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RESUMO 

Os desastres naturais e suas formas são cada vez mais frequentes na sociedade 
contemporânea. O presente estudo analisou a temática dos desastres naturais, 
especialmente as inundações na cidade de Rio Negrinho (SC), e sua relação com o 
desenvolvimento regional. O objetivo geral foi conhecer o modo como as pessoas 
atingidas pelas inundações na cidade de Rio Negrinho (SC) percebem a ocorrência 
desse fenômeno. Dentre os objetivos específicos, destacam-se: a) conhecer o 
histórico da relação entre a pessoa e as inundações; b) verificar os motivos que 
levaram as pessoas a residirem em áreas de risco de inundação; c) identificar as 
perdas (materiais, emocionais) das pessoas durante as inundações; d) averiguar as 
possíveis implicações sobre o desenvolvimento regional do referido município. 
Metodologicamente, a pesquisa caracterizou-se como dedutiva, de abordagem 
exploratória e qualitativa, procedimento da coleta de dados por meio de 
levantamento de campo, utilizando como recurso a entrevista semiestruturada, 
análise dos dados e de conteúdo de Laurence Bardin (1977). A coleta de dados 
aconteceu com 22 pessoas residentes em área de risco, afetadas pelas inundações 
no período dos anos de (1983,1992 e 2014). O estudo demonstrou que 100% das 
pessoas percebem o fenômeno das inundações como algo decorrente da natureza e 
não consideram as ocupações nas áreas de risco como fatores influenciadores da 
ocorrência das inundações. Em mais de 80% pode-se identificar a percepção de 
apego ao lugar em que residem, indiferente das condições que permeiam a vivência 
naquele ambiente. No decorrer do estudo foram apresentadas as relações entre as 
inundações, a percepção das pessoas e o desenvolvimento regional. 
 
Palavras-Chave:  Psicologia. Inundações. Percepção. Ambiente. Desenvolvimento 
regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

Natural disasters in their most varied forms are increasingly common in society. The 
present study analyzed the theme of natural disasters and their relationship with 
regional development, considering the consequences that an event of this nature 
may have on society. The proposal was based on the general objective, which was 
defined as knowing how people affected by floods in the city of Rio Negrinho (SC) 
perceive the occurrence of this phenomenon. Specific objectives include: a) knowing 
the history of the relationship between people and floods; b) verifying the reasons 
that led people to live in flood risk areas; c) identifying the (material, emotional) 
losses of; d) to investigate the possible implications for the regional development of 
the municipality. Methodologically, the research was characterized as basic, 
exploratory and qualitative approach, data collection procedure through field survey, 
using as a semi-structured interview and data analysis through content analysis by 
Laurence Bardin (1977). Data collection took place with 22 people living in risk areas, 
affected by floods in the delimited period (1983,1992 e 2014). The study showed that 
100% of people perceive the flood phenomenon as a result of nature and do not 
consider occupations in risk areas as factors influencing the occurrence of floods. 
More than 80% can identify a perception of attachment to the place where they live, 
regardless of the conditions that permeate the experience in that environment. In the 
course of the study will be presented the relationship between the issue of floods, 
perception of people and regional development. 

Keywords:  Psychology. Flood. Perception. Environment. Regional development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história da sociedade humana a relação com o ambiente foi, de 

maneira geral, calcada no extrativismo de bens naturais, na transformação do 

espaço, e, consequentemente, na geração de problemas ambientais.    

Para Tominaga, Santoro e Amaral (2009), o acelerado processo de 

urbanização em certos casos ocorreu em áreas impróprias para a ocupação 

humana, aumentou as situações de perigo, e, consequentemente, a ocorrência de 

desastres ambientais. 

Os desastres ambientais, também denominados de naturais e de comum 

ocorrência, são causados por fenômenos da natureza e seus ciclos. No entanto, tais 

fenômenos podem ter suas consequências intensificadas devido à ação ou 

intervenção humana sobre o espaço. Quando os desastres naturais têm causas 

influenciadas tanto pela natureza quanto pela ação humana, as consequências, de 

maneira geral, são de difícil restituição. Castro (2008) salienta que, quando um 

evento não gera danos ou afeta um espaço ocupado pelos homens é denominado 

de evento natural.  

As enchentes são consideradas como desastres naturais, podendo ser 

definidas como a elevação no nível de água nos canais de drenagem devido ao 

aumento da vazão dos rios, ocasionada por longos ou curtos períodos de 

precipitação pluviométrica, porém, com intensidade, atingindo a cota máxima do 

canal. Quando o nível de água extravasa o canal, tem-se o que se denomina de 

alagamentos ou inundações (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007).  

Neste trabalho, o conceito adotado para proceder a pesquisa, e 

posteriormente suas discussões, foi o de inundações, visto que é a denominação 

mais adequada para o fenômeno que acontece na cidade de Rio Negrinho (SC), 

posto que o rio, ao extravasar os seus canais e ocupar as residências das pessoas, 

ocasiona então uma inundação e não uma enchente, como é popularmente 

conhecida essa ocorrência pela sociedade. 

O que ocorreu historicamente, e, de maneira geral, é que a sociedade 

humana ocupou de forma irregular diversos espaços impróprios para assentamentos 

humanos, como por exemplo, próximo ou junto aos rios. Consequentemente, esses 

espaços foram afetados por esses fenômenos naturais, passando, então, a serem 
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denominados de ambientais. Afinal, tiveram influência da ação natural em conjunto 

com a influência antrópica, os quais ocasionam prejuízos em diversas esferas. 

A ocupação irregular de uma área atingida por um desastre pode levar tempo 

prolongado para recuperação e estabilização. Pode afetar aspectos tanto biológicos, 

quanto psicológicos, sociais e econômicos, ou seja, os aspectos biopsicossociais1, 

outro termo que foi adotado para conduzir a pesquisa que deu origem a este 

trabalho.  

Assim, Tominaga, Santoro e Amaral (2009) salientam que a estratégia para a 

redução dos desastres naturais precisa ser acompanhada e monitorada para que 

ocorra o desenvolvimento social e econômico das regiões, mas, também, para um 

bom gerenciamento ambiental. De acordo com Castro (2008, p.10): “É cada vez 

mais frequente o número de desastres ambientais ocorridos no Brasil, causando 

danos e prejuízos, o que pode ser um dos pontos que dificulte o crescimento 

nacional”. 

A ocorrência desses fenômenos pode gerar perturbações à sociedade 

humana, pois envolvem desde perdas materiais, econômicas e até afetar as 

condições de saúde física e psicológica.  

Os desastres naturais aumentaram significativamente em grandes proporções 

pelo mundo nas últimas três décadas. Sobre esta questão cita ainda que: “Os 

mesmos ocasionam diversos impactos, seja sob o aspecto dos danos físicos 

sofridos, aspecto social, ou ainda, pelos danos psicológicos diante das perdas 

vivenciadas” (ALVES, 2014, p.05). 

Alguns municípios da região Norte do Brasil apresentam a ocorrência de 

longos períodos de chuvas, seguidos de inundações, sendo que os indivíduos 

residentes naquelas áreas buscam adaptar suas residências, transporte e demais 

condições de sobrevivência, em consideração ao fenômeno. Porém, no estado de 

Santa Catarina, as situações de chuvas abundantes ou intensas, e posteriormente 

inundações, não são comuns. Tal fenômeno aumentou consideravelmente no 

decorrer das últimas três décadas, principalmente, levando alguns dos indivíduos 

afetados a se adaptarem às ocorrências. Alves (2014) menciona que no estado de 

Santa Catarina, a maioria das pessoas ainda apresenta resistência em adaptar suas 

                                                           
1 O termo biopsicossocial é de relevância e começou a ser utilizado na década de 1970 como uma 
nova forma de conceber os estados de saúde e doença. Não era somente um fator responsável por 
estas situações, mas a junção de diversos fatores, como: sociais, psicológicos, biológicos, 
econômicos (BURSZTYN, 2008). 
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moradias, ou mudar de casas, ou ainda realizar a desocupação das áreas 

irregulares e impróprias onde residem. 

Um dos locais que apresenta alto índice de enchentes, e, consequentemente, 

há inundações com perdas em várias esferas: econômica, social, psicológica, 

biológica, entre outras, é o município de Rio Negrinho (SC).  

O município foi colonizado por descendentes imigrantes europeus (italianos, 

portugueses e alemães), a partir do ano de 1873. Para realizar a ligação entre os 

estados de Santa Catarina e do Paraná foi construída a estrada de ferro que facilitou 

o processo de colonização e o transporte das matérias-primas para o restante do 

país. 

Muitos dos colonizadores fixaram residência próximo aos rios e seus 

afluentes, considerando que, ao estarem nesse local, facilitaria o acesso a água 

para consumo, a agricultura e as demais atividades que iriam desenvolver. Para 

Tuan (1980), os indivíduos não mudam suas residências de local devido ao apego 

que estabelecem com o ambiente em que residem, pois constituem relações 

emocionais com o local.  

O interesse em realizar um estudo acerca da relação entre a psicologia e as 

inundações ocorreu a partir do contexto de vivência e trajetória profissional da 

pesquisadora, pois a mesma nasceu no município de Rio Negrinho (SC) e cresceu 

ouvindo histórias e relatos de indivíduos acerca das duas grandes inundações 

ocorridas nos anos de, 1983 e 1992. No ano de 2008, a mestranda residia no 

município de Blumenau (SC), o qual também foi atingido por uma inundação, 

gerando prejuízos biológicos, psicológicos e sociais das pessoas daquele município. 

Naquele período a mestranda estava em seu segundo ano do curso de graduação 

em Psicologia. Aquele fenômeno despertou interesse em promover estudos na área 

da Psicologia Ambiental, emergências e desastres, bem como estudos para atuar 

nesta relação que os indivíduos estabelecem com o ambiente em que estão 

inseridos.  

No ano de 2014, com o curso de graduação concluído, a pesquisadora residia 

no município de Rio Negrinho (SC), o qual novamente teve inundação semelhante 

às que aconteceram nos anos de 1983 e 1992. Como psicóloga, a mestranda teve 

contato diretamente com os indivíduos atingidos pela inundação, pois atuou como 

profissional voluntária, auxiliando tanto em atividades de escuta e acolhimento aos 
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munícipes que tiveram suas residências atingidas, quanto na limpeza de algumas 

residências após o nível dos rios retornar ao normal. 

Ao conviver com a situação que assolou o município de Rio Negrinho (SC), 

despertou o interesse em realizar um estudo específico sobre qual a percepção que 

os indivíduos atingidos têm pelas inundações e o que os leva, após serem atingidos, 

a não deixarem suas residências. Este tema tem sido discutido por pesquisadores, 

visto que as ocorrências se tornam mais frequentes no cotidiano das pessoas, além 

das consequências e os impactos que geram causam danos e prejuízos. 

Considerando o crescimento dos desastres ambientais, bem como dos seus 

impactos sobre a sociedade e as repercussões com prejuízos biológicos, 

psicológicos e sociais das pessoas, como por exemplo o aumento no número de 

mortos e feridos, altos índices de doenças e desabrigados, impactos ao meio 

ambiente, além de onerosas perdas econômicas que decorreu a elaboração do 

problema que norteou esta pesquisa.  

O objetivo geral da pesquisa foi o de identificar o modo como as pessoas 

afetadas pelas inundações na cidade de Rio Negrinho (SC) percebem e 

compreendem a ocorrência deste fenômeno. Dentre os objetivos específicos, 

destacam-se: a) conhecer o histórico da relação entre as pessoas e as inundações; 

b) verificar os motivos que levaram as pessoas a residirem em áreas de risco de 

inundações; c) identificar as perdas (materiais, emocionais) das pessoas durante as 

inundações; d) averiguar as possíveis implicações sobre o desenvolvimento regional 

do referido município.  

Diante da importância do desenvolvimento para a sociedade, torna-se 

relevante compreender como as pessoas percebem, concebem e interpretam as 

situações as quais vivenciam cotidianamente, ou eventualmente. Gunther, Guzzo e 

Pinheiro (2004) frisam que emerge a necessidade de uma contribuição da área da 

psicologia com o intuito de oferecer aporte para a compreensão das questões 

ambientais. Para que o aporte psicológico seja oferecido antes, durante e após os 

desastres, torna-se necessário o entendimento das relações da sociedade humana 

com o ambiente.  

A presente dissertação foi desenvolvida a partir do projeto de pesquisa, o qual 

norteou a coleta de dados, análises e a escrita final. As informações contidas neste 

trabalho estão organizadas da seguinte forma: Capítulo 1 - introdução ao tema 

abordado, justificativa e objetivos que nortearam a pesquisa; Capítulo 2 - breve 
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contextualização teórica sobre os principais termos utilizados na escrita, sendo eles  

desastres ambientais, inundações, percepção ambiental, topofobia e topofilia, 

desenvolvimento regional, além de uma caracterização do município em que ocorreu 

o desenvolvimento do estudo; Capítulo 3 - metodologia utilizada para a coleta dos 

dados; Capítulo 4 - apresentação dos dados obtidos na referida pesquisa; Capítulo 5 

- considerações finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MEIO AMBIENTE, DESASTRES NATURAIS E AMBIENTAIS: 

CARACTERIZAÇÃO E BREVE HISTÓRICO 

 

Os desastres, naturais ou ambientais são situações que acontecem no meio 

ambiente. Porém, antes de analisar o conceito, torna-se de fundamental importância 

compreender o que significa o meio ambiente.  

Compreende-se, por meio ambiente, todo espaço da Terra que contém todos 

os seres vivos e não vivos. No campo dos tratados internacionais, a primeira 

conceituação de meio ambiente foi apresentada no ano de 1972, em Estolcomo 

(Suécia), na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, definido como: 

“O meio ambiente é o conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e 

sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos, em um prazo curto ou 

longo, sobre os seres vivos e as atividades humanas” (EMPRESA BRASIL DE 

COMUNICAÇÃO - EBC, 2014, p. 01). 

