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Resumo (somente texto até 3.000 caracteres) 

Trata-se de projeto que visa analisar os deveres de proteção do Estado implicados na concretização 

de direitos fundamentais de atingidos por inundações, à luz do Estado Socioambiental e do Direito dos 

Desastres. Entende-se que tais concepções podem contribuir de modo efetivo para a minimização de danos 

ambientais e sociais verificados nas recorrentes inundações que ocorrem em todo o país, alavancando 

aportes para a otimização da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. 

 

Introdução 

 

 A ocupação desordenada de áreas urbanas é problema antigo e de ocorrência significativa no 

território nacional, figurando como fonte de inúmeros danos ambientais e sociais a cada evento natural que, 

colidindo com a ausência de planejamento, promove os chamados desastres, in casu, as inundações, 

definidas como o “transbordamento de água da calha normal de rios, mares, lagos e açudes ou acumulação 

de água por drenagem deficiente, em águas não habitualmente submersas” (Confederação Nacional de 

Municípios, 2015, p. 30). Importante deixar claro que somente temos um desastre quando questões naturais 

unem-se a problemas de natureza antrópica, como destacam Carvalho e Damacena: 
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Seja pela má-canalização de um rio, pela construção de um dique de má qualidade ou pela 

indevida e incorreta expansão populacional, a ingerência humana nas atividades modernas 

acaba dificultando a distinção do que é natural ou não. Dessa maneira, hoje se tornou 
extremamente raro um acontecimento com características exclusivamente naturais 

(ressalvadas algumas situações específicas como o impacto de um meteorito contra a Terra, 

por exemplo) (CARVALHO; DAMACENA, 2012, p. 89 
 

  Igualmente importante se faz pontuar que a inundação não é desastre, mas se torna: 

A International Strategy for Disaster Reduction considera as inundações como desastres 

hidrológicos, ou seja, relacionados a desvios no ciclo hidrológico (BELOW; WIRTZ; 

GUHA-SAPIR, 2009). No entanto, antes de serem desastres, as inundações são fenômenos 

naturais, intrínsecas ao regime dos rios. Quando esse fenômeno entra em contato com a 

sociedade, causando danos, passa a ser visto como um desastre (CEPED UFSC,2013, p. 70). 

  Com relação ao conceito de desastre, Carlos Eduardo Silva e Souza (2014, p. 34) pontua que 

“desastres são acontecimentos que superando o limite da lesão individualizada, atingem direitos, interesses e 

bens de um número considerável de pessoas ou de uma coletividade”.  

 No estado do Rio Grande do Sul, os danos humanos gerados pela categoria de desastre em tela 

assumem proporções significativas, como é possível verificar no gráfico a seguir: 

 

 

  No mesmo sentido, pontuam Pedroso e Ferro (2019): 

Considerando este cenário, danos civis (patrimoniais e extrapatrimoniais) podem ser 

facilmente constatados nos centros urbanos após a ocorrência destas inundações. Nota-se 

que esta situação trágica é constatada anualmente em diversos Estados brasileiros, no qual o 

Rio Grande do Sul merece destaque, pois costuma figurar sempre entre os mais atingidos por 

este fenômeno. 
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  A concretização de tais danos atinge vários direitos fundamentais, sendo de destacar os direitos à 

vida, à saúde, à moradia digna e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  Diante deste cenário, o 

presente projeto questiona de que forma o Estado atua para minimizar ou impedir tais agressões, partindo 

dos deveres de proteção que lhe são impostos, os quais podem ser conceituados da seguinte forma: 

Os deveres de proteção do Estado contemporâneo estão alicerçados no compromisso 

constitucional assumido pelo ente estatal, por meio do pacto constitucional, no sentido de 

tutelar e garantir nada menos do que uma vida digna aos seus cidadãos, o que passa pela 
tarefa de proteger e promover (já que proteção e promoção não se confundem) os direitos 

fundamentais, o que abrange a retirada dos possíveis obstáculos à sua efetivação. De acordo 

com tal premissa, a implantação das liberdades e garantias fundamentais (direito à vida, livre 

desenvolvimento da personalidade, etc.) pressupõe uma ação positiva (e não apenas 
negativa) dos poderes públicos, de modo a remover os "obstáculos" de ordem econômica, 

social e cultural que impeçam o pleno desenvolvimento da pessoa humana. 

[...] 
Na mesma perspectiva, Ferreira Mendes destaca que o dever de proteção do Estado toma a 

forma de dever de evitar riscos (Risikopflicht), autorizando o Poder Público a atuar em 

defesa do cidadão mediante a adoção de medidas de proteção ou de prevenção, 
especialmente em relação ao desenvolvimento técnico ou tecnológico. 

