAO DOS DESASTRES MISTOS 

C lassificac;ao 

•Desastres Mistos Retacionados com a 
Geodinamica Terrestre Externa 

. • Desastres Mistos Relacionados com a 
lonosfera 

Bolsoes de reduc;ao da camada de ozonio 

• Desastres Mistos Relacionados com a 
Atmosfera 

i Efeito estufa 

CO DAR 

CODAR-ME.I 

CODAR-ME.IRO 

CODAR-ME.A 

CODAR-ME.AEE 

CODAR-31.1 

CODAR-
31.1 01 

CODAR-31 .2 

CO DAR-
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.201 

acid as CODAR-ME.ACA CO DAR-
31 .202 

Camadas de inversao termica 
CODAR-ME.AIT CO DAR-

31.203 

1• Desastres Mistos Rel9cionados com a CODAR-MI CODAR-32 
; Geodinamica Terrestre. lnterna ,, 
r-- I CODAR-MI.S 1· ~e~a~tres Misto~ Relacionados com a CODAR-32.1 

1 S1sm1c1dade lnduz1da 

Sismicidade induzida por reservat6rios 
CODAR-MI.SIR CO DAR-

32.101 

Sismicidade induzida por outras causas 
CODAR-MI.SGE CO DAR-

32.199 

Desastres Mistos Relacionados com a CODAR-MI.G CODAR-32.2 
Geomorfologia, o lntemperismo e a Erosao 

Salinizac;ao do solo 
CODAR-MI.GSS CO DAR-

32.201 

Desertificac;ao 
CODAR-MI.GDE CO DAR-

~ 
32.202 

FONTE: SECRET ARlO NACIONAL DE DEFESA CIVIL (BRASIL, 2007) 
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ANEXO B - PRINCIPAlS DESASTRES REGISTRADOS NO BRASIL DE 1958 A 

1988 

08/05/1958, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, COLISAO DE TRENS, 
ESTA<;AO DA MANGUEIRA, RIO DE JANEIRO, OF, 90 MORTOS, 100 FERIDOS. 

01/1959, TECNOLOGICO, QUEDA DE AVIAO, RIO DE JANEIRO, RIO DE 
JANEIRO, GB, 36 MORTOS, QUADRIMOTOR DA LUFTHANSA CAl NO GALEAO. 

23/08/1959, TECNOLOGICO, INCENDIO EM LOJA DE TINTAS, RUA BUENOS 
AIRES, 290 - CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ, 3 MORTOS, 7 FERIDOS, lncendio 
ocorrido em pn§dio de oito pavimentos, em 20 minutes foram salvas 36 pessoas. 
Ap6s trinta minutes violenta explosao soterrou 3 bombeiros e provocando 
queimaduras graves em outros 7, sendo o fogo combatido por mais de nove horas 
por 180 prac;as e 37 oficiais. 

"22/12/1959, TECNOLOGICO, QUEDA DE AVIAO, RAMOS, RIO DE JANEIRO, GB, 
60 MORTOS, as 14:15h do dia 22 de dezembro o aviao da VASP se chocou com urn 
outre da FAB pilotado pelo cadete Eduardo da Silva Pereira." 

20/12/1961, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, INCENDIO, CENTRO 
DE NITEROI - BARGAS, NITEROI, RJ, 400 MORTOS, 200 FERIDOS, INCENDIO 
EM CIRCO. 

15/01/1962, NATURAL, INUNDA<;AO, 25 mortos, centenas de desabrigados urn 
temporal que totalizou 242 mm provocou o trasbordamento do Canal do Mangue e 
do Rio Maracana e deslizamentos em varies pontes. 

01/1963, TECNOLOGICO, QUEDA DE AVIAO, SAO PAULO, SAO PAULO, SP, 13 
MORTOS, APOS DECOLAR DO AEROPORTO DE CONGONHAS BIMOTOR DA 
CRUZEIRO CAl EM RUA DE SAO PAULO. 

28/07/1963, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, INCENDIO, PASSEIO 
PUBLICO, RIO DE JANEIRO, GB, 4 MORTOS, 30 FERIDOS, lncendio no Ediffcio 
Astoria no Centro do Rio de Janeiro - Cinelandia, ao lado do Ediffcio Serrador. 