Os seres humanos e o meio ambiente convivem de forma conjunta, onde 

um influencia o outro e vice-versa, e é a partir desta relação principalmente da 

exploração do ambiente pelos seres humanos que também pode se constituir ou 

gerar os denominados desastres ambientais. Pode-se definir os desastres como 

sendo eventos ligados à história ambiental do Planeta, ou seja, a história do meio 

ambiente existe de forma concomitante com a história da sociedade, estando as 

duas intimamente relacionadas (BURSZTYN e PERSEGONA, 2008).  

De acordo com a OPAS (2009), os desastres são alterações que ocorrem de 

forma súbita na vida das pessoas, de seu ambiente ou de seus bens, causados por 

fatores externos de origem natural ou pela ação humana. Segundo a Classificação e 

Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE, 2012), os desastres possuem 
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classificações, e, consequentemente, significações distintas, como por exemplo: 

desastres ambientais, socioambientais, geológicos, hidrológicos, meteorológicos, 

climatológicos, biológicos, entre outros.  

A característica em comum entre os tipos de desastres é a de que tem origem 

em um fenômeno natural, porém, podem ser agravados por fatores antropogênicos, 

ou seja, ação social dos homens sobre o ambiente (SANTOS, 2012). 

A modernidade, representada pela Revolução Industrial iniciada no 
século XVIII, é o marco de uma brusca mudança no modo de relação 
entre o homem e a natureza, bem como nas esferas produtivas e 
populacional. Processos que antes se davam lentamente, como a 
degradação de ambientes naturais e o consumo de meios não 
renováveis, passam a ocorrer de forma acelerada (BURSZTYN e 
PERSEGONA, 2008, p. 14). 

  

Alguns problemas ambientais que acometem o Planeta, e, 

consequentemente, o Brasil, podem ser considerados como fatores 

desencadeadores de desastres ambientais, os quais causam prejuízos nas esferas 

biológicas, psicológicas e sociais da população, bem como no desenvolvimento do 

Brasil. Bursztyn e Persegona (2008) argumentam ainda, que o processo de evolução 

traz uma dialética, em que, por um lado promove avanços no que diz respeito à 

saúde e fatores relacionados com a vida humana, porém, em contrapartida, também 

provoca riscos ambientais, os quais também exercem influência sobre a saúde e a 

vida dos seres humanos.  

Quando se refere aos desastres no Brasil, pode-se retornar ao período da 

colonização do país para também descrever a origem da situação. Bursztyn e 

Persegona (2008, p. 15) citam que: 

 

A história do Brasil, a partir da colonização, é contada em seus ciclos 
econômicos: pau-brasil, açúcar, drogas do sertão, mineração, café, 
borracha, indústria, soja. Ao longo de meio milênio, surtos de 
povoamento relocalizaram e ampliaram a população pelo grande 
território. Da perspectiva ambiental, há claros traços, desde os 
primórdios da colonização, de impactos e mesmo de alertas e 
regulamentações que visavam lidar com situações de crise. 

 

Destarte, pode-se identificar o que significa um desastre, qual sua origem e, 

principalmente, relacionar o mesmo com a trajetória história do mundo, bem como 

do Brasil, para utilizar como fundamento as posteriores discussões almejadas por 

esta pesquisa. Adiante serão apresentadas as diferenças entre os conceitos de 



19 
 

 

desastres naturais e ambientais, bem como dos conceitos de enchentes e 

inundações - temas centrais do estudo. 

Os desastres naturais podem ser definidos como situação em que há a 

ocorrência de fenômenos naturais (erosão, enchentes, terremotos, furacões, entre 

outros) e estes, por sua vez, atingem as áreas que são habitadas pela sociedade 

humana, gerando danos em diversos aspectos (TOMINAGA, SANTORO E AMARAL, 

2009). 

Para Castro (2008, p. 22), um desastre natural é: 

 

(...) resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo 
homem, sobre um ecossistema (vulnerável), causando danos 
humanos, materiais e/ou ambientais e consequentes prejuízos 
econômicos e sociais. A intensidade de um desastre depende da 
interação entre a magnitude do evento adverso e o grau de 
vulnerabilidade do sistema receptor afetado. 

 
Já os desastres, estes podem ser classificados de acordo com a sua origem e 

intensidade. Marcelino (2008) menciona que a classificação quanto à origem pode 

ser: desastres naturais - aqueles causados por fenômenos e desequilíbrios da 

natureza, não são influenciados pela ação dos seres humanos; estes ainda podem 

ser divididos em de origem interna (terremotos, maremotos, vulcões) e externa 

(tempestades, tornados, enchentes, tsunamis, etc.); e, os desastres humanos ou 

antropogênicos - são resultados da ação do homem sobre o meio ambiente. 

Em relação à intensidade e à classificação, podem ocorrer em: pequeno 

porte, onde os impactos e prejuízos são menores, pouco vultosos; média 

intensidade, prejuízos e impactos significativos; grande intensidade, danos e 

prejuízos vultosos; (KOBIYAMA et al, 2006).  

De acordo com Kobiyama et al (2006), nos últimos anos, o número de 

ocorrências de desastres naturais cresce no mundo, assim como os prejuízos 

decorrentes delas também. Anualmente, as populações em risco crescem, chegam a 

atingir 70 a 80 milhões de pessoas. Tem-se que os perigos naturais podem atingir 

quaisquer pessoas, não somente as que residem em áreas de risco. Porém, na 

prática, observa-se que o número de pessoas atingidas geralmente são as que 

apresentam baixa renda e residem em áreas mais vulneráveis. 

No Brasil, os desastres naturais estão mais relacionados com dinâmicas 

externas da Terra, ou seja, fenômenos de enxurradas, enchentes, alagamentos e 
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deslizamentos. Estes acontecimentos podem ser justificados devido às formas pelas 

quais ocorrem a ocupação do espaço, instalação das residências e demais 

atividades (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007). 

Historicamente, as enchentes acontecem no mundo desde a sua origem, pois 

são ocasionadas por fenômenos naturais em decorrência das intensas chuvas em 

determinado tempo e local. Guerra e Cunha (1996, p. 446) define as enchentes 

como “... grandes cheias que ocorrem nos rios... o que caracteriza uma enchente é a 

sua irregularidade, ou seja, não acontecem todos os anos”.  

Interessante ressaltar que na região do Egito, na Antiguidade, quando 

ocorriam as enchentes, a população se beneficiava das mesmas, pois as cheias do 

Rio Nilo geravam o lodo que se espalhava nas margens do rio, tornavam o solo mais 

fértil e facilitavam o desenvolvimento da agricultura de subsistência. Nesse sentido, 

Carvalho e Borba (2008, p.11) mencionam que: 

 

O povo egípcio é um caso à parte, pois não são todos que se 
beneficiam das inundações, enchentes ou cheias (várias 
denominações que existem), na maioria das vezes as pessoas que 
têm suas casas afetadas sofrem prejuízos e às vezes perdem tudo o 
que possuem de bens materiais, e raras as vezes, mas tem 
ocorrência de perda da saúde e até mesmo da vida. 

 

Porém, com o advento da modernidade, o desenvolvimento das cidades e 

organização das colonizações próximas ao leito dos rios, o fenômeno das enchentes 

deixou de ser um desastre natural e passou a ser denominado então de um desastre 

ambiental, pois passou a afetar a sociedade. De acordo com Gonçalves (2013, 

p.13): “Em todo o século XIX foram registradas três grandes inundações, nas quais 

pereceram cerca de 938 mil pessoas. No século XX, até agosto de 1996 ocorreram 

82 grandes inundações em diversos pontos do globo”. 

Diversos foram os fatores que contribuíram para o aumento das enchentes no 

mundo, entre eles o assoreamento do leito dos rios, impermeabilização das áreas de 

infiltração, ocupações de locais impróprios para moradia próximo ao leito dos rios, 

entre outros (CARVALHO, BORBA, 2008). Para Schoeffel (2004), as enchentes não 

acontecem somente devido à intensidade das chuvas, mas sim, decorrem de uma 

relação entre o total precipitado, a capacidade de infiltração d’agua no solo e o 

escoamento superficial. O agravamento da situação acontece principalmente nas 



21 
 

 

cidades devido à retirada da cobertura vegetal próxima ao leito dos rios, 

impermeabilização dos solos com a construção de pavimentações, dentre outros.  

É importante salientar a diferença que existe entre os conceitos de enchentes 

e inundações, pois a grande maioria da população erroneamente refere-se aos 

eventos de forma inadequada segundo a conceituação dos fenômenos. As 

enchentes podem ser caracterizadas como a elevação no nível das águas de um 

canal devido ao aumento de chuvas, atingindo a cota máxima daquele local, porém, 

sem extravasar, ou seja, não saindo para as ruas e habitações. Já as inundações, 

referem-se à elevação de águas de um canal devido aos mesmos motivos das 

enchentes, porém, extravasam o local (SCHOEFFEL, 2004). 

A partir da conceituação sobre o que é um desastre e seu envolvimento com 

o conceito de meio ambiente, observa-se que um fator envolvido nesta relação e de 

fundamental importância, é o de percepção. Ou seja, qual a percepção que os 

indivíduos inseridos em determinada área possuem acerca dos desastres que 

ocorrem ocasionalmente. Para se compreender isso, pode-se utilizar os conceitos de 

topofobia e topofilia (TUAN,1983), bem como o de percepção e sua relação com os 

fatores ambientais, os quais também enquadram-se na situação proposta como 

pesquisa deste estudo. 

 

2.2 TOPOFOBIA E TOPOFILIA COMO POSSIBILIDADES PARA COMPRRENDER 

AS RELAÇÕES DAS PESSOAS COM O AMBIENTE 

 

A Geografia e a Ciência buscam conhecer e analisar os diversos fenômenos 

naturais e humanos que ocorrem. A Geografia Humanista tem como base de 

estudos as experiências individuais, amparadas por suas vivências. 

Na Geografia Humanista, as relações de conhecimento estão direcionadas ao 

entendimento dos valores e comportamentos que os indivíduos concebem ou 

possuem em relação ao espaço, ambiente que os cerca, com seus conceitos e 

significados. Para a Geografia Humanista o conceito de lugar passou a ser 

entendido como espaço vivido, atribuído de valores, afetividade e significados 

(PARANÁ, 2008). 

O conceito de lugar pode ser associado à ideia de afetividade e sentimentos 

que são construídos ao longo do tempo no qual constitui algum valor. Também pode 

ser dinâmico, movido, principalmente, pela ação humana, ou modificações diretas 
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através das memórias, vivências construídas sobre o lugar ao longo do tempo, 

demonstrando que a experiência de um indivíduo adulto pode afetar em sua 

percepção em relação aos lugares que tem registrado em sua mente.  

A percepção do ambiente, seja afetiva ou de rejeição, é pessoal. Cada 

indivíduo traz consigo experiências e atitudes únicas, fundamentado principalmente 

em suas vivências, as quais influenciam na forma como o ambiente e as situações 

são percebidos, podendo estes sentimentos pessoais na relação ambiente-

percepção serem de afetividade (topofilia) ou ainda de rejeição, denominado 

(topofobia) (TUAN, 1983). 

Segundo Tuan (1980), existem consideráveis diferenças na forma de como as 

pessoas percebem o mundo, inclusive pelas diferenças e preferências próprias de 

cada indivíduo, em que os conceitos e atitudes em relação à vida e ao meio em que 

está inserido podem mudar, pois representam percepções individuais, podendo 

modificar de acordo com a idade, sexo ou estrutura social. 

 Muitos vivem em locais impróprios ambientalmente, tendo resistência em 

deixar o local; isso se deve muitas vezes a um sentimento de familiaridade e 

afetividade com o lugar e também com os objetos que passaram a fazer parte do 

cotidiano. Podem ser vistos por alguns a ampliação da personalidade com a 

subjetividade de cada um. 

Sendo assim, a percepção aparece relacionada ao local onde vive, vinculada 

por elementos do ambiente social e físico, influenciada pelas experiências anteriores 

já trazidas ao longo da vida.  Dessa forma, constitui-se a topofilia: “O elo afetivo 

entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico” (TUAN, 1983, p.19), e também, em 

contraposição, a topofobia, que seria o sentimento de rejeição ou medo em relação 

ao lugar (TUAN, 1983). 

As paisagens culturais são os resultados do convívio do homem com o meio 

ambiente e se correlaciona com o local. Por meio das percepções aguçadas com 

relação a tudo o que forma o mundo exterior é possível sentir e ver a paisagem. As 

relações do dia a dia são constituídas pelas experiências e memórias com o lugar, 

que envolvem identidades, memórias, intersubjetividade e as trocas simbólicas 

vividas e percebidas, apresentados como Topofilia e Topofobia (SOUZA, 2013). 

A Topofilia, portanto, é considerada como o elo afetivo entre a pessoa e o 

lugar ou ambiente físico. A palavra topofilia é um neologismo, sendo útil quando 

pode ser definida em vários sentidos, incluindo os laços afetivos dos seres humanos 
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com o meio ambiente material, mesmo que se diferenciem em intensidade, sutileza 

e modo de expressão. Já a Topofobia, ao contrário do primeiro, decorre da aversão 

aos lugares, da ideia de paisagem do medo e aversão ao lugar (TUAN, 1983). 

 

 

 

 

2.3 A PERCEPÇÃO E FATORES AMBIENTAIS 

 
 O modo pelo qual o ser humano percebe o mundo e a realidade tem relação 

direta com a história da ciência. Estudos sobre o processo de apreensão da 

realidade e aquisição de conhecimento são antigas e, ao mesmo tempo continuam 

presentes nos estudos contemporâneos. 

 Por volta dos séculos XVII e XVIII, a escola filosófica denominada de 

empirismo, partiu do pressuposto de que o verdadeiro conhecimento é aquele 

resultante das experiências sensoriais. Ou seja, a maneira mais fidedigna para obter 

a verdade seria por meio dos sentidos - ouvir, ver, sentir através do tato, olfato e 

paladar (DEMO, 1987). 

Alguns representantes dessa corrente, ou perspectiva filosófica, foram John 

Locke2 (1632 - 1704), George Berkeley3 (1685 – 1753) e David Hume4 (1711 - 

1776). Esses estudiosos entendiam que o ser humano nasce como uma “tábula 

rasa”, e, por meio das experiências sensoriais, aprende, assimila informações e 

obtém conhecimento.  