 

  O Estado brasileiro, em termos de legislação, responde a esta problemática por meio da Lei 

12.608/12, que instituiu a Política Nacional de Prevenção e Defesa Civil, requerendo uma articulação entre 

os entes federativos. Porém, como já pontuado por esta proponente (CESCO; CEOLIN, 2017), o diploma 

legal e seu regulamento, muitas vezes, são insuficientes para uma proteção razoável dos direitos 

fundamentais dos atingidos, como destacam Bezerra e Hora, as quais pontuam a ausência de cooperação 

sólida: 

 

O fato é que, nas condições atuais, não se vislumbra uma comunicação efetiva entre 

os entes federados quanto a essa questão, ou seja, a realidade respectiva a cada 

localidade só pertence a ela, não há visão desta pelos órgãos federais, que é de onde 

advêm os recursos como no caso de um reconhecimento de situação de emergência 

ou de estado de calamidade pública, após declaração pelo município (Lei 12.608/12). 

Essa realidade precisa ser enxergada pelos órgãos gestores de recursos hídricos, pois 

nem mesmo com o advento da Lei 12.608/12, determinando a atuação articulada 

entre todas as esferas de governo, sancionada pelo governo federal, que se apoia 

conceitualmente e estrategicamente em uma abordagem de cunho preventivo, onde 

se coloca como objetivo maior a eliminação radical das áreas de risco através da 

instituição e manutenção pela União de cadastro nacional de municípios com áreas 

suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou 

processos geológicos ou hidrológicos correlatos, acompanhada da obrigação do 

monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas consideradas de 

risco, dará à situação local a visibilidade adequada de sua verdadeira realidade se não 

houver uma figura capaz de possibilitar essa interligação. 

 Frente a tal quadro, a proposta intenciona investigar quais mecanismos efetivamente falham dentro 

da Política Nacional de Prevenção e Defesa Civil, o que fará ouvindo as posições dos diversos atores 

envolvidos em tais programas. De igual sorte, a análise irá conjugar a estes elementos o suporte teórico 



 

FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO DE PESQUISA 

 

Formulário modelo outubro 2016.     4 
 

fornecido pela teoria dos direitos fundamentais e pelo Direito dos Desastres, sempre à luz da concepção de 

Estado Socioambiental de Direito. 

 Tem-se que, uma vez somados tais aportes a dados empíricos (situação da população atingida, 

incluindo comerciantes), será possível, além de detectar os problemas existentes, formular proposições aos 

atores institucionais, o que se coaduna com a missão de desenvolvimento regional da Universidade Federal 

do Pampa. 

 

 

 

Justificativa 

A relevância do tema dá-se nos aspectos científico-jurídico, social e histórico. Para o campo do Direito, a 

temática dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal é extremamente cara e desafiadora, 

sobretudo quando se discute sua efetividade, elemento com o qual os deveres de proteção do Estado possui 

forte ligação. 

Na mesma esteira, a relevância científica está presente quando se discute um sistema de tamanha 

importância para todo o território nacional, como a Política Nacional de Prevenção e Defesa Civil. 

Nos vieses social e histórico, a busca por alternativas que minimizem ou afastem danos patrimoniais e 

extrapatrimoniais gerados pelas inundações, como perdas ambientais e materiais, afigura-se como objetivo 

que pode promover ajustes nas políticas, com resultados benéficos ao meio ambiente e às populações 

vulneráveis, historicamente afetadas por tais fenômenos. 

  

 

Objetivos 

Geral: 

- analisar os deveres de proteção do Estado implicados na concretização de direitos fundamentais de 

atingidos por inundações, à luz do Estado Socioambiental e do Direito dos Desastres. 

Específicos: 

- examinar as facetas subjetiva e objetiva dos direitos fundamentais, com especial destaque à última, na qual 

se encontram os chamados deveres de proteção; 

- compreender inundações enquanto desastres; 

- analisar os principais pontos da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, indicando pontos positivos e 

falhas; 

- verificar a compreensão de ribeirinhos acerca da efetividade das políticas públicas de que são destinatários. 

 

Material e Métodos 

 

O projeto lança mão de abordagem quali-quantitativa, englobando técnicas como pesquisa bibliográfica, esta 

direcionada à doutrina especializada no objeto de estudo e legislação de regência,  entrevistas semi-

estruturadas a atores do Poder Público e da população ribeirinha – com posterior análise de conteúdo. 

Também se intenciona proceder à verificação documental, com análise de histórico de inundações tanto 

junto a órgãos de caráter técnico quanto a veículos de imprensa, estes com recorte espacial centrado, em um 

primeiro momento, no município de São Borja, estado do Rio Grande do Sul.  

 O projeto pretende uma aproximação com a população ribeirinha de São Borja, bem como com os 

comerciantes que têm bares e restaurantes inundados várias vezes por ano, estes últimos localizados em um 

dos principais pontos turísticos do município de São Borja, qual seja, o Cais do Porto. Tal aproximação 

poderá ser operada por meio das associações de bairros, com instrumentos como roda de conversa, 

entrevistas semi-estruturadas e recurso à história oral. 