02/01/1966, DESLIZAMENTO, FAVELA DE SANTO AMARO, RIO DE JANEIRO, 
GB, 60 MORTOS, 100 FERIDOS. 

02/01/1966, DESASTRE NATURAL, ENCHENTES & DESLIZAMENTOS, ESTADOS 
GB & RJ, 250 MORTOS, 50000 DESABRIGADOS. 

"20/01/1967, DESASTRE NATURAL, DESLIZAMENTO, GEN.GLICERIO -
LARANJEIRAS, RIO DE JANEIRO, GB, 200 MORTOS, 300 FERIDOS, Devido as 
fortes chuvas uma casa e dais edificios foram soterrados entre as ruas Belizario 
Tavera e General Glicerio." 

20/01/1967, DESASTRE NATURAL, ENCHENTES & DESLIZAMENTOS, ESTADOS 
GB & RJ, 300 MORTOS, 25000 FERIDOS. 

14/03/1970, TECNOLOGICO, QUEDA DE AVIAO, BAIA DE GUAJARA-MIRIM, 
BELEM , PA, 38 MORTOS, BIMOTOR HIRONDELLE." 

20/07/1970, DESASTRE NATURAL, ENCHENTE, RECIFE, PE, 194 MORTOS, 
7 4000 DESABRIGADOS. 
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04/02/1971, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, DESABAMENTO DE 
PAV. EXPOSICOES, GAMELEIRA, BELO HORIZONTE, MG, 65 MORTOS. 

20/11/1971, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE VIADUTO, 
AV.PAULO DE FRONTIN - ESTACIO, RIO DE JANEIRO, GB, 26 MORTOS, 22 
FERIDOS. 

1972, TECNOLOGICO, EXPLOSAO DE BUTANO/PROPANO, SAO PAULO, SP, 38 
MORTOS. 

1972, TECNOLOGICO, EXPLOSAO DE REFINARIA, REFINARIA DUQUE DE 
CAXIAS, DUQUE DE CAXIAS, RJ, 38 MORTOS. 

24/02/1972, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, INCENDIO, EDIFICIO 
ANDRAUS- CENTRO, SAO PAULO, SP, 16 MORTOS, 400 FERIDOS. 

18/08/1972, DESASTRE NATURAL, DESLIZAMENTOS, , CAMPOS DO JORDAO, 
SP, 40 MORTOS. 

20/12/1972, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, DESABAMENTO 
SUPERMERCADO IDEAL, PILARES, RIO DE JANEIRO, RJ, 14 MORTOS, 100 
FERIDOS. 

13/09/1973, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, DESABAMENTO 
SUPERMERCADO ELDORADO, CAMPINAS, SP, 8 MORTOS. 

01/02/1974, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, INCENDIO, EDIFICIO 
JOELMA- CENTRO, SAO PAULO, SP, 189 MORTOS. 

11/11/1975, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, INCENDIO, EDIFICIO 
DA RENNER, PORTO ALEGRE, RS, 5 MORTOS. 

1975, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE ONIBUS, RIO 
ACARI, DUQUE DE CAXIAS, RJ, 46 MORTOS 

04/1980, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE AVIAO, 
FLORIANOPOLIS, FLORIANOPOLIS, SC, 54 MORTOS 

26/06/1980, DESASTRE NATURAL, TORNADO, IRATI, PR, 15 MORTOS, 48 
FERIDO. 

01/1981, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, NAUFRAGIO DE 
EMBARCA<;AO, MAZAGAO, AP, 291 MORTOS, 

09/1981, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, NAUFRAGIO DE BARCO, 
OBIDOS, OBIDOS, PA, 43 MORTOS. 

11/11/1981, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, INCENDIO, EDIFICIO 
GRANDE AVENIDA, SAO PAULO, SP, 6 MORTOS. 

25/11/1981, DESASTRE NATURAL, DESLIZAMENTOS, ESTRADA RIO-
TERESOPOLIS, TERESOPOLIS, RJ, 20 MORTOS. 

13/03/1982, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, CONTAMINA<;AO 
COM PROD. QUIMICO, MERCADO SAO SEBASTIAO, RIO DE JANEIRO, RJ,3 
MORTOS, Vazamento de Pentaclorofenato de S6dio conhecido como "P6 da China", 
isolou por duas semanas um conjunto de 6 Quarteiroes paralisando as atividades da 
Bolsa de Alimentos do Rio de Janeiro." 
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06/1982, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE AVIAO, 
FORTALEZA, FORTALEZA, CE, 137 MORTOS, Boeing da VASP bate em morro em 
Fortaleza." 