 De outro lado, os filósofos idealistas, dentre eles, Immanuel Kant5 (1724 - 

1804) e Friederich Hegel6 (1770 - 1831), argumentavam que o ser humano nasce 

provido de um raciocínio lógico inato - e não “vazio” - denominado conhecimento a 

priori. Diante disso, a percepção não se tratava de uma simples captação da 

realidade. Para eles, esse processo seria viável somente por meio da organização 

                                                           
2 Filósofo inglês, estudou o ser humano e suas relações, fundamentado na teoria denominada 
liberalismo (CÔRRÊA, 2012). 
3 Filósofo irlandês, estudou o imaterialismo ou idealismo subjetivo, fundamentou as teorias que falam 
sobre a percepção dos indivíduos (CÔRRÊA, 2012). 
4 Filósofo, historiador e ensaísta britânico, estudou o empirismo e também apresentava uma 
característica destaque, o seu ceticismo (CÔRRÊA, 2012). 
5 Filósofo prussiano, da era moderna, buscou desenvolver estudos relacionando o racionalismo 
continental e o empirismo inglês (CÔRRÊA, 2012). 
6 Filósofo alemão, estudou o idealismo absoluto (CÔRRÊA, 2012). 
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de um sistema nervoso. Ou seja, como resultado de um processo cerebral ativo, que 

faz muito além de receber sensações: organiza e interpreta de modo subjetivo as 

experiências (DEMO, 1987). 

 Já no século XIX, no início da psicologia experimental, com Wundt7 (1832 - 

1920), acreditava-se que estudar as sensações poderia colaborar para a 

compreensão da mente humana. Os estudos produzidos por Wundt e seus colegas 

de trabalho derivaram mais tarde nas áreas de psicofísica e de fisiologia sensorial. 

Estes “achados” foram fundamentais, segundo Kandel et al (2014), para 

significantes avanços na tecnologia da saúde atuais, como a criação da ressonância 

magnética funcional que tem sido utilizada na identificação de áreas cerebrais 

envolvidas na percepção da dor.  

 Assim, a percepção e a sensação estão intimamente ligadas. Estes conceitos 

são fundamentais para os estudos sobre o indivíduo e sua relação com o meio 

ambiente, abrangendo áreas para além da psicologia.  

A percepção é um conceito interdisciplinar, uma vez que, para compreender 

somente o processo da visão, por exemplo, é necessário um entendimento sobre a 

luz, que envolverá, portanto, estudos que se relacionam com a da física, por 

exemplo. 

Contudo, como preconiza Toren (1999) apud Higuchi e Kuhnen (2008), é 

fundamental para a compreensão das relações do homem e seu ambiente em 

qualquer área, que sejam deixados de lado modelos dualistas sobre o mundo, tais 

como homem-objeto e material-simbólico, uma vez que estes prejudicam o 

entendimento de que indiferente do espaço ou tempo, um ser humano é único e 

resultante de suas interações sociais. 

 Evidentemente, os órgãos dos sentidos são primordiais na experiência com o 

mundo circundante dos indivíduos, produzindo as sensações. Para Schiffman 

(2005), a sensação é definida como a captação de informação pelos receptores 

sensoriais e sistema nervoso sobre os estímulos do ambiente. Enquanto a 

percepção, na visão de Kandel et al (2014), entende-se como o processamento 

posterior disto, sendo a organização e interpretação das informações sensoriais. 

 Contudo, Kandel et al (2014) relembram algumas particularidades da 

percepção nos estudos das neurociências. Pois, este processo parte de dados não 

                                                           
7 Médico, filósofo e psicólogo alemão, considerado o responsável em realizar os primeiros 
experimentos em laboratório que deram origem à ciência da psicologia (CÔRRÊA, 2012). 
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necessariamente acurados sobre a realidade, mas, que resulta em uma consciência 

singular do ambiente circundante. 

  
Ao contrário do entendimento intuitivo, com base na experiência 
pessoal, as percepções não são cópias diretas do mundo que cerca 
o indivíduo. A informação disponível aos sistemas sensoriais a um 
dado instante no tempo é imperfeita e incompleta. Assim, os 
sistemas de percepção não são construídos como instrumentos 
físicos para tomar medidas, mas são construídos para realizar 
inferências acerca do mundo. [...] Um dos principais objetivos das 
neurociências cognitivas é a determinação de como a informação 
que alcança o córtex cerebral através de vias aferentes paralelas é 
unida para formar uma percepção consciente única (KANDEL et al, 
2014, p. 424). 

 
 Em outra definição do conceito de percepção, descrito por Schiffman (2005), 

o autor elenca aspectos referentes a interações anteriores com o ambiente e com 

outras pessoas como partes igualmente integrantes da percepção: 

 
A percepção, por outro lado, refere-se ao produto dos processos 
psicológicos nos quais significado, relações, contexto, julgamento, 
experiência passada e memória desempenham um papel. [...] Em 
resumo, a percepção é o resultado da organização e da integração 
de sensações que levam a uma consciência dos objetos e dos 
eventos ambientais. [...] Com efeito, nossa total consciência da 
realidade exterior é primariamente um produto da sensação e da 
percepção. Nossos sentidos funcionam como o único mecanismo 
detector da energia e das substâncias químicas que emanam do 
ambiente, sendo sobre essa base que construímos e avaliamos a 
realidade ambiental (SCHIFFMAN, 2005, p. 02). 

 
A descrição acima, da mesma forma, remete à perspectiva de Oliveira (2012, 

p. 57) que compreende que “as sensações, necessariamente, passam pelos filtros 

culturais e individuais para se tornarem percepções”.  Isto significa que estes filtros 

culturais exercem influência sobre as sensações e percepções dos indivíduos, que, 

consequentemente, intervirão em decisões e tomadas de consciência dos 

indivíduos. 

Em síntese, entende-se que os órgãos dos sentidos e a percepção possuem 

relações entre si. O corpo dispõe de estruturas biológicas/fisiológicas que 

proporcionam a captação e a interpretação subjetiva das informações da realidade. 

As interações do indivíduo com o meio que o cerca, com outras pessoas e consigo 

mesmos perpassam por filtros culturais que influenciarão as sensações e 

percepções, e, da mesma forma, a conduta do ser humano com o seu meio.  
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Ao residir e viver em um local com alta iminência de risco, emerge-se o 

questionamento: qual a percepção que as pessoas possuem sobre o meio onde 

habitam? Nesse sentido, os autores Marandola Junior e Modesto (2012) destacam a 

necessidade de compreender a percepção dos indivíduos sobre sua experiência no 

meio ambiente, para que, posteriormente, se possa dimensionar os riscos 

envolvidos. 

A percepção é uma capacidade cognitiva8 e intuitiva9 de apreender a 

realidade que se apresenta. Perceber, gera outras percepções: conscientes, 

inconscientes, explícitas ou implícitas. As percepções, da mesma forma, variam 

conforme os grupos sociais, pois estes realizam interpretações particulares frente a 

elementos constituintes de suas realidades. 

Por outro lado, o meio ambiente, conceito amplamente utilizado em múltiplas 

áreas do conhecimento após estudos aprofundados, foi aprimorando a sua 

definição, sendo uma das mais utilizadas a que sugere Reigota (2004, p.14) como 

algo não-dicotômico, ou seja, não somente o ser humano e as condições sociais, 

mas também os aspectos físicos/naturais formam o meio ambiente, e são 

entendidos como inter-relacionados:  

  

O lugar determinado ou percebido, onde os elementos naturais e 
sociais estão em relações dinâmicas e em interação. Essas relações 
implicam processos de criação cultural e tecnológica e processos 
históricos e sociais de transformação do meio natural e construído 
(REIGOTA, 2004, p. 14). 

 

A ideia de elementos naturais e sociais em espaços de dinâmica e interação 

se coaduna com o conceito de meio ambiente trazido nos acordos internacionais, 

conforme já explicado, em que se considera o termo como conjunto de interações 

físicas, químicas ou biológicas. Para isso, faz-se necessário que os conceitos de 

                                                           
8 O termo cognição, quando utilizado na área da Psicologia, refere-se às funções psicológicas que 
atuam na aquisição do conhecimento do indivíduo. Para que as funções cognitivas se desenvolvam é 
necessário, primeiramente, que os estímulos sejam captados pelos órgãos dos sentidos, para 
posteriormente serem interpretados e armazenados pela cognição (SCHIFFMAN, 2005).  
 

9 Refere-se à faculdade ou habilidade do indivíduo conhecer, perceber as coisas ao seu redor. 
Capacidade importante para o desenvolvimento da percepção, pois a partir da recepção de estímulos 
do meio ambiente através dos órgãos dos sentidos, os indivíduos interpretarão as informações de 
acordo com a cognição e a intuição, ambas se unem para o processo de percepção (SCHIFFMAN, 
2005). 
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percepção e meio ambiente, cabe evidenciar o significado da percepção ambiental 

que os indivíduos constroem acerca do meio em seu entorno. 

A premissa básica para a percepção ambiental se trata da 

exploração/experimentação ambiental. Conforme elucidado por Rabinovich (2004), o 

indivíduo, ao movimentar-se pelo meio, estará recebendo informações do seu lugar 

e de si mesmo, apropriando-se, portanto, da noção de si e do meio em que se 

encontra. 

Esta relação irá possibilitar, segundo o mesmo autor acima citado, que o 

indivíduo atua criativamente sobre a realidade, (re)estruturando relação psicológica 

com ele, com o grupo social a que pertence e seu ambiente. E esta conexão 

possibilita o interesse e o vínculo emocionais com o meio físico do qual a pessoa é 

integrante. Isto é, o indivíduo não é um singelo observador de sua realidade, como 

aponta Tuan (1983); este reagirá aos estímulos externos emitidos pelo ambiente, 

tornando-o ativo no processo de ação sobre sua realidade. 

A percepção do ambiente permite atuar. Adquire-se, ao mesmo 
tempo em que se atua e modifica-se em função dos resultados da 
atuação. Ou seja, a percepção do meio ambiente é aprendida e está 
carregada de afetos que traduzem juízos acerca dele. Estão juntos o 
cognitivo e o emocional, o interpretativo e o avaliativo. Portanto, a 
percepção ambiental é aprendida e aparece nos juízos que formados 
sobre o meio ambiente e nas intenções modificadoras empregadas; é 
resultante tanto do impacto objetivo das condições reais sobre os 
indivíduos, quanto da maneira como sua interveniência social e 
valores culturais agem na vivência dos mesmos impactos (KUHNEN, 
2009, p. 47). 

 

Para além deste vínculo psicológico e emocional com o meio ambiente, a 

percepção ambiental é aprendida, como destacado pela autora citada. Em um 

determinado local existem costumes, normas e hábitos que o caracterizam, e, para 

Ferrara (1993), essas rotinas obstruem a percepção ambiental. Para o autor, se faz 

necessário obter as informações que estão encobertas e representadas por estes 

costumes e cotidianos. 

Ou seja, a percepção ambiental constata, examina e atribui significados à 

uma realidade, de forma a elaborar um conjunto de valores que podem ser 

interpretados por uma pessoa, ou compartilhados por um grupo social. Portanto, a 

rotina e o meio ambiente ao entorno agirão sobre este conjunto de valores 

(FERRARA, 1993). 
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Logo, como aponta Lopes (2015), a frequência é uma das características que 

definem a percepção ambiental dos indivíduos. A frequência trata de um fator 

significativo na prática de captação e compreensão dos atributos de um ambiente. 

O risco e o perigo são dados da percepção da qualidade ambiental 

(KUHNEN, 2009), e, portanto, elementos que exercem influência sobre a 

consciência do indivíduo no que refere à sua vida e vulnerabilidade, sendo assim 

determinantes na maneira de proteger-se e cuidar-se. 

Para Lopes (2015), ainda, a percepção ambiental não é imutável, trata-se de 

algo em constante transformação. No entanto, na ocorrência de desastres 

ambientais, a percepção altera-se de maneira intensa, produzindo marcas 

significativas na memória coletiva. 

Para além das marcas que os desastres naturais e ambientais causam na 

memória coletiva dos indivíduos, pode-se identificar que estas experiências vividas 

também influenciam no desenvolvimento tanto pessoal, como no desenvolvimento 

do ambiente em que os mesmos estão inseridos, havendo necessidade em estudar 

também a relação entre a percepção e os fatores que compõem o processo do 

desenvolvimento regional. Decorrente da necessidade em compreender um pouco 

mais sobre o que é o desenvolvimento regional e fatores envolvidos no processo, é 

que o próximo item deste referencial teórico foi construído. 

 

2.4 A NOÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E O CONTEXTO REGIONAL 

 

No Brasil, a temática do desenvolvimento é discutida desde o final da década 

de 1970, visto a amplitude do tema e uma necessidade em identificar e organizar os 

aspectos envolvidos com o conceito. Neste prisma, o desenvolvimento deve ser 

discutido e refletido pelos âmbitos econômicos, políticos, culturais e ambientais de 

uma determinada sociedade (SIEDEMBERG, 2006).  

A presente temática adquire importante papel na academia científica, sendo 

estudada e discutida por autores como Dallabrida (2007;2010), Pochman (2009), 

Viana (2004), entre outros. Para Pochmann (2009), o estudo pelo desenvolvimento é 

de fundamental importância, considerando a atual conjuntura histórica de nosso 

país, com desigualdades sociais e regionais, pobreza extrema de alguns, 
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concentração em excesso de riqueza de outros, entre tantas outras problemáticas 

enfrentadas na estrutura política e social.  

Lopes (2002, p. 09) descreve que:  

  

O conceito de desenvolvimento envolve dimensões que transcendem 
a econômica: a liberdade, a justiça, o equilíbrio, a harmonia são-lhe 
inerentes de tal modo que não pode considerar-se desenvolvida a 
sociedade, por mais rica em termos médios e materiais, onde a 
opressão e as desigualdades se instalaram, onde o bem-estar de 
alguns acontece à custa da pobreza de outros.   