 

FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO DE PESQUISA 

 

Formulário modelo outubro 2016.     5 
 

A intencionalidade reside em confrontar dados colhidos na realidade de vida de tais famílias e as normas 

acerca de ações que cabem ao Poder Público nas hipóteses de desastres, conjugando com os aportes teóricos, 

de modo a possibilitar a construção de proposições direcionadas a otimizar as políticas públicas 

correspondentes. 

 

 

Resultados Esperados 

 

Pretende-se a construção de artigo científico que trace um panorama sobre as inundações (inicialmente, 

tendo como recorte espacial o município de São Borja, no qual a freqüência de tais eventos é elevada), as 

políticas públicas adotadas e seus pontos positivos e insuficientes. A pesquisa terá como suporte teórico a 

teoria dos direitos fundamentais, com especial relevância aos deveres do proteção, a concepção de Estado 

Socioambiental e Direito e as contribuições do chamado Direito dos Desastres. 
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Parcerias  

Adicionar quantas linhas for necessário. (não obrigatório) 

Nome da Pessoa ou Instituição* Descrição da Participação 

  

* Verificar a necessidade de ser firmado convênio para execução do projeto. 

 

Cronograma de Atividades  
Projetos de pesquisa podem ter duração máxima de 4 anos de execução. 

Adicionar quantas linhas for necessário. 

Ano 2020 

Descrição da Atividade 

J 

A 

N 

F 

E 

V 

M 

A 

R 

A 

B 

R 

M 

A 

I 

J 

U 

N 

J 

U 

L 

A 

G 

O 

S 

E 

T 

O 

U 

T 

N 

O 

V 

D 

E 

Z 

Levantamento sobre quantitativo e 

identificação de famílias cujas casas estão 

sujeitas a inundações, para prévio panorama 

empírico. 

O levantamento se dará junto à Defesa Civil, 

bem como a associações de bairro, já com 

entrevista a representantes de tais famílias, se 

houver. 

    X X X X X    

Levantamento sobre quantitativo e 

identificação de comerciantes cujos 

estabelecimentos estão sujeitos a inundações,, 

para prévio panorama empírico 

         X   

Análise da Política Nacional de Proteção e 

Defesa Civil – normativa e doutrina 
          X  

            X 

 

Ano 2021 

Descrição da Atividade 

J 

A 

N 

F 

E 

V 

M 

A 

R 

A 

B 

R 

M 

A 

I 

J 

U 

N 

J 

U 

L 

A 

G 

O 

S 

E 

T 

O 

U 

T 

N 

O 

V 

D 

E 

Z 

Fichamento de materiais sobre a temática dos 

direitos fundamentais, com enfoque nos 

deveres de proteção 
X X X X X X X      

Fichamento de materiais sobre a temática do 

Direito dos Desastres 
 X X X         

Entrevistas semi-estruturadas junto a famílias e 

comerciantes atingidos por inundações 
  X X X X       

Entrevistas semi-estruturadas junto a atores da 

Defesa Civil  
  X          

Análise de conteúdo das entrevistas    X         

Redação e revisão do artigo científico     X X X X     
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Ano 3 

Descrição da Atividade 

J 

A 

N 

F 

E 

V 

M 

A 

R 

A 

B 

R 

M 

A 

I 

J 

U 

N 

J 

U 

L 

A 

G 

O 

S 

E 

T 

O 

U 

T 

N 

O 

V 

D 

E 

Z 

Fichamento de materiais sobre a temática dos 

direitos fundamentais, com enfoque nos 

deveres de proteção 
X X X X X X X      

Fichamento de materiais sobre a temática do 

Direito dos Desastres 
 X X X         

Entrevistas semi-estruturadas junto a famílias e 

comerciantes atingidos por inundações 
  X X X X       

Entrevistas semi-estruturadas junto a atores da 

Defesa Civil  
  X          

Análise de conteúdo das entrevistas    X         

Redação e revisão do artigo científico     X X X X X X X  

Relatório            X 

 

 

 

Plano de Aplicação de Recursos 

(marque com “x” a origem do recurso para cada despesa) 

Informações em vermelho são exemplo. 

Grupo/Tipo de Despesa 

R$ 

Fonte de financiamento: 

Edital externo/ Edital 

interno/ Sem fonte 

definida (explicitar) 

DESPESAS DE CUSTEIO   

Auxílio financeiro a estudantes (bolsas)   

Diárias   

Material de Consumo   

Passagem e Despesas com locomoção   

Serviço de Terceiros – Pessoa Física   

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica   

Total Custeio   

DESPESAS DE CAPITAL   

Equipamentos e Material Permanente   

Total Capital   

TOTAL GERAL   

 

Explicar o plano de aplicação dos recursos e as alternativas caso as fontes de financiamento não se 

confirmem. 
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Outras informações relevantes 

 

Informar mais detalhes sobre o projeto que não foram inseridos nas seções anteriores. 

Explicitar o potencial de inovação de produtos, processos ou serviços, quando o projeto apresentar caráter 

inovador. 