08/06/1982, DESASTRE NATURAL, VENDAVAL, PARANA, PR, 33 MORTOS, 300 
FERIDOS, 4000 DESABRIGADOS. 

03/12/1982, DESASTRE NATURAL, INUNDACAO, 6 mortos causou deslizamentos 
no Morro do Pau da Bandeira, inundando varias ruas como transbordamento do Rio 
Faria-Timb6. 

01/02/1983, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, DESASTRE QUIMICO, 
FLORESTA AMAZONICA, AM, 42 MORTOS. 

20/03/1983, NATURAL, INUNDACAO, RIO DE JANEIRO, 05 MORTOS, Urn grande 
temporal caiu na madrugada de 20 de marc;o de 1983, provocando o desabamento 
de casas e a morte de cinco pessoas em Santa Teresa, onde a chuva atingiu 189 
mm. 0 transbordamento de rios e canais em Jacarepagua deixou mais de 150 
desabrigados 

24/10/1983, NATURAL, INUNDACAO, RIO DE JANEIRO, 13 mortos, forte temporal 
com deslizamento de terra no Morro do Pavaozinho. 

17/01/1984, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE AVIAO, 
SAO PAULO, SAO PAULO, SP, 7mortos, bimotor Navajo IMF caiu sabre sobrado da 
rua Doutor Genesio Pereira, no bairro Carandiru, logo ap6s a decolagem do Campo 
de Marte. 

25/02/1984, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, VAZAMENTO DE 
GASOLINA/700.000L, VILA SOCO, CUBATAO, SP, 508 MORTOS. 

04/07/1984, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE AVIAO, 
MACAE, MACAE, RJ, 18 MORTOS, AVIAO BANDEIRANTE PP-SBC DA TAM CAl 
EM MACAE COM REPORTERES DA REDE MANCHETE, GLOBO, 
BANDEIRANTES E EDUCATIVA" 

16/08/1984, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, EXPLOSAO, 
PLATAFORMA DE ENCHOVA, MACAE- BACIA DE CAMPOS, RJ, 37 MORTOS, 25 
FERIDOS. 

20/10/1984, TECNOLOGICO DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, 
DESABAMENTO DE EDIFICIO, R. NESTOR PINTO NEVES, 77 ALCANTARA, SAO 
GONCALO, RJ, 07 MORTOS, 10 FERIDOS, Desabamento de ediffcio em 
construc;ao sabre urn bar, uma casa e parte de outras casas. 

1984, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, INCENDIO EM FAVELA, 
FAVELA NICODEMOS, RIO DE JANEIRO, RJ, 5 MORTOS, 675 DESABRIGADOS. 

1984 DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE AVIAO, 
' 

IMPERATRIZ, IMPERATRIZ, MA, 18 MORTOS, 17 FERIDOS. 

24/01/1985, DESASTRE NATURAL, ENCHENTE, ANGRA DOS REIS & PARATY, 
ANGRA DOS REIS E PARATY, RJ, 19 MORTOS, 50 FERIDOS, 15000 
DESABRIGADOS. 

30/09/1985, DESASTRE NATURAL, TEMPESTADE, MINAS GERAIS, MG, 22 
MORTOS. 
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1985, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, EXPLOSAO DE USINA, 
FORTALEZA, FORTALEZA, CE, 12 MORTOS. 

17/02/1986, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, INCENDIO, EDIFICIO 
ANDORINHAS - CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ, 20 MORTOS, 50 FERIDOS, 
Predio de construc;ao antiga com mais de 50 anos nao era adaptado ao C6digo de 
Seguranc;a Contra lncendio e Panico do CBMERJ, nao possuindo escadas 
enclausuradas bem como portas corta-fogo, os andares formavam verdadeiros 
labirintos devido a sua extensao apesar do predio ser de baixa altura. 90% da 
vitimas foram encontradas no acesso ao terrac;o cuja porta era mantida fechada por 
quest6es de seguranc;a por ordem do administrador do condominia." 