 

Para Lima, et al. (2003), o conceito de desenvolvimento possui várias 

definições. Destaca-se o fato de que “ (...) a ideia do desenvolvimento regional e de 

sua conceituação é por si só polêmica e distinta” (LIMA et al, 2003, p. 04).  O 

conceito de desenvolvimento não deve estar atrelado somente ao fator econômico, 

pois, segundo Oliveira (2002, p. 40), “(...) o mesmo deve ser encarado como um 

processo complexo de mudanças e transformações de ordem econômica, política, e, 

principalmente, humana e social”.   

Neste cenário, é importante abordar a temática do desenvolvimento regional. 

Para Viana (2008), estes processos de crescimento estão atrelados a um contexto 

histórico dos espaços em que estão inseridos e ocorrem. Sachs (2003, p. 17) 

menciona que: 

 

Parece-me que o desenvolvimento se baseia, antes de mais nada, 
na capacidade de um povo em pensar a seu próprio respeito, dotar a 
si mesmo de um projeto, o que, evidentemente, remete à cultura e à 
ética com suas duas vertentes de solidariedade sincrônica com a 
geração presente e solidariedade diacrônica com as gerações 
futuras. Em seguida, é a capacidade de traduzir este projeto em um 
conjunto de medidas político-administrativas, o que remete ao quadro 
institucional, no sentido amplo do termo, é a problemática de 
recursos humanos. É apenas em terceiro lugar que vem o grau de 
integração e modernidade do aparelho produtivo, por um lado e a 
modalidade de inserção na economia mundial, por outro. Este último 
elemento pode ajudar ou travar, mas isso não é decisivo. 

 

 Perroux (1969) também caracteriza o processo de desenvolvimento como um 

conjunto de mudanças que englobam muito além do aspecto econômico, mas, sim, 

um conjunto de modificações na esfera social e individual da população, que busca 

promover o crescimento em diversas esferas. Diante do fato de que os estudos pelo 
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desenvolvimento, mais especificamente no desenvolvimento regional ampliam seus 

instrumentos de análise e pesquisas, em diversos saberes profissionais, e que todos 

partem do pressuposto de que é necessário desmistificar o conceito de 

desenvolvimento somente como algo vinculado ao aspecto econômico. Dallabrida 

(2011) propõe também uma análise sobre a diferença entre desenvolvimento 

regional e territorial, e questiona de qual das nomenclaturas deve-se referir quando 

se discute o desenvolvimento de uma dada região. 

Dallabrida (2010) propõe, então, que é necessário um avanço dos conceitos 

vinculados ao desenvolvimento, seja regional ou territorial. Quanto às nomenclaturas 

e seus significados, Rallet (2007, p. 80) os distingue da seguinte forma: 

“Desenvolvimento regional e desenvolvimento territorial são duas noções distintas. 

Elas remetem a duas maneiras diferentes de apreender os espaços geográficos na 

sua relação com o desenvolvimento”. 

A concepção de “desenvolvimento territorial” tem se tornado recentemente um 

dos métodos de se considerar as formas de atuação do Estado e de atores locais na 

promoção de políticas de desenvolvimento e de combate à pobreza no Brasil, visto 

que o termo “territorial” torna-se mais abrangente do que o termo “regional”.  De 

acordo com Dallabrida (2007, p. 47): 

 

 A dinâmica territorial do desenvolvimento refere-se ao conjunto de 
ações relacionadas ao processo de desenvolvimento, empreendidas 
por atores/agentes, organizações/instituições de uma sociedade 
identificada histórica e territorialmente. O seu uso sustenta-se na 
hipótese de que o desenvolvimento tem uma relação direta com a 
dinâmica (social, econômica, ambiental, cultural e política) dos 
diferentes territórios. 

 

Diante da forma com que os atores que fazem parte deste território agem, se 

comportam, é que podem ocorrer experiências que promovam ou não o 

desenvolvimento de uma dada região. Acerca do tema do desenvolvimento 

territorial, considera os fatores que influenciam e determinam o espaço, além da 

divisão política. 

Observando a importância em debater sobre o tema do desenvolvimento, 

mais especificamente o desenvolvimento regional e suas várias interfaces, no ano 

de 2019, o Governo Federal julgou importante a proposta para criação de um 

Ministério o qual tivesse por objetivo debater e elaborar propostas centradas na 
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temática do desenvolvimento regional, e diante da Medida Provisória n° 870, de 1° 

de janeiro de 2019, e oficializada pelo decreto 9.666, de 2 de janeiro de 2019, foi 

criado o Ministério do Desenvolvimento Regional, unindo os Ministério das Cidades 

e também Ministério da Integração Nacional. A proposta desafiadora deste novo 

Ministério é a de promover a integração em um único órgão que reúna os diversos 

sub órgãos do governo federal, estadual e municipal, para trabalharem em prol de 

diversas políticas públicas de infraestrutura urbana e de promoção do 

desenvolvimento regional e produtivo, visando diminuir as desigualdades causadas 

pelo crescimento desordenado das cidades por meio do planejamento territorial 

urbano e da política fundiária dos municípios. 

O Ministério do Desenvolvimento Regional pautará todos os seus estudos, 

planejamentos e estudos na Política Nacional de Desenvolvimento Regional, a qual 

foi instituída no dia 30 de maio do ano de 2019, e que possui por objetivo: “reduzir as 

desigualdades econômicas e sociais, intra e inter-regionais, por meio da criação de 

oportunidades de desenvolvimento que resultem em crescimento econômico, 

geração de renda e melhoria da qualidade de vida da população” (BRASIL, 2019, 

s/p). 

Como observa-se no decorrer da apresentação deste estudo, os desastres 

ambientais, a percepção que os indivíduos possuem acerca destes fenômenos e 

suas relações com o meio ambiente, todos os temas são importantes  para a 

discussão do desenvolvimento regional. Considerando o caso do município em 

específico analisado por este estudo, a seguir trar-se-á mais informações que 

caracterizam o mesmo, para posteriormente realizar-se a discussão à luz dos dados 

apresentados. 

 

2.5 CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA E GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE RIO 
NEGRINHO (SC) 

 

O município de Rio Negrinho (Figura 01) teve seu início vinculado à Colônia 

Dona Francisca, atual município de Joinville. No ano de 1855 iniciou-se a sua 

colonização, em que o objetivo principal era realizar a ligação dessa área do estado 

de Santa Catarina com o estado do Paraná, no município de Rio Negro. Tal ligação 

facilitaria a distribuição dos produtos que estavam sendo produzidos na colônia 

(VALÉRIO, 2010).  
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Têm-se registros de que antes da vinda dos primeiros colonizadores já 

haviam habitantes no município de Rio Negrinho. Tais habitantes eram os índios das 

etnias Xokleng e Kaigang. Os primeiros colonizadores não pertencentes às etnias 

indígenas chegaram na região e fixaram residência nas terras que hoje pertencem 

ao município de Rio Negrinho, no ano de 1858. Na época, essa localidade fazia 

parte, primeiramente, da então denominada Colônia Agrícola de São Bento (tendo o 

seu registro como Colônia, em 23 de setembro de 1873 apenas). O motivo que os 

trouxe para este local foi a construção da estrada Dona Francisca (KORMAN, 1980). 

O crescimento do povoado de Rio Negrinho aconteceu a partir de um 

pequeno núcleo de famílias que se estabeleceram a mais ou menos 15 quilômetros 

da Colônia de São Bento, com o objetivo de trabalharem na manutenção da estrada 

de ferro que ali passava (Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande), e, desta forma, 

pode-se considerar que o povoado foi crescendo em torno da estação ferroviária. 

Porém, durante alguns anos ainda, Rio Negrinho pertenceu ligada politicamente ao 

município de São Bento do Sul (OLIVEIRA, 2002). 

Em 1925, São Bento do Sul foi elevado à condição de município e Rio 

Negrinho e então passou a ser Distrito. No ano de 1953, Rio Negrinho tornou-se 

município. Considera-se que um dos fatores que impulsionaram Rio Negrinho a 

emancipar-se de São Bento do Sul foi a instalação da Fábrica de Móveis Indústrias 

Cimo S/A no município.  

Figura 1 - Localização do município de Rio Negrinho 
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Fonte: Wasckiewick (2018) 

 

 

O município de Rio Negrinho está localizado no Planalto Norte Catarinense, 

às margens da rodovia BR 280. Faz divisa com os municípios de Mafra, São Bento 

do Sul, Corupá, Rio dos Cedros, Doutor Pedrinho e Itaiópolis. Possui uma área de 

908 km², onde 4,3 % é considerada urbana e 95,7% rural. O município está 

localizado ainda entre as altitudes 780 e 1100 metros, sendo que a área urbana 

conta com 792 metros de altitude.  

No último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) no ano de 2017, o município contava com 40.169 habitantes e sua taxa de 

crescimento anual era de aproximadamente 6,5%. Desde o ano de 1991, Schoeffel 

(2004) salienta que o município possui uma média de crescimento populacional 

elevada em relação aos demais municípios de Santa Catarina. Ainda em relação aos 

habitantes do município, a densidade demográfica considerada pelo IBGE é de 

44,23 habitantes por km². Somente na área urbana, este valor altera-se, podendo 

ser identificada uma densidade demográfica era de 812 habitantes por km² (IBGE, 

2010); o Índice de Desenvolvimento Humano de Rio Negrinho é de 0,7892. Assim, 

as taxas são consideradas de alto desenvolvimento, demonstrando que o município 

apresenta boas condições de qualidade de vida da população. 

Economicamente, o município possui atividades no setor primário, secundário 

e terciário. Pelo setor primário, pode-se definir como responsável por 10% da 

movimentação da área econômica, predominando a silvicultura e reflorestamento, 

destacando que mais de 60% da área é utilizada para estas atividades. Na área da 

agricultura a predominância ocorre na plantação de soja, milho, feijão e fumo; a 

pecuária também se desenvolve na área da bovinocultura de corte e avicultura de 

corte. 

Ainda na economia, o setor secundário apresenta predominância das 

empresas dos ramos mobiliário, madeira, construção civil, alimentos e metalúrgicas. 

De acordo com informações do último levantamento socioeconômico do município 

no ano de 2013, houve crescimento de 42% do setor secundário nos últimos 06 

anos.  

O setor terciário ampliou sua importância no sistema econômico local, 

acompanhando a evolução na economia regional e municipal, e, principalmente, nos 
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ramos da madeira e do mobiliário. No setor se serviços ocorreu crescimento no 

número de empresas que atuam no setor de transportes rodoviários e no ramo de 

derrubada e manutenção de reflorestamentos.  

Caracterizando geograficamente o município, faz-se importante destacar sua 

formação de solos, rochas e vegetal, bem como, também descrever sua hidrografia. 

No que diz respeito à formação dos solos, em Rio Negrinho ocorre a predominância 

dos cambissolos, tipicamente derivados de rochas sedimentares com baixa 

fertilidade, além de existirem também em menor proporção os podzólicos e os 

pertencentes à classe dos litólicos, latossolos, hidromórficos e gleyzados (BRASIL, 

2019). A formação rochosa é derivada do período Era Paleozóica (cerca de 570 

milhões de anos), em sua grande maioria rochas cristalinas, com cobertura 

sedimentar bastante antiga; além destas formações citadas anteriormente, existem 

os argilitos, varvitos e folhelhos.  

A vegetação natural presente no município é de Floresta Ombrófila Mista ou 

Floresta das Araucárias, com algumas áreas de imbuias. Existe uma área 

significativa de florestas nativas. De acordo com o levantamento do perfil 

socioeconômico do município de Rio Negrinho, realizado no ano de 2003, os 

reflorestamentos de pinus, um dos potenciais econômicos característicos da região, 

apresenta uma área de 30.000 hectares. 

No quadro n°1 estão apresentadas as informações básicas as quais têm por 

objetivo caracterização geral do município de Rio Negrinho; também apresentam o 

intuito de situar os leitores sobre a realidade do local que está sendo analisada, as 

condições ambientais, econômicas e sociais que envolvem a mesma temática. 

 

Quadro 1 - Características gerais do município de Rio Negrinho (SC) 

Clima  Mesotérmico úmido 

Temperatura média anual  18° C 

Insolação média anual  1.800 a 2.000 horas 

Umidade Relativa do ar (URA)  80%  

Precipitação pluvial anual  1.400 a 1.600 mm/ano 

Altitude média  791,55 metros 
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Principais tipos de solo 
(predominância) 

Cambissolos tipicamente derivados de 
rochas sedimentares com baixa fertilidade 
+ podzólicos + litólicos + latssolos + 
hidromórficos + gleyzados 

Formação geológica e principais tipos 
de rochas 

Rochas cristalinas, varvitos, folhelhos e 
argilitos. 

Principais rios  Rio Negro, Rio Preto, Rio Negrinho, Rio 
dos Bugres, Rio do Salto, Rio Corredeiras 
e Rio Bituva. 

Bioma  Mata Atlântica 

Formações vegetais nativas  Floresta Ombrófila Mista ou Floresta de 
Araucárias, bosque de imbuias. Florestas 
Nativas em grande proporção. Possui 
também 30.000 hectares de 
reflorestamento de Pinus sp. 

Área da bacia  do Rio Negrinho  302 km² 

População humana  40.169 habitantes 

Densidade demográfica  44,23 hab/km 

Principais atividades econômicas  Setor Primário com 7,5%. Secundário 
com 70,6% e Terciário 21,9%. Destacam-
se a indústria madeireira e mobiliária. 

Estrutura agrária  Pequena propriedade ou minifúndios com 
até 24 hectares. 

Fonte: Dados da pesquisa de acordo com pesquisa do IBGE no ano de 2017 (2018) 

 

As enchentes são fenômenos naturais. Normalmente, existem épocas mais 

propícias para a sua ocorrência. No Brasil, especificamente na região Sul, durante o 

verão e na região Norte, durante o inverno, condição esta que, com o passar dos 

anos e desenvolvimento das sociedades, tem se modificado e sido influenciada 

pelas alterações climáticas mundiais; mesmo sabendo que as inundações são 

fenômenos naturais, sabe-se que estas são agravadas pela intervenção humana. 

Carvalho e Borba (2008, p.17) mencionam que: 

 

(...) o homem pode ser considerado um grande vilão para a natureza 
e um dos responsáveis pelas frequentes inundações que vêm 
ocorrendo em diversas cidades do nosso país, já que o mesmo, além 
de jogar lixos nas águas, mudou o meio ambiente para suas próprias 
comodidades. 
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O município de Rio Negrinho é formado por uma teia de rios. Assim, a 

consequência de um período prolongado de chuvas resulta em inundações e 

enchentes (CARVALHO e BORBA, 2008). 

O arquivo municipal de Rio Negrinho apresenta registros de enchentes desde 

antes da sua colonização. Os dados encontrados pelos pesquisadores Carvalho e 

Borba (2008) remontam enchentes nos anos de 1891, 1911, 1913, 1926, 1937, 

1946, 1983, 1992, 1997, 1998; em 2014 houve uma grande enchente novamente. 

  Schoeffel (2004) analisou em suas pesquisas de 1891 a 1998 atestando que 

houve onze enchentes, sendo que todas elas aconteceram em anos de ocorrência 

do fenômeno El Niño10.  

A primeira enchente registrada em julho de 1891, choveu durante 10 
a 15 dias; os rios alcançaram alturas nunca vistas anteriormente, o 
rio Negrinho atingiu 7,75 metros acima do nível normal. Nos anos de 
1911 e 1913 as enchentes atingiram novamente a cidade e em 
janeiro de 1926 choveu alguns dias sucessivos, inundando ruas e 
casas, assim como nos anos de 1937 e 1946. Do período de 1946 a 
1983 ocorreram as enchentes denominadas de “lambe ponte”, 
conforme os populares, como sendo aquelas que não passam por 
cima da ponte (SCHOEFFEL 2004 apud CARVALHO e BORBA, 
p.35, 2008). 

Foi no ano de 1983 que a população de Rio Negrinho foi afetada de maneira 

mais intensa. Afinal, a enchente permaneceu 10 dias. O prefeito da época declarou 

estado de calamidade pública11. Em 1983 ainda, diversas cidades foram afetadas 

pela enchente, porém, Rio Negrinho teve uma exceção, a qual piorou a situação. 

Trata-se de o rompimento da barreira da Represa do Distrito de Volta Grande, 

devido à repentina elevação da metragem cúbica do nível de água pelas excessivas 

chuvas. Neste episódio: 

A cidade de Rio Negrinho teve sua parte central quase toda afetada 
pela inundação, todo comércio desta área teve que retirar seus 
pertences e muitos não conseguiram salvar seus bens materiais, 
sofrendo prejuízos (CARVALHO e BORBA, 2008, p. 36). 

                                                           
10 De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE (2019), o fenômeno El Niño 
pode ser descrito como um fenômeno climático, em que ocorre o aquecimento anormal das águas do 
Oceano Pacífico, mais ou menos, próximo à região do Equador, ocorrendo maior evaporação de 
água, formação de nuvens e ocasionando diversos acontecimentos ao longo dos oceanos e países. 
Uma das consequências mais conhecidas do fenômeno climático do El Niño no Brasil, é o aumento 
da ocorrência de chuvas, principalmente na região Sul.  
11 Estado de Calamidade Pública: pode ser definida como uma situação anormal que ocorreu em 
determinado local, provocada por um desastre natural ou ambiental, onde houve grandes danos e 
prejuízos, comprometendo o local atingido, necessitando de apoio das demais esferas públicas 
(BRASIL, 2019). 
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Nove anos depois, outra grande enchente assolou novamente o município. 

Em 1992 também fora decretado estado de calamidade pública. Os níveis dos rios 

atingiram 20 a 25cm a mais do que em 1983. Schoeffel (p. 37, 2004) relata que 

muitas áreas foram atingidas e sobre isto: “(...) os bairros tiveram casas, comércios, 

indústrias, igrejas, escolas, órgãos públicos, bancos e até mesmo o único hospital da 

cidade foram atingidos”. 

Após 1992 Rio Negrinho teve algumas pequenas enchentes, e no ano de 

2014 o município novamente foi afetado por uma grande enchente em proporções 

semelhantes às de 1983 e 1992. Em 2014 o nível do rio chegou a 8,40m acima do 

seu nível médio. Durante esse episódio, aconteceram deslizamentos, famílias 

desabrigadas, dificuldades para os carros transitarem (BAIL, 2014). 

Foi decretado estado de calamidade pública; mais de 70% da área comercial 

ficou comprometida e as pessoas não podiam se locomover por todos os locais, 

ficando algumas ruas isoladas, dificultando o acesso. Em 2014, salienta Bail, que o 

alagamento foi um dos mais rápidos da história: “Em poucas horas, as águas 

subiram de forma assustadora, e muitas casas e comércios foram submersos sem 

que seus proprietários pudessem retirar nada de dentro” (BAIL, 2014, p.01). 

A situação se torna mais difícil quando a maioria de uma população foi 

atingida pelas inundações, pois não se trata apenas de prejuízos econômicos, afeta-

se também os aspectos da saúde física e psicológica dos indivíduos (CARDOSO 

JUNIOR et al, 2009). 

 

2.6 INUNDAÇÕES NA CIDADE DE RIO NEGRINHO E OS POSSÍVEIS IMPACTOS 
NO DESENVOLVIMENTO 

 

É perceptível que, além dos danos psicológicos e sociais, as inundações 

também geram prejuízos econômicos. Dentre todos os desastres naturais que 

ocorrem no Brasil, as inundações têm o maior número de ocorrências, tornando-se 

os principais desastres responsáveis por perdas de vida e danos materiais, sociais e 

econômicos (TASCA et al.,2010 apud GIGLIO, 2010). 

A magnitude do impacto de um fenômeno está relacionada diretamente com a 

intensidade deste, porém, este impacto também depende do estágio de 

desenvolvimento do país, bem como do desenvolvimento de suas instituições e de 

investimentos que são realizados em prevenção. Há o apontamento de que 85% das 
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perdas decorrentes de desastres derivam de eventos atmosféricos, onde as 

enchentes são o desastre mais comum, evidenciam também que os danos causados 

pelos eventos atmosféricos não afetam a economia apenas via capital físico, mas 

também o capital humano (RIBEIRO et al 2017). 

Ao verificar os efeitos das inundações às sociedades afetadas, observa-se 

que nessas situações a população fica exposta a águas contaminadas, gerando um 

elevado risco de contágio de doenças, fechamento de empresas, incertezas e 

prejuízos que diminuem a produtividade do trabalho e a destruição ou danos às 

escolas e, consequentemente, ao aprendizado dos estudantes, concluindo que são 

muitos os canais de transmissão, indo além do capital (RIBEIRO et al 2017). 

Verificando os prejuízos desses eventos no estado de Santa Catarina, o 

estudo de Ribeiro et al (2017) investigou o custo econômico do excesso de chuvas 

nesta Unidade da Federação entre os meses de novembro e dezembro de 2008, 

utilizando-se do controle sintético para medir o impacto das chuvas na produção 

industrial do estado. Concluíram que os resultados apontam que até o final de 2010, 

ou seja, dois anos após os fenômenos, a produção mensal foi 5,13% menor do que 

seria se não tivesse ocorrido as chuvas. 

Diante do exposto, observa-se que as inundações refletem prejuízos além 

daqueles diretos e perceptíveis, desencadeiam perdas em outros aspectos da 

sociedade, sejam patrimoniais, à saúde das pessoas atingidas, à educação, ao 

sistema social, econômico, entre outros. Assim, a frequência desses fenômenos em 

uma localidade influencia o seu desenvolvimento, considerando que fragiliza a 

sociedade, gerando consequências negativas em vários âmbitos deste sistema. 

As inundações são frequentes no município de Rio Negrinho e inundações, 

como as de 1983 e 1992, ainda estão presentes na memória da população, sendo 

que a cada inundação teme-se pela repetição desses desastres (GIGLIO, 2010). 

Além de gerar prejuízos imediatos, também inibem investimentos de capitais 

nestas áreas afetadas, o que vai no desencontro com a promoção do 

desenvolvimento econômico. Esse desinteresse em investir nessas áreas, em 

virtude do risco, pode influenciar no desenvolvimento do município, especialmente a 

cidade, principalmente ao considerar que o Bairro Centro, é o local mais afetado 

pelas inundações, pois, conforme os registros históricos, a cidade iniciou nas 

margens do rio e este local é onde atualmente localiza-se o centro comercial. 
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Ao afirmar que as inundações frequentemente provocam danos materiais a 

residências, comércio e infraestruturas da cidade, Giglio (2010) informa que elas 

trazem prejuízos socioeconômicos à população. Ao considerar que o centro urbano 

do município já está instalado, a autora afirma que é necessário caracterizar as 

áreas de perigo de inundação, possibilitando uma adequada gestão do município, 

reduzindo os riscos de futuros desastres e minimizando danos futuros à população 

local.    

Além de inibir o desenvolvimento da atividade comercial na cidade - as 

inundações -, a autora Giglio (2010) relata que nessas inundações da cidade foram 

registrados danos às indústrias e à agropecuária, além do sistema viário, citando, 

ainda que o único hospital da cidade ficou submerso. Esses danos não são tão 

evidentes como aqueles causados em uma residência ou aos produtos do comércio, 

pois pelas suas características acabam gerando comoção social menor, porém, 

podem apresentar prejuízos significativos, como por exemplo, o prejuízo de uma 

lavoura pode ser menosprezado por algumas pessoas, as quais entendem que é 

menos prejudicial a perda de uma plantação do que danos à casa de uma pessoa. 

Este modo de pensar pode estar adequado ao ponto de vista social, porém, sob o 

ponto de vista econômico pode estar equivocado.   

Retomando a atenção aos estudos de Ribeiro et. al (2017), reflete-se sobre os 

impactos das inundações no município de Rio Negrinho ao desenvolvimento 

regional. Observa-se que os danos das inundações não geram apenas efeitos 

imediatos, pois refletem em atrasos no desenvolvimento de vários aspectos da 

sociedade, e, desta forma, prejudicam o desenvolvimento deste município e da 

região. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A natureza da pesquisa é dedutiva, visto que os dados obtidos tiveram como 

objetivo utilizar as informações para compreender os impactos das inundações na 

saúde física e psicológica das pessoas afetadas na região do estudo. Outro objetivo 

foi para auxiliar na elaboração e revisão de Políticas Públicas, as quais poderão 

beneficiar o município em novas ocorrências, quanto em sugestões de 

reorganização das ações já desenvolvidas em ocorrências anteriores.  

Em relação aos objetivos, Gil (2007) descreve que as pesquisas podem ser 

classificadas de três formas: exploratória, descritiva e explicativa. Neste trabalho, a 

pesquisa foi descrita como uma pesquisa exploratória, pois buscou contato com as 
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pessoas afetadas pelas inundações. Realizou também o levantamento de novas 

informações sobre as experiências vivenciadas pelas pessoas.  De acordo com a 

proposta da pesquisa, pode-se considerá-la com relação à sua abordagem como 

sendo qualitativa, pois seu objetivo geral não foi o de coletar dados numéricos 

acerca do problema, mas, sim, aprofundar o conhecimento sobre o tema, buscando 

compreensões mais amplas do objeto de estudo. De acordo com Minayo (2001), na 

pesquisa qualitativa a preocupação é com a realidade, que não pode ser 

quantificada; almeja-se a compreensão das relações sociais e suas explicações, 

explorando o universo dos significados, crenças, valores e atitudes dos indivíduos. 

O universo da pesquisa foram as pessoas da cidade de Rio Negrinho (SC), 

que tiveram suas residências afetadas pelas inundações nos anos de 1983, 1992 e 

2014. O extrato utilizado para a coleta de dados inicialmente proposto foi de 40 

pessoas12 (atingidas pelas inundações). Porém, no decorrer da coleta de dados 

foram encontrados diversos motivos que impediram a coleta com o número 

estipulado. Entre os fatores que dificultaram, encontram-se: dificuldade em localizar 

as pessoas em casa nos horários em que foi possível a realização da coleta de 

dados; resistência das pessoas que foram abordadas em participarem do estudo e 

pouco tempo de coleta de dados (03 meses). Desta forma, a pesquisa foi encerrada 

com o total de 22 pessoas, sendo todas maiores de 18 anos e que aceitaram 

participar de forma voluntária do estudo. O critério de exclusão utilizado foi o de que 

os indivíduos entrevistados em anos diferentes não residissem na mesma moradia.  

Para a coleta de dados foram utilizadas quatro formas de estudar o mesmo 

objeto trazido como problema de pesquisa; neste caso, as inundações. Para 

Gunther, Guzzo e Pinheiro (2004), ao utilizar diferentes métodos para coletar dados 

torna-se ampla a possibilidade de discutir a dinâmica relacional do fenômeno 

pesquisado.  Sendo assim, a primeira técnica utilizada foi uma análise do mapa do 

município de Rio Negrinho de forma conjunta com os profissionais que fazem parte 

da Defesa Civil, identificando as áreas de ocorrência das enchentes de 1983, 1992 e 

2014. Posteriormente, foi realizada uma caminhada pelos principais locais atingidos 

pelas inundações de 1983, 1992 e 2014; durante o momento de reconhecimento dos 

locais foi estabelecido contato prévio com poucos moradores que estavam nos 

                                                           
12 Este número foi considerado pela pesquisadora como sendo um extrato relevante de amostra a ser 
entrevistada para obter os dados que o estudo propôs coletar 
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locais visitados e que teriam interesse em participar de forma voluntária da pesquisa. 

Assim, foi agendando um contato para posterior coleta de dados.   