31/11/1986, DESASTRE NATURAL, ABALO SfSMICO, JOAO CAMARA, JOAO 
CAMARA, RN, MAGNITUDE 5.1 ESCALA RICHTER 

27/01/1987, DESASTRE NATURAL, ENCHENTE, SAO PAULO, SAO PAULO, SP, 
95 MORTOS. 

17/02/1987, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, COLISAO DE TRENS, 
SAO PAULO, SAO PAULO, SP, 58 MORTOS, 99 FERIDOS. 

26/02/1987, DESASTRE NATURAL, ENCHENTE, PETROPOLIS, TERESOPOLIS & 
RIO, RIO DE JANEIRO, RJ, 292 MORTOS, 20000 DESABRIGADOS, Em razao 
dessas chuvas que registravam 171 vitimas fatais em Petr6polis e 94 no municipio 
do Rio de Janeiro foi decretado nesta o Estado de Emergencia e com o 
agravamento da situac;ao no dia 22 Estado de Calamidade Publica. 

30/09/1987, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, CONTAMINA<;AO 
COM CESI0-137, GOIANIA- CENTRO, GOIANIA, GO, 5 MORTOS, 16 FERIDOS, 
5000 DESABRIGADOS. 

13/10/1987, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, DESABAMENTO EDIF. 
R. FARIAS, BELEM, PA, 40 MORTOS, 27 FERIDOS. 

1987, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE AVIAO, 
GUARULHOS, GUARULHOS, SP, 16 MORTOS, 200 FERIDOS. 

1987, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE PREDIO, JURITI, 
JURITI, PA, 3 MORTOS. 

18/01/1988, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, ACIDENTE DE 
ONIBUS, PONTE DA FOLHA, 20 MORTOS. 

01/02/1988, DESASTRE NATURAL, ENCHENTE, PETROPOLIS, BAIXADA 
FLUMINENSE, PETROPOLIS, BAIXADA FLUMINENSE, RJ, 277 MORTOS, 2000 
DESABRIGADOS. 

12/02/1988, DESASTRE NATURAL, DESLIZAMENTO, MORRO DE DONA MARTA, 
RIO DE JANEIRO, RJ, 6 MORTOS, 40 FERIDOS, 300 DESABRIGADOS, Uma tela 
usada em uma obra de contenc;ao de encosta rompeu-se sob o peso do lixo e da 
lama acumulados durante uma semana de fortes chuvas. A enxurrada destruiu 

' 
cerca de 30 barracos. 

19/02/1988, DESASTRE NATURAL, DESLIZAMENTO, HOSPITAL SANTA 
GENOVEVA, RIO DE JANEIRO, RJ, 18 mortos, soterramento por pedras oriundas 
do alto da Serra da Carioca as quais atingiram a clinica de pessoas idosas em Santa 
Tereza. 

Continua 
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19/02/1988, DESASTRE NATURAL, ENCHENTE & DESLIZAMENTO, RIO DE 
JANEIRO, RIO DE JANEIRO, RJ, 289 MORTOS, 734 FERIDOS, 18560 
DESABRIGADOS, PREJUiZO US$ 935 MILHOES. 

21/02/1988, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, DESABAMENTO DE 
PREDIO, Rua Teixeira Carvalho - Abolic;ao, Rio de Janeiro, RJ, 13 MORTOS, 7 
FERIDOS, Devido a continuidade das chuvas, ocorreu o desabamento do predio de 
3 pavimentos por volta das 19:30h de urn dia de domingo, durando os trabalhos de 
remoc;ao cerca de doze horas." 

02/03/1988, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, ACIDENTE DE 
ONIBUS, CACHOEIRA, CACHOEIRA, BA, 65 MORTOS. 

17/03/1988, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, ACIDENTE DE 
ONIBUS, SAO PAULO, SAO PAULO, SP, 22 MORTOS. 

01/05/1988, DESASTRE NATURAL, ONDA DE FRIO, ESTADOS DO SUL, 77 
DESABRIGADOS. 

11/06/1988, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, DESLIZAMENTO, 
FAVELA PAU BANDEIRA - V.IZABEL, RIO DE JANEIRO, RJ, 6 MORTOS, 7 
FERIDOS. 

07/07/1988, DESASTRE NATURAL, DESLIZAMENTO, ALAGOAS, AL, 54 
MORTOS, 35.000 DESABRIGADOS. 

07/1988, TECNOLOGICO, NAUFRAGIO DE BARCO, BELEM, BELEM, PA, 58 
MORTOS, NAUFRAGIO DO BARCO 0 CORREIO DO ACARI 

12/10/1988, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, INCENDIO, BANCO 
DO BRASIL - PRES.VARGAS, RIO DE JANEIRO, RJ, 1 MORTO, 10 FERIDOS, 
lncendio atingiu o Edificio ltaborai na esquina da Av. Pres. Vargas com Av. Rio 
Branco." 

31/12/1988, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, NAUFRAGIO (BATEAU 
MOUCHE), LEME - MAR, RIO DE JANEIRO, RJ, 53 MORTOS, Naufragio com 
embarcac;ao com cerca de 140 pessoas ocorrido as 23:45h da noite de Reveillon de 
1988." 

21/03/1989, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE AVIAO, 
CUMBICA, GUARULHOS, SP, 21 MORTOS, 106 FERIDOS, Boeing 707 da 
Transbrasil, que ia de Manaus para Sao Paulo, caiu a dais quilometros do aeroporto 
de Cumbica. o aviao transportava 26 toneladas de brinquedos e equipamentos 
eletronicos e destruiu parte de tres sobrados da Avenida Otavio Braga de Mesquita e 
12 barracos da favela Centilha. 

15/04/1989, DESASTRE NATURAL, ENCHENTE, REGIAO NORDESTE, 
NORDESTE, NE, 39 MORTOS. 

11/06/1989, DESASTRE NATURAL, ENCHENTE, RIO DE JANEIRO, RIO DE 
JANEIRO, RJ, 9 MORTOS, 200 FERIDOS. 

03/09/1989, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE AVIAO, 
MATO GROSSO, MT, 11 MORTOS, Boeing 737-200 cai na mata" 

03/09/1989, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE AVIAO, 
SAO JOSE DO XINGU, PANTANAL, MT, 12 MORTOS, urn milagre salvou a vida 
das 54 pessoas que viajavam no Boeing 737-200 DA VARIG. o piloto Cesar Garcez 
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ia de Maraba para Beh§m(Pa).errou a rota, ficou sem combustfvel e pousou sobre a 
mata, em Sao Jose do Xingu a mil quilometros do seu destine. 

24/10/1989, DESASTRE NATURAL, DESLIZAMENTO, FAVELA NOVA 
REPUBLICA, SAO PAULO, SP, 14 MORTOS. 

03/01/1990, DESASTRE NATURAL, ENCHENTE, RIO TOCANTINS, TOCANTINS, 
PA, 50000 DESABRIGADOS. 

02/1990, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE AVIAO, 
BAURU, BAURU, SP, 2 MORTOS, 20 FERIDOS, Fokker F-27 da TAM saiu da pista 
de pouso em bauru, sao paulo, e, descontrolado, atingiu cinco casas e urn carro, 
matando duas pessoas. 

06/06/1990, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE AVIAO, 
ALTAMIRA, ALTAMIRA, PA, 22 MORTOS, 19 FERIDOS, queda de aviao em 
Altamira distante a dois quilometros do aeroporto da cidade. o aviao se dirigia a 
Cuiaba. 

31/07/1990, DESASTRE NATURAL, ENCHENTE, RECIFE, RECIFE, PE, 31 
MORTOS, 23000 DESABRIGADOS. 

14/10/1990, DESASTRE NATURAL, ENCHENTE, SANTA CATARINA, SANTA 
CATARINA, SC, 20 MORTOS, 0, 23000 DESABRIGADOS. 

16/01/1991, DESASTRE NATURAL, ENCHENTE, MINAS GERAIS, MINAS GERAIS, 
MG, 24 MORTOS, 25000 DESABRIGADOS. 

17/01/1991, DESASTRE NATURAL, ENCHENTE, RIO DE JANEIRO, RIO DE 
JANEIRO, RJ, 25 MORTOS, 8 FERIDOS. 

09/02/1991, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE ONIBUS, 
RIO JAGUARIBE, RIO JAGUARIBE, CE, 37 MORTOS. 

19/03/1991, DESASTRE NATURAL, ENCHENTE, SAO PAULO, SAO PAULO, SP, 
19 MORTOS. 