Após qualificação do projeto de pesquisa, foi encaminhado para avaliação 

Ética, conforme as determinações das Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 

Pesquisas envolvendo Seres Humanos, conforme a Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde, n°466, de 2012. O projeto foi cadastrado na Plataforma Brasil e 

encaminhado ao Comitê de ética em Pesquisa da Universidade do Contestado 

(UnC) para avaliação. A coleta de dados teve início após a aprovação do projeto de 

pesquisa no Comitê de Ética, sob o Parecer Consubstanciado n° 3.206.606 (Anexo 

B). Todo o processo aconteceu de forma responsável e respeitando o interesse dos 

participantes e suas condições, demonstrando o compromisso da mestranda. Em 

todas as entrevistas foi utilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o 

qual antes de seu preenchimento foi explicado aos participantes o objetivo da 

pesquisa, os possíveis benefícios e riscos, e demais aspectos a serem destacados 

no decorrer da apresentação do termo aos envolvidos na pesquisa. O Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido foi assinado pelas duas partes, em duas vias, 

sendo uma entregue ao participante e a outra via arquivada pela mestranda, pelo 

período de 5 anos após o término da pesquisa. 

A técnica aplicada aos participantes foi um questionário sociodemográfico 

para caracterização da amostra selecionada (Apêndice A) e, posteriormente, uma 

entrevista semiestruturada (Apêndice B), composta por um roteiro de perguntas 

prévias, que foram complementadas ao longo do processo de entrevista, conforme 

os assuntos que emergiram no decorrer das entrevistas. 

Os dados obtidos através das análises dos materiais disponibilizados pela 

Defesa Civil do município de Rio Negrinho (SC), bem como da observação dos 

principais locais atingidos pelas inundações, em conjunto com os dados sócio- 

demográficos e da entrevista semiestruturada, foram organizados separadamente.  

Primeiramente, as análises foram realizadas de forma separada, onde os 

dados sociodemográficos tiveram sua categorização de forma quantitativa, 

utilizando-se tabelas do programa Microsoft Excel. Os dados obtidos através da 

entrevista semiestruturada foram transcritos no programa Microsoft Word e 

analisados de acordo à análise de conteúdo proposta por Laurence Bardin (2011), 

onde o conteúdo comunicativo é analisado através de um conjunto de técnicas que 

descrevem os principais indicadores temáticos que se apresentaram nos discursos 
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dos indivíduos participantes do estudo, organizando-os em categoria, subcategorias 

e elementos de análise, os quais buscam responder aos objetivos propostos pela 

pesquisa (BARDIN, 2011).   

Ao término da análise separada dos resultados, foram analisados de maneira 

conjunta, buscando relacionar os mesmos com os objetivos propostos. Após, iniciou-

se a construção da sua redação final, apresentando os resultados obtidos na sua 

pesquisa; foram identificados aspectos envolvidos no seu estudo, encontrando 

algumas informações que condiziam com as hipóteses levantadas para o trabalho e 

outras que não haviam sido previstas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da pesquisa estão organizados na forma de capítulos, os quais 

expressam informações e que respondem os objetivos delimitados. Tanto os dados 

quantitativos quanto os qualitativos estão apresentados na forma de tabelas, e 

posteriormente discutidos e relacionados com a teoria. A análise dos dados foi feita 

a partir da transcrição das entrevistas e análises através do procedimento de análise 

de conteúdo de Laurence Bardin (2011), trazendo ao centro da discussão as 

seguintes informações: categoria central de análise “os impactos biopsicossociais 

das inundações”; subcategorias “impactos biológicos”/ “impactos psicológicos e 

emocionais”/ “impactos sociais”/ “impactos no desenvolvimento regional”; os 
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elementos de análise foram construídos a partir do discurso dos indivíduos 

participantes.  

Os capítulos apresentados nesta seção de resultados e discussão são: 

Informações técnicas e econômicas das inundações na cidade de Rio Negrinho 

(SC); Percepção dos moradores da cidade de Rio Negrinho sobre o fenômeno das 

inundações e Síntese dos dados obtidos durante a pesquisa. 

 

4.1 INFORMAÇÕES TÉCNICAS E ECONÔMICAS DAS INUNDAÇÕES NA CIDADE 

DE RIO NEGRINHO (SC) 

 

Sobre o fenômeno das inundações na cidade de Rio Negrinho (SC), foram 

realizados três encontros com os responsáveis pela Defesa Civil, para buscar 

compreender melhor as ocorrências, como desenvolvem o trabalho, número 

aproximado de residências afetadas, e, consequentemente, quantas pessoas 

geralmente são atingidas, como são feitos os encaminhamentos e buscar 

características peculiares que pudessem caracterizar as inundações principais, ou 

seja, dos anos de 1983/1992 e 2014.  

Para apresentar os dados de forma coerente, faz-se importante retomar de 

forma breve sobre algumas características peculiares das inundações no local onde 

o estudo foi desenvolvido, sendo a cidade de Rio Negrinho. De acordo com Giglio 

(2010, p. 21), inicialmente, a sociedade precisa buscar compreender que: 

 

As inundações são fenômenos naturais de transbordamento das 
águas de um rio, ocupando as planícies de inundação. Elas são 
essenciais para a bacia hidrográfica, atuando como agentes 
modificadores da paisagem e fertilizando as planícies. No entanto, 
muitas vezes as águas da inundação atingem a sociedade e causam 
danos à mesma, caracterizando um desastre natural. O município de 
Rio Negrinho, situado no planalto norte catarinense, tem seu centro 
urbano instalado muito próximo às margens do rio de mesmo nome e 
frequentemente sofre inundações. 

 

Fundamentados nas constatações de estudos realizados anteriormente, 

enfocados na temática das inundações, observa-se que o município de Rio Negrinho 

(SC) teve sua colonização instalada próxima às margens do rio, tornando a 

população que ali instalou suas residências, atividades comerciais, empresas e 

outros vulneráveis a ocorrência de inundações. A figura n° 2 apresenta a localização 
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por onde passam os rios de Rio Negrinho, que atravessa a área urbana e também 

os seus afluentes, os quais apresentam contribuição para a elevação das águas nas 

ocorrências de inundações. 

 

Figura 2 - Localização dos rios do município de Rio Negrinho 

 
Fonte: Giglio (2010) 

 

 A localização do município de Rio Negrinho (SC), devido suas características 

hidrográficas, pode influenciar no seu desenvolvimento, pois “é perceptível que 

desastres naturais afetam a produção e o nível de riqueza das regiões que sofrem 

com esses eventos. Nos últimos anos, tsunamis, furacões e chuvas torrenciais 

assolaram diferentes regiões do mundo” (RIBEIRO, VIANA e TÔMIO, 2017, p. 300). 

Em relação às características físicas, mas também detalhes importantes que 

descrevem as inundações foram organizadas no quadro 2, o qual sintetiza os dados 

obtidos nas reuniões com os profissionais da Defesa Civil. As informações são 

aproximadas, visto que até o ano de 2016 a Defesa Civil do município não possuía 

um sistema de organização dos dados, assim foi criado um sistema apenas no ano 

de 2018, os quais são aproximados e influenciados pela experiência e contato que 
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os profissionais tiveram com as ocorrências de inundações na cidade de Rio 

Negrinho (SC).  

 

Quadro 2 - Caracterização das inundações 1983, 1992, 2014 

Inundação  Nível Rio 
acima da 

média normal 

Características  N° 
residências 
atingidas 13 

N° 
aproximado 
de pessoas 
atingidas 

 
 

1983 

 
 

9,30m 

O nível do rio elevou-se de maneira 
lenta; 
Período de chuvas influenciado 
pelo fenômeno do El Niño; 
A população não estava preparada 
para a ocorrência; 

 
 

470 

 
 

6.090 

 
 
 

1992 

 
 
 

9,37m 

O nível do rio elevou-se 
rapidamente durante o período 
noturno; 
Período de chuvas influenciado 
pelo fenômeno do El Niño; 
A população estava preparada para 
a ocorrência, mas não imaginou 
que seria na amplitude que 
ocorreu. 

 
 
 

800 

 
 
 

10.000 

 
 
 

2014 

 
 
 

8,40m 

O nível do rio elevou-se 
rapidamente durante o período 
noturno; 
Período de chuvas influenciado 
pelo fenômeno do El Niño; 
A população estava preparada para 
a ocorrência, mas foi surpreendida 
pela elevação das aguas de forma 
rápida e no período noturno. 

 
 
 

1.500 

 
 
 

3.500 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Giglio (2010, p.40) aponta a ausência de um sistema de informações acerca 

das ocorrências (enchentes) na cidade de Rio Negrinho (SC): “Não há registro 

histórico de levantamento de áreas inundadas nos eventos de 1983 e 1992. No 

entanto, devido à importância histórica dos mesmos, essas áreas foram estimadas”. 

Na figura n°2 observa-se uma imagem aérea da cidade durante o período de 

inundações no ano de 1983. Enquanto que na figura n°3 pode-se observar parte da 

região central do município durante o período de inundação; e na figura n°4, a 

situação da inundação no ano de 2014. 

 

 

 
                                                           
13 Quando citado neste estudo o termo “número de residências atingidas”, refere-se não somente a 
casas, mas também a estabelecimentos comerciais, empresas e outros 
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Figura nº 2 - Vista aérea da cidade durante inundação no ano de 1983 

Fonte: Arquivo histórico municipal de Rio Negrinho (2018). 
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Figura nº 3 – Vista aérea da cidade durante inundação no ano de 1992 

Fonte: Arquivo histórico municipal de Rio Negrinho (2018) 
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Figura nº 4 – Vista aérea da cidade durante inundação no ano de 2014 

Fonte: Arquivo histórico municipal de Rio Negrinho (2018) 

 

Pode-se observar no gráfico n° 1 ainda que o mesmo destaca que o número 

de residências afetadas no primeiro caso (1983) para o último caso em (2014) teve 

um aumento considerável, podendo inclusive citar que triplicou o número de 

residências atingidas.   

 

Gráfico nº 1 – Número de residências atingidas pelas enchentes de 1983, 1992 e 2014 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Enchente 1983 Enchente 1992 Enchente 2014

470

800

1500

Número de residências atingidas
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É perceptível que o número de residências construídas próximo as áreas de 

risco14, tornam o ambiente e os indivíduos suscetíveis a serem atingidos por 

inundações e suas consequências. Para buscar embasar teoricamente a informação 

obtida pela presente pesquisa, foi encontrado no estudo desenvolvido por Alves 

(2014), explicando que uma justificativa para a continuidade das residências 

próximas às áreas de risco, pode estar ligada ao fato de que, às vezes, mais de uma 

geração desta família habitou esse local, criando então os denominados laços 

afetivos e que a pessoa prefere morrer a deixar sua casa, processo que pode ser 

explicado através do conceito de topofilia, mencionado por Tuan (1983), em que 

refere-se ao fato de as pessoas estabelecerem um elo afetivo com o ambiente físico 

em que estão inseridas.  

O objetivo foi investigar mais especificamente as relações desses moradores 

da cidade de Rio Negrinho, com o ambiente em que residem. Além disso, o que 

implica na vida das pessoas e para o desenvolvimento regional. 

Dentre as características importantes a serem destacadas na pesquisa, foi o 

objetivo de identificar o valor financeiro de despesas dos indivíduos como 

consequências das inundações, bem como os gastos do poder público. Porém, em 

contato com a Secretaria de Finanças, juntamente com a Defesa Civil, foi informado 

que não existem registros específicos quanto a esses gastos, tornando difícil 

contabilizar o valor que foi utilizado para auxiliar as pessoas atingidas em aspectos 

específicos, pois têm-se apenas os registros de gastos gerais.  

Sobre o aspecto de levantamento das questões econômicas a partir dos 

gastos gerados ao município pelas enchentes, estudos realizados nesta temática 

apontam que torna-se difícil a avaliação econômica detalhada e específica do 

impacto de um desastre, pois, geralmente, os dados e informações são parciais, 

explicando ainda que: “é preciso mencionar que tais resultados são parciais, tendo 

em vista a limitação da disponibilidade de dados e a impossibilidade prática de 

avaliação de todos os eventos registrados em um país” (RIBEIRO, VIANA E TÔMIO, 

2017, p. 302). 

Quando se fala em desenvolvimento regional, não se refere apenas ao 

aspecto econômico, busca-se apresentar nos próximos capítulos, os outros agentes 

                                                           
14 De acordo com Corrêa (2012), as áreas de risco podem ser definidas como sendo partes de um 
determinado território que, por suas características, apresentam mais chances de que “algo 
indesejado” aconteça 
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que podem estar relacionados ao desenvolvimento local. Cabe ainda ressaltar neste 

tópico sobre a ausência das informações técnicas decorrentes do fato das 

inundações por parte do poder público, aspecto que pode ser um indicativo 

importante e decisivo para uma ampliação na forma como são trabalhadas as 

ocorrências dessa natureza no município. 

 

 

4.2 PERCEPÇÃO DOS MORADORES DA CIDADE DE RIO NEGRINHO ACERCA 

DO FENÔMENO DAS INUNDAÇÕES 

 

Segundo Holzer (2003), a Geografia, ao longo de seu desenvolvimento, tem 

buscado como foco de suas investigações, o estudo do espaço geográfico. Porém, 

com o evoluir das sociedades, ocupação dos espaços do ambiente pelos indivíduos, 

a geografia passou a estudar para além das questões estritamente de localização e 

composição, passando a debruçar seus estudos também na forma como esses 

indivíduos se relacionam e percebem os ambientes em que residem, trabalham e 

convivem.  

Entre as primeiras atuações da Geografia, foi o desenvolvimento do conceito 

de lugar para posteriormente realizar a análise da percepção e relação entre os 

indivíduos e o lugar onde vivem, residem e vivem. De acordo com Corrêa (2012, p 

30), o primeiro conceito de lugar baseou-se na premissa de “características naturais 

e culturais próprias, cuja organicidade os diferenciava uns dos outros, ligado a uma 

noção de localização absoluta e à individualidade das parcelas do espaço”. Para o 

mesmo autor ainda o conceito de lugar para a Geografia Humanista define-se como 

sendo “o espaço vivido, dotado de valor pelo sujeito que nele vive; é onde a vida se 

realiza, é familiar, carregado de afetividade, o que o torna subjetivo em extensão e 

conteúdo, bem como em forma e significado”.  