27/03/1991, DESASTRE NATURAL, ENCHENTE, SAO PAULO, SAO PAULO, SP, 5 
MORTOS. 

12/05/1991, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, ACIDENTE DE 
CAMINHAO, FEIRA DE SANT'ANNA, FEIRA DE SANT'ANNA, BA, 33 MORTOS, 18 
FERIDOS. 

14/05/1991, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, ACIDENTE DE 
ONIBUS, CACHOEIRA DO SUL, CACHOEIRA DO SUL, RS, 19 MORTOS, 19 
MORTOS. 

15/06/1991, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, EXPLOSAO DE CASA 
DE FOGOS, SANTA BARBARA, NITEROI, RJ, 22 MORTOS, 50 FERIDOS. 
21/06/1991, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, EXPLOSAO DE 
FABRICA DE FOGOS, SANTA BARBARA, NITEROI, RJ, 22 MORTOS, 50 
FERIDOS. 

09/08/1991, DESASTRE NATURAL, CICLONE, CANOINHAS & TRES BARRAS, 
CANOINHAS & TRES BARRAS, SC, 50 FERIDOS, 300 DESABRIGADOS. 

01/09/1991, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, DESABAMENTO 
EDIFICIO, VOLTA REDONDA, VOLTA REDONDA, RJ, 8 MORTOS. 
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12/09/1991, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, ACIDENTE DE 
ONIBUS, DRACENA, DRACENA, SP, 14 MORTOS, 5 FERIDOS. 

18/09/1991, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, VAZAMENTO DE 
ACIDO CLORIDRICO, NOVA LIMA, NOVA LIMA, MG, 600 desabrigados. 

01/10/1991, DESASTRE NATURAL, VENDAVAL, ITU, SP, 15 MORTOS, 200 
DESABRIGADOS. 

06/11/1991, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, CONTAMINA<;AO POR 
CLORO, IGARA<;U, IGARA<;U, PE, 110 DESABRIGADOS. 

09/11/1991, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, ACIDENTE DE 
ONIBUS, LIMEIRA, LIMEIRA, SP, 16 MORTOS, 40 FERIDOS. 

11/11/1991, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, ACIDENTE DE AVIAO, 
RECIFE, RECIFE, PE, 17 MORTOS. 

15/11/1991, DESASTRE NATURAL, TROMBA D'AGUA, PARANA & SANTA 
CATARINA, VARIAS, PR, 11 MORTOS, 20000 DESABRIGADOS. 

01/09/1992, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE 
CAMINHAO, ALEGRE, ES, 12 MORTOS. 

24/01/1992, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, EXPLOSAO DE SILO, 
PORTO DE PARANAGUA, PARANAGUA, PR, 2 MORTOS, 5 FERIDOS. 

15/02/1992, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, VAZAMENTO DE 
CLOR0(300 KG), CUBATAO, CUBATAO, SP, 40 FERIDOS. 

19/03/1992, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, SUBSIDIENCIA DO 
SOLO, VILA BARRAGINHA, CONTAGEM, MG, 36 MORTOS, 63 FERIDOS. 

15/04/1992, DESASTRE NATURAL, ENCHENTES, RIO GRANDE DO SUL, RIO 
GRANDE DO SUL, RS, 60000 DESABRIGADOS, US$ 24 MILHOES. 

27/05/1992, DESASTRE NATURAL, ENCHENTES, SANTA CATARINA, SANTA 
CATARINA, SC, 11 MORTOS, 64000 DESABRIGADOS. 

10/10/1992, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE ONIBUS, 
SAO LUIZ DO PURUNA, SAO LUIZ DO PURUNA, PR, 37 MORTOS. 

11/09/1992, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, INCENDIO EM TREM 
(GASOLINA), ARAUCARIA, ARAUCARIA, PR, PREJUiZO CR$ 28 BILHOES. 

15/01/1992, DESASTRE NATURAL, ENCHENTES, MINAS GERAIS, MINAS 
GERAIS, MG, 30 MORTOS, 21000 DESABRIGADOS, PREJUiZO CR$ 50 
BILHOES. 

15/01/1995, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, EXPLOSAO DE 
DEPOSITO DE FOGOS, PIRITUBA, SAO PAULO, SP, 15. 

28/01/1995, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, DESABAMENTO 
EDIFICIO, GUARATUBA, GUARATUBA, PR, 29 MORTOS. 

16/07/95, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, EXPLOSAO DE PAIOL, 
ILHA DO BOQUEIRAO, RIO DE JANEIRO, RJ, 5 FERIDOS, Explosao ocorrida em 
paiol de explosives da Marinha do Brasil na llha do Boqueirao em frente a llha do 
Governador, levou panico em uma tarde de Domingo a milhares de moradores 
locais. 
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24/11/1995, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE AVIAO, 
CAMPO DE MARTE, SAO PAULO, SP, 3 MORTOS, 2 FERIDOS, aviao ap6s 
decolar do Campo de Marte cai na Avenida Santos Dumont explodindo matando 
seus tres ocupantes e ferindo dois passageiros de urn taxi. 

01/1996, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, DESABAMENTO DE 
EDIFICIO, AV. MAL. RONDON, 704 - MARACANA, RIO DE JANEIRO, RJ, 02 
MORTOS, 04 FERIDOS. 

13/02/1996, DESASTRE NATURAL, ENCHENTES, REGIAO SUDESTE, VARIAS 
LOCALIDADES, 60 MORTOS, 2000 DESABRIGADOS. 

02/03/1996, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE 
AERONAVE, SERRA DA CANTAREIRA, GUARULHOS, SP, 9 MORTOS, aviao 
Learjet PT-LSD da empresa Madri Taxi Aereo colide contra a Serra da Cantareira as 
23:30H com os integrantes do conjunto Mamonas Assassinas. 

31/04/1996, DESASTRE NATURAL, CHUVAS, RECIFE, RECIFE, PE, 49 MORTOS. 

12/06/1996, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, DESABAMENTO DE 
SHOPPING CENTER, OSASCO, OSASCO, SP, 40 MORTOS. 

18/09/1996, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, COLISAO DE TRENS, 
ESTA<;AO DE JAPERI, JAPERI, RJ, 16 MORTOS, 50 FERIDOS, Trem carregado 
de bobinas de ago, perde os freios e colide com trem de passageiros as 08:15h da 
manha. 

31/10/1996, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE AVIAO, 
SAO PAULO, SAO PAULO, SP, 98 MORTOS, queda da aviao da TAM devido a 
falha no sistema reversor, sobre conjunto de casas em Vila Catarina a 2 km do 
Aeroporto de Congonhas - centro de Sao Paulo. 

02/1998, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, INCENDIO, AEROPORTO 
SANTOS DUMONT, RIO DE JANEIRO, RJ, lncendio destr6i totalmente predio da 
administrac;ao, atingindo arquivos do Departamento de Aviac;ao Civil (D.A.C.). 

22/02/1998, TECNOLOGICO, DESABAMENTO DE EDIFICIO, BARRA DA TIJUCA, 
RIO DE JANEIRO, RJ, Desabamento do ediffcio Palace 2 I devido a sobrecarga em 
urn dos seus pilares principais, deixando urn saldo de nove mortos. 

03/1998, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, INCENDIO FLORESTAL, 
ESTADO DE RORAIMA, MUCAJAI, APIAU, CARACARAI, RR, AREA AFETADA 
36.000.000Ha., lncendio florestal, o maior da regiao amazonica, mata 12 mil 
cabec;as de gado e atinge 20% do estado, sendo enviadas equipes de varios 
estados e pafses tais como a Argentina e a Venezuela para o combate as chamas." 

04/09/1998, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, DESABAMENTO, As 
01 :30h da manha o teto da lgreja Universal do Reino de Deus em Osasco, Sao 
Paulo desaba deixando urn saldo de 36 mortos e 467 feridos 

FONTE: DISASTER WATCH- CBMERJ (2005) 
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ANEXO C - ESCALA BEAUFORT DE FORc;A DOS VENTOS 

FONTE: SCUBADIVER (2007) 



ANEXO D - QUADRO DE PRODUTOS PERIGOSOS 

SISTEMA DE CLASSIFICACAO DE RISCO 

Classe 1 - Explosivos 
1.1 Substancias e artefatos com risco de explosao em massa 
1.2 Substancias e artefatos com risco de proje9ao 
1.3 Substancias e artefatos com risco predominante de fogo 
1.4 Substancias e artefatos que nao representam risco significative 
1.5 Substancias pouco sensiveis 
1.6 Substancias extremamente insensiveis 