Em relação à população da cidade de Rio Negrinho (SC), conforme já 

antecipado, pode-se observar que o crescimento ocorreu próximo às instalações da 

empresa Móveis Cimo, e que a mesma estava localizada na área central da cidade e 

muito próxima ao leito do Rio Negrinho. Esse processo expôs a população à uma 

condição de vulnerabilidade diante dos fenômenos da natureza, como por exemplo 

as chuvas e consequentes inundações. A partir do reconhecimento das áreas 

afetadas pelas inundações e em conversa com pessoas que vivem há muitos anos 
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na cidade de Rio Negrinho, emergiu a discussão popular e não em evidências 

científicas, relacionado ao porquê os índios Kaikang e Xokgleng que habitavam 

essas terras muito antes dos colonizadores, não construíram suas ocas na área 

central, pois estariam próximos da vegetação, do rio. Em síntese, a partir dessas 

conversas constata-se que, provavelmente, os índios já possuíam conhecimentos 

dos perigos que corriam caso fixassem residência nas proximidades do rio. Por isso, 

evitaram, enquanto que a ambição dos colonizadores em explorar e estar próximo 

do objeto explorado e das riquezas, tornou-se um elemento de impacto em diversas 

áreas. 

Após caracterizar de forma breve as três ocorrências de inundações na 

cidade de Rio Negrinho (SC), serão apresentados os dados específicos em relação 

ao objetivo geral proposto pelo estudo, que foi o de investigar os impactos 

biopsicossociais que aconteceram com os indivíduos afetados pelas inundações e 

os possíveis impactos no desenvolvimento regional. Os dados foram obtidos através 

de entrevista com as pessoas afetadas pelas inundações. Foram entrevistadas 22 

pessoas, as quais por sigilo ético e privacidade, não serão informadas as 

identidades no relato desta pesquisa. Buscou-se utilizar apenas recortes das 

entrevistas que justifiquem algumas questões identificadas nos resultados 

apresentados. As entrevistas foram transcritas fidedignamente, conforme a gravação 

realizada durante a coleta de dados e analisadas a partir de interpretação e análise 

de dados qualitativos por Laurence Bardin (2011).  

As pessoas que fizeram parte do presente estudo residem nas áreas de risco 

delimitados pela Defesa Civil (o nome das ruas não será divulgado para preservar a 

identidade dos participantes). Sobre a amostra utilizada no estudo, segue a 

caracterização sociodemográfica no quadro n° 3, a qual apresenta o perfil dos 

entrevistados e demais características que podem ser variáveis que influenciem nas 

suas percepções acerca dos impactos biopsicossociais das inundações que foram 

afetados.  

Ao caracterizar o perfil das pessoas que compuseram a amostra, pode ser um 

importante indicador na discussão dos dados, a fim de encontrar possíveis pontos 

em comum e que possam ser relacionados ao estudo. Sobre isso, Tuan (1980) 

salienta ainda que quando se estuda sobre o espaço, ambiente e, principalmente, a 

percepção dos indivíduos, uma das etapas primordiais é a de conhecer quem são 



53 
 

 

estas pessoas, seus sentimentos, ideias de grupo e de espaço, como encaram e 

respeitam o ambiente em que estão inseridas. 
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Quadro nº 3 - Perfil socioeconômico dos entrevistados 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Entrevista  Sexo  Idade Escolaridade  Estado 
Civil 

Quantas 
pessoas 
moram 
na casa 

N° de enchentes 
que foi afetado / 

ano 

01 Masculino 42 Ensino médio 
completo 

Divorciado Sozinho 02 (1992/2014) 

02 Feminino 51 Ensino médio 
completo 

Casado 04 02 (1992/2014) 

03 Feminino 57 Ensino médio 
completo 

Casado 03 02 (1992/2014) 

04 Feminino 63 Ensino médio 
completo 

Casado 02 03 
(1983/1992/2014) 

05 Feminino 35 Ensino Superior 
completo 

Casado 03 01 (2014) 

06 Masculino 33 Ensino Médio 
completo 

Casado 02 01 (2014) 

07 Masculino 56 Ensino Médio 
incompleto 

Casado 02 02 (1992/2014) 

08 Feminino 52 Ensino Superior 
completo 

Casado 04 02 (1992/2014) 

09 Masculino 29 Ensino Médio 
completo 

Divorciado 03 01 (2014) 

10 Feminino 43 Ensino 
Fundamental 

completo 

Casado 04 02 (1992/2014) 

11 Masculino 51 Ensino 
Fundamental 

completo 

Casado 02 02 (1992/2014) 

12 Feminino 49 Ensino Médio 
incompleto 

Casado 02 02 (1992/2014) 

13 Feminino 82 Ensino 
Fundamental 
incompleto 

Viúvo Sozinho 03 
(1983/1992/2014) 

14 Feminino 43 Ensino Superior 
completo 

Casado 05 02 (1992/2014) 

15 Feminino 30 Ensino Superior 
cursando 

Solteiro 02 01 (2014) 

16 Feminino 36 Ensino Superior 
completo 

Casado 03 01 (2014) 

17 Feminino 30 Ensino Superior 
cursando 

Casado 02 01 (2014) 

18 Feminino 33 Ensino Superior 
cursando 

Casado 02 01 (2014) 

19 Masculino 62 Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

Casado 03 03 
(1983/1992/2014) 

20 Masculino 58 Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

Casado 04 03 
(1983/1992/2014) 

21 Masculino 49 Ensino médio 
completo 

Casado 02 02 (1992/2014) 

22 Masculino 47 Ensino 
profissionalizante 

Casado 02 02 (1992/2014) 
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Dentre os 22 entrevistados, destaca-se que, em relação ao gênero, 59,09% 

da amostra eram do sexo feminino e 40,90% do sexo masculino. Com relação à 

idade, a média foi 46 anos e 8 meses, aspecto este que precisa ser destacado, visto 

que mais de 50% da amostra verbalizou durante as entrevistas que reside nas áreas 

de risco desde a sua infância, sendo então acometido por mais de um episódio de 

inundação. Diante do aspecto que delimita a permanência dos indivíduos no mesmo 

local, mesmo após as ocorrências de uma inundação, pode-se explicar ou justificar o 

“apego ao lugar” os quais desenvolveram para com sua residência, fator que será 

mais detalhado no decorrer do texto que apresenta os resultados desta pesquisa. 

Quanto à escolaridade, pode-se identificar que 31,81% apresentam o Ensino 

Médio completo, 18,18% Ensino Superior completo, 13,63% Ensino Superior 

cursando, 13,63% Ensino Fundamental incompleto, 9,09% Ensino Fundamental 

completo, 9,09% Ensino Médio incompleto e 4,54% Ensino Profissionalizante. Em 

discursos baseados no senso comum dos indivíduos que compõem a sociedade, 

pode-se ouvir que as pessoas que apresentam menor nível de escolaridade são as 

que residem próximas as áreas de risco, fato este que foi provado de forma contrária 

pela realização desta pesquisa. Ou seja, mais de 50% da amostra dos que residem 

próximos a área de risco apresentam alto nível de escolaridade. 

Quanto ao estado civil, 18 participantes eram casados, 02 divorciados, 01 era 

solteiro e 01 viúvo. Outra questão foi a identificação de quantos indivíduos residiam 

ou trabalhavam no local com os entrevistados. Em média, 02 a 03 pessoas, tendo 

apenas dois casos em que estavam sozinhos.  

Dentre os entrevistados pode-se observar ainda que todos residiam ou tinham 

sua atividade comercial em área própria há mais de 10 anos, geralmente sendo a 

propriedade familiar e originária de herança. Isso podem ser indícios de laços 

emocionais com o local, o que dificulta uma possível mudança para outra área. Low 

e Altman (1992) apud Alves (2014, p. 33) mencionam que: “A palavra apego ao lugar 

ou placeattachment elucida a compreensão da relação afetiva da pessoa com o 

ambiente, seja emocional e/ou culturalmente, também sinônimo do conceito de 

topofilia proposto por Tuan (1983). Frente ao conceito de apego ao lugar, pode-se 

encontrar uma possibilidade de justificativa para que os entrevistados não 

“abandonem” suas residências ou comércios e busquem outros locais afastados do 

rio para viverem.  
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Com relação ao conteúdo obtido durante as entrevistas, o mesmo será 

apresentado de acordo proposta de análise de conteúdo e classificação em 

categoria, subcategorias e elementos de análise por Laurence Bardin, conforme 

quadro n°4, e posteriormente discutidas embasadas com as teorias. 

Quadro nº 4 – Dados da pesquisa sob o enfoque da Análise de Bardin (1977) 

Categoria  Subcategorias  Elementos de Análise  
 
 
Impactos biopsicossociais das 

enchentes 

Impactos biológicos  -  
Impactos psicológicos / 
emocionais 

Psicológicos: Depressão – 
tentativas de suicídio; 
Emocionais: Local agradável 
próximo à natureza (rio, 
árvores) – Apego ao local 

Impactos sociais Questões financeiras – 
herança – comodidade 

Impactos no desenvolvimento 
regional 

Financeiro – emocional – social 
– comprometimento – 
administração pública 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

A escolha pela categoria “impactos biopsicossociais das inundações” 

apresentada neste trabalho derivou do problema proposto inicialmente, o qual 

consistia em “quais os impactos biopsicossociais das inundações na cidade de Rio 

Negrinho e os possíveis impactos no desenvolvimento regional”. Conforme a 

experiência pessoal e profissional, foi possível observar que, para além dos fatores 

econômicos envolvidos em uma situação de desastres naturais, estão questões 

emocionais, psicológicas e sociais envolvidas, e que repercutem de forma direta nos 

comportamentos e atitudes dos indivíduos, e afeta, consequentemente, o 

desenvolvimento de um dado local. 

A partir dos objetivos específicos do trabalho foram criadas então as 

subcategorias de análise, sendo elas: os impactos biológicos, impactos psicológicos 

e/ou emocionais, impactos sociais e os impactos no desenvolvimento regional. 

Todos os fatores selecionados para comporem os objetivos específicos e 

posteriormente as subcategorias, apresentam relação com os estudos e pesquisas 

já desenvolvidos na área da psicologia ambiental, percepção dos indivíduos e sua 

relação com o ambiente em que estão inseridos. 

Para finalizar, foram construídos os elementos de análise, a partir da 

transcrição de cada entrevista, destacando as verbalizações que se fizeram mais 

presentes entre os participantes, buscando relacionar as mesmas com as teorias 

que embasaram a presente pesquisa. 
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4.2.1 Impactos Biológicos  

 

Os desastres, associados às chuvas (alagamentos, enchentes, enxurradas e 

deslizamentos), provocam danos humanos, patrimoniais e ambientais. Todos os 

anos, milhares de famílias, no Brasil e no mundo, têm de sair de suas casas 

(temporária ou definitivamente) e têm sua saúde física e mental exposta a diversos 

tipos de agravos e doenças. Sendo assim, uma das subcategorias delimitadas como 

fonte de exploração nesta pesquisa foi a saúde física, mais especificamente os 

impactos biológicos.  

As principais doenças que podem ser adquiridas durante uma inundação e 

que podem ser prevenidas por vacina são as seguintes: diarreia por rotavírus, 

influenza, meningite, rubéola e tétano acidental. Essas doenças são adquiridas pelo 

contato com água ou alimento contaminados ou pessoa para pessoa, principalmente 

nos ambientes com aglomeração populacional, como nos abrigos. 

Buscou-se realizar um levantamento durante as entrevistas, visando 

identificar se os indivíduos apresentavam alguma doença física a qual fosse 

decorrente do processo de inundações (contato com a água contaminada, ausência 

de comida, entre outros).  

“ Olha moça, aqui em casa a gente não ficou doente por causa da enchente, 

eu sempre busco cuidar bem sobre onde pisamos após a água baixar e como 

limpar, para não pegar nada que possa ter vindo com a água” (SIC) (Entrevistado 

02). 

“ Então, eu acho que nunca ouvi ninguém falar que ficou doente do corpo, o 

que eu mais ouvi foi as pessoas reclamando do desânimo, cansaço e tristeza que 

têm por causa do que aconteceu” (SIC) (Entrevistado 10). 

A partir destes relatos, bem como dos demais trazidos pelos entrevistados, de 

forma unânime, não foi identificado nenhum participante que compôs a amostra, 

acometido por alguma doença causada pelas inundações. Entre as verbalizações, 

pode-se identificar maior incidência nas doenças relacionadas com as questões 

emocionais, sociais e financeiras. 

 

4.2.2 Impactos psicológicos e/ou emocionais 
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Ao abordar sobre a temática dos impactos psicológicos com os entrevistados, 

todos relataram que, mais de uma vez ouviram falar de indivíduos acometidos por 

depressão, pensamentos suicidas e alguns outros até mesmo tentando suicídio. Em 

pesquisas nos órgãos oficiais de saúde e assistência social do município estudado, 

não foram encontrados dados registrados em sistemas sobre diagnósticos de casos 

psicológicos no período do pós-inundações. Estas informações não foram 

disponibilizadas pelo Centro de Atenção Psicossocial, considerando que todos os 

órgãos da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho tiveram o seu sistema alterado no 

início do ano de 2018. Assim, as informações dos anos anteriores não migraram 

para o novo sistema.  

Em contrapartida, quando são mencionados os impactos emocionais, pode-se 

identificar nos relatos excesso de conteúdos emocionais presentes, sejam 

relacionados à forma com que os indivíduos vieram residir nos locais, até à forma 

como se relacionam com o fenômeno das enchentes, como o medo constante diante 

do excesso de chuvas. 

Durante as entrevistas pode-se identificar com frequência nas verbalizações 

relatos dos indivíduos que demonstraram suas ligações emocionais com os locais 

em que residem e mesmo diante do perigo em perder material e emocionalmente as 

suas recordações, retornam ao local sempre após as inundações. Sic:  

Olha, é difícil entender, sei que muitos vão pensar que estou louca, 
mas esta é minha casa desde que eu tinha 20 anos, casei e vim 
morar aqui, criei meus filhos aqui, meus netos e bisnetos vêm aqui 
brincar, junto com as perdas quando vem uma enchente, as paredes 
da casa carregam as marcas da minha família também; eu não quero 
sair daqui (Entrevistado 10). 
 
Mesmo que eu saiba que existem as enchentes e que a minha casa 
é do lado do rio, ela é minha casa, e eu vou morar aqui até o final 
(Entrevistado 04). 
 