Classe 2- Gases 
2.1 Gases inflamaveis 
2.2 Gases comprimidos nao t6xicos e nao inflamaveis 
2.3 Gases t6xicos por inala9ao 

Classe 3 - Liquidos inflamaveis 
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Classe 4 - S61idos inflamaveis; Substancias Passiveis de Combustao Espontanea; 
Substancias que, em contato com a agua, emitem Gases lnflamaveis 
4.1 S61idos inflamaveis 
4.2 Substancias passiveis de combustao espontanea 
4.3 Substancias que, em contato com a agua, emitem gases inflamaveis 

Classe 5 - Substancias Oxidantes; Per6xidos Organicos 
5.1 Substancias Oxidantes 
5.2 Per6xidos Organicos 

Classe 6 - Substancias T6xicas; Substancias lnfectantes 
6.1 Substancias T 6xicas 
6.2 Substancias lnfectantes 

Classe 7 - Substancias Radioativas 

Classe 8 - Substancias Corrosivas 

Classe 9 - Substancias Perigosas Diversas 

ROTULO DE RISCO (Losango obrigat6rio nas laterais e traseira do veiculo) 
• Vermelho- lnflamavel 
• Verde - Gas nao inflamavel 
• Laranja - Explosives 
• Amarelo - Oxidante 
• Branco- Veneno 
• Azul - Perigoso quando molhado 
• Prete/Branco - Corrosives 
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• Amarelo/Branco - Radioativos 
• Vermelho/Branco listrados - S61idos inflamaveis 

--------------------------~ 

PAINEL DE SEGURANCA 
• Obrigat6rio o uso na frente, laterais e traseira do velculo 
• Cor laranja com numeros pretos e verso na cor preto- Transporte a noite a tinta tera 

que ser refletiva. 
• Quatro numeros (ONU) indica o produto 
• Parte superior- ate tres algarismos - indica o grau de risco 
• Primeiro algarismo e o risco principal e os demais o risco subsidiario 
• Nao havendo risco subsidiario, o risco principal e acompanhado de "0" 
• 0 numero de risco acompanhado com "X" significa que o produto nao pode ter 

contado com agua 
NORMAS DE RECONHECIMENTO 
• Tipo de velculo de transporte 
• Forma do contenedor ou recinto de armazenamento 
• Letreiros indicadores de advertencia 
• Cores ou marcas corporativas (empresas) 
• Uso dos sentidos (adores, irrita9ao nos olhos, gosto) 

DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA TRANSPORTE 
• Motorista habilitado com curso 
• Certificado de capacita9ao do velculo 
• Envelope para transporte 
• Nota Fiscal identificando o produto, o fornecedor e o recebedor 
• Ficha de Emergencia do produto transportado 
• Kit de Emergencia 

PROCEDIMENTOS GERAIS DIANTE DE EMERGENCIAS COM PRODUTOS PERIGOSOS 
0 principal aspecto a ser considerado durante o atendimento de um acidente que envolva 
produtos perigosos diz respeito a seguran9a das pessoas envolvidas. 
Os primeiros no local de emergencia deverao respeitar as seguintes regras basicas: 

Evitar qualquer tipo de contato com o produto perigoso; 
Aproximar-se do local com cuidado, tendo o vento pela costas, tomando como 

referencia o ponto de vazamento do produto perigoso; 
Procurar identificar o produto perigoso (aproximar-se ate 75m da area de risco) e 

verificar se ha vazamento, incendio, libera9ao de vapores ou vltimas; 
Determinar as a96es iniciais de emergencia recomendadas no Manual de 

Emergencias da ABIQUIM; 
lsolar o local do acidente impedindo a entrada ou salda de qualquer pessoa. Manter

se afastado da zona contaminada, no mlnimo 100 metros, ate conseguir informa96es sabre 
o tipo de substancia qulmica perigosa existente no local; 

Solicitar a presen9a de socorro especializado; 
Estabelecer as zonas de trabalho e os pontos de controle para regular o acesso a cada uma 
das zonas. 

FONTE: PARANA (Defesa Civil, 2005) 