A água leva muita coisa das nossas casas, mas não consegue 
apagar as lembranças que temos aqui (Entrevistado 06). 
 
  

Pode-se observar ainda que um dos fatores identificados como justificativa 

para estes indivíduos retornarem às suas residências mesmo após a ocorrência, é o 

apego ao lugar, ou também, a topofilia. Entre as hipóteses postuladas inicialmente 

pelos pesquisadores, o apego ao lugar foi uma das variáveis consideradas como 
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responsáveis em influenciar para que eles retornassem às suas casas, mesmo após 

inúmeros acontecimentos de inundações.  

Sobre esta questão de escolha ou não em residir próximo a um local de risco, 

Tuan (1980) traz que cada indivíduo estabelece uma ligação individual e simbólica 

com o local que escolheu para ir residir, realizando trocas objetivas e subjetivas com 

cada pedaço do espaço, emergindo inúmeras sensações e emoções, laços afetivos 

e apego. Os indivíduos que residem em local de risco, e que estão cientes do risco e 

mesmo assim continuam vivendo ali, estão carregados do simbolismo de ter seu 

próprio lugar. Alves (2014, p.88) cita que os indivíduos buscam sentirem-se livres e 

independentes de seus familiares. Nesta relação pessoa-ambiente, a moradia 

contribui para a identidade da pessoa e para o crescimento pessoal. 

Com o intuito de encontrar respostas sobre estes comportamentos dos 

indivíduos, torna-se comum recorrer-se a explicações baseadas no senso comum, 

julgando as atitudes como irresponsabilidades. Porém, a partir do caráter científico 

das pesquisas e estudos, diversas variáveis devem ser levadas em consideração e 

observadas quando se busca explicações para os comportamentos alvo. Marandola 

Junior e Modesto (2012) afirmam que não se pode generalizar a percepção das 

pessoas, precisa-se, acima de tudo, compreender que é um fenômeno subjetivo, ou 

seja, cada um imprime suas experiências e significados no acontecimento 

percebido. Os mesmos autores ainda salientam que as pessoas passam a conviver 

com os perigos, e estes fazem parte da história de suas vidas, da construção de 

suas identidades. 

Para Kuhnen (2009), quando um pesquisador pressupõe que irá analisar uma 

percepção de risco, deve sempre levar em consideração que deverá entrar nos 

campos das memórias, histórias, emoções, motivações dos indivíduos envolvidos na 

análise e no ambiente. 

Dentre as respostas foi possível identificar os conteúdos e estes foram 

agrupados de acordo com os elementos de análise que mais se destacaram em 

todos os relatos, sendo eles: herança familiar e/ou história da família contida no 

ambiente, sentimento de orgulho e satisfação como resultados do trabalho para 

conseguir adquirir o imóvel e os bens que possuem, além de apego ao lugar visto o 

tempo em que residem no local citado. 
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Quanto ao elemento de análise da herança familiar e/ou história da família 

contida no ambiente, identifica-se através da verbalização do entrevistado 11, 

aspectos relacionados: Sic: 

 

Eu nasci e cresci nesta casa, quando meus pais morreram eu ainda 
morava com eles e acabei ficando na casa, logo depois eu me casei 
e continuei morando aqui, minhas filhas nasceram aqui, cresceram 
aqui, toda a nossa história está aqui (Entrevistado 19). 
 
Minha história com a minha família começou aqui, foi o local que 
escolhemos para morar, ter nossos filhos e passar os dias do resto 
das nossas vidas (Entrevistado 20). 
 
 

No relato do entrevistado 04 também pode-se identificar situação semelhante 

com a significação histórica do ambiente para o mesmo, além também do elemento 

de análise relacionado aos sentimentos de orgulho e satisfação como resultantes do 

trabalho e esforço do indivíduo para adquirir seu imóvel e seus bens. Sic:  

 

Eu comprei o terreno antes de me casar, construí a casa e depois 
viemos morar aqui; todo nosso esforço e dedicação de muitos anos 
está em cada tijolo (Entrevistado 02). 
 
Nós economizamos muito para conseguir comprar esta casa, não é a 
água de uma enchente que vai levar embora este nosso sonho 
realizado (Entrevistado 17). 

 

Em aproximadamente 75% de todos os relatos encontram-se verbalizações 

relacionadas com este tipo de conteúdo, utilizando também como uma justificativa 

de não terem condições de se desfazerem do local e procurar outro para fixarem 

uma nova residência. 

Outro aspecto que o estudo buscou verificar foi em relação ao que estes 

indivíduos participantes perderam com as inundações, considerando neste estudo 

as perdas para além das questões materiais e econômicas, mas sim aspectos 

emocionais, históricos, entre outros. Os elementos de análise considerados foram: 

móveis, fotografias, documentos, objetos históricos das famílias apresentados em 

relato:  

 

Nas duas enchentes que pegamos lá em casa, 92 e 2014, perdemos 
quase todos os nossos móveis, mas o que perdemos em 92 e que eu 
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sinto mais falta são as fotografias que tínhamos de família e não 
consegui salvar (Entrevistado 03). 

 

A partir de relatos dos profissionais de Defesa Civil do município pode-se 

identificar também algumas informações quanto às perdas que eles observaram que 

os indivíduos tiveram.  

De acordo com o Engenheiro da Defesa Civil, aspectos que mais marcaram 

sua experiência nas três enchentes referem-se aos abrigos, onde existiam pessoas 

desesperadas por suas perdas materiais, mas lembra-se com detalhes de um caso 

específico em que a família perdeu todos os seus documentos, entre eles, certidões 

de nascimento de todos, de casamento, comprovantes religiosos. Saíram de suas 

residências apenas com a roupa do corpo.  

Em situações de desastres pode-se identificar que inúmeras são as perdas 

materiais e em casos mais extremos até mesmo a perda da vida de alguns entes 

queridos. Ressalta-se que não houve nenhum relato de óbito nas entrevistas 

realizadas no município de Rio Negrinho, porém, sabe-se que existiram mortes 

durante as três inundações citadas, as quais não estão registradas como causadas 

pelas enchentes, somente justificadas suas causas específicas através de 

afogamento, suicídio, entre outras.  

Dentre as perdas citadas, o sentimento de angústia fica mais evidente diante 

das perdas emocionais e sentimentais, com documentos, fotografias e memórias 

dos ambientes em que residiam antes de serem afetados pelas enchentes. Gomes e 

Cavalcante (2012, p. 728) citam que: 

 

No discurso manifesto dos participantes, as perdas mencionadas se 
sobrepõem às perdas simbólicas, causadoras de desorganização. 
Tais perdas surgem nas entrelinhas da fala velada desses sujeitos 
que, além de bens materiais, perderam a identidade do eu quando as 
águas carregaram as suas casas, a intimidade do lar, a paz e a 
segurança, ameaçadas pelos roubos praticados no abrigo por quem 
não tem mais nada e de quem já perdeu tudo, inclusive a 
privacidade. Porém, atitudes resilientes são percebidas como 
estratégias de enfrentamento, e essas precisam ser reforçadas, 
reavivando em cada membro comunitário o compromisso na redução 
dos riscos e vulnerabilidades. 

 

Em relação às perdas vivenciadas pelos indivíduos afetados pelas 

inundações, ainda foi questionado aos mesmos para que, de forma resumida, 

manifestassem uma opinião acerca das perdas de uma forma geral, qual foi a mais 
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representativa e marcante na história deles. Para apresentar os dados resumidos 

das 22 entrevistas, os elementos de análise que mais foram identificados foram: 

memórias, história da família, resultado do esforço de muitos anos. Conforme Sic: 

Sabe, moça, dói muito perder tudo, mas dói mais ainda quando a 
gente chega depois que a água abaixa, antes de limpar, são imagens 
que nunca saem da cabeça da gente, mas mesmo assim, se você 
me perguntar se eu quero sair dali, vou te dizer que não, porque ali 
continua sendo a minha casa, onde eu me esforcei muito para ter um 
lar pra minha família (Entrevista 03) 

 

Triste é voltar para casa e ver as fotos e documentos importantes 
para a gente tudo destruído, mas fazer o quê?; a vida precisa 
continuar, até porque estamos todos bem e vivos (Entrevista 01). 
 
As pessoas nos julgam, xingam, falam que somos uns tolos em 
voltarmos todas as vezes, mas o que elas não entendem é que 
aquele lugar é um pedaço de nossa história (Entrevista 16). 
 

Para Gomes (2012), o fato de as enchentes serem um fenômeno muito 

comum e repetido a diversas sociedades, identifica-se em seus relatos e expressões 

o embotamento das emoções como uma ferramenta de mecanismo de defesa, 

forma de proteger-se das questões emocionais que possam desenvolver 

possivelmente ansiedade e depressão devido à condição de moradia. “As perdas 

exigem que a população afetada desenvolva estratégias de enfrentamento” 

(GOMES, 2012, p. 726). 

Diante do excesso de chuvas, o estudo delimitou como uma de suas 

hipóteses que os indivíduos poderiam ficar mais apreensivos e com medo, além da 

expectativa se acontecerá ou não enchente e se serão afetados e em quais 

proporções. Pode-se observar em todos os relatos quando mencionado o excesso 

de chuvas e os sentimentos envolvidos com esta questão, que os entrevistados 

demonstraram expressões faciais de medo, susto e tristeza, fazendo com que 

minutos de silêncio surgissem, retornando logo em seguida para a pergunta feita. 

Como respostas a esta questão, todas foram unânimes em afirmar que 

compreendem que as chuvas são necessárias para o meio ambiente, animais e 

plantas, mas, quando são em excesso, ou chove dias seguidos e de modo 

consecutivo, o medo já começa a fazer parte da rotina, gerando insegurança e 

trazendo à tona também memórias das perdas, principalmente materiais; muitos 

dizem que já estão acostumados a conviver com estas situações. 
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4.2.3 Impactos sociais 

 

Na busca por conhecer sobre a realidade de cada indivíduo participante da 

pesquisa, o primeiro questionamento realizado era para saber como o sujeito foi 

morar naquele local. Pode-se identificar que 46% da amostra está morando no local, 

apoiada na justificativa de que financeiramente foi a possibilidade que teve de 

acesso a uma casa própria. 

Constatou-se que 36% dos participantes relatam que casaram e foram morar 

naquele local por terem herdado o imóvel. As outras pessoas, que correspondem a 

18% da amostra, relataram que optaram em morar no local, mesmo tendo 

conhecimento do risco, pois, em contrapartida, o imóvel está localizado próximo ao 

ambiente de trabalho, facilitando o acesso a suas atividades. 

Durante as entrevistas foi possível identificar dois aspectos principais nas 

verbalizações das pessoas referente ao fato do que as fez irem morar no local 

citado. Em um aspecto pode-se observar pessoas que optaram por morar em uma 

área de risco, mas foi o único local que financeiramente puderam adquirir para 

constituir suas famílias, seus sonhos, como observa-se no relato do entrevistado 11: 

 

 Após a gente casar, eu tinha um pouco de dinheiro guardado, 
consegui vender o carro velhinho que eu tinha e comprar um terreno. 
Toda nossa família quando soube do local em que íamos morar nos 
alertaram falando que pegava enchente, mas expliquei que 
financeiramente seria somente este lugar que eu e minha esposa 
poderíamos construir nossa casa, nossa família e nossos sonhos, 
mesmo que em alguns momentos fôssemos prejudicados por alguma 
enchente, como já fomos. Mas, sabe moça, eu penso que faz parte 
da vida e é um aprendizado, pelo menos o local é meu (Entrevista 
19). 

 

Diante do objetivo inicial de captar o porquê os indivíduos foram residir no 

local, conclui-se que, mesmo diante do iminente risco de ser afetado por uma 

inundação, este local foi se tornando aos poucos o lar dessas pessoas, adquirindo 

impressões e significados, transformando de espaço para lugar, visto o valor (não 

financeiro) que os indivíduos imprimiram nas suas moradias (TUAN, 1983).  

Emocionalmente, pode-se comprovar a partir deste relato do participante 05 

que existia a possibilidade em residir em outros locais, porém, por opção decidiram 

comprar a casa ao lado do rio. Sic:  
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Morávamos de aluguel em um apartamento. Porém, com crianças 
pequenas, procurávamos um local com pátio grande para elas 
brincarem, encontramos esta casa; no início, alugamos, mas depois 
pensamos e acabamos comprando, afinal é perto do centro, próximo 
da natureza, do rio, de árvores, muito confortável para a gente morar 
(Entrevista 05). 
 

Ainda foi possível identificar durante as entrevistas que, mesmo tendo 

pessoas que financeiramente foram direcionadas a adquirirem os imóveis para 

morar próximo ao local de risco, outras tinham a possibilidade em irem residir em 

outros lugares, mas foram influenciadas pelos seguintes motivos: 22% proximidade 

com a natureza, 14% conforto e proximidade com a região central do município.  

De acordo com os profissionais da Defesa Civil do município de Rio Negrinho, 

a maior dificuldade em atuar nos momentos de prevenção contra as inundações é o 

de conscientizar esta população que reside próxima às áreas de risco, de que as 

mesmas necessitam buscar outros locais para residirem. Conforme depoimento de 

um dos membros da Defesa Civil:  

 

O nosso trabalho é o de orientar e alertar antes das ocorrências de 
enchentes, e também de atuar nos momentos das enchentes. Mas, 
para mim, a maior dificuldade está em ver que a gente fala ano após 
ano para várias famílias buscarem outros locais e elas retornam aos 
mesmos locais. Eu entendo que existem casos que a questão 
financeira atrapalha, eles realmente não têm para onde ir, mas 
existem outros casos em que podem se mudar, procurar outro local, 
mas preferem voltar (Entrevista 02). 
 

A partir destas informações, a justificativa que se pode encontrar é a de que 

existem dois motivos que influenciam os indivíduos que residem próximo às áreas 

de risco e mesmo após serem afetados pelas inundações continuam no local, sendo 

eles: a necessidade financeira em permanecer no local que foi possível adquirir, e o 

apego emocional ao lugar e fatores a eles associados. Em ambos os casos não se 

pode julgar os indivíduos, visto que cada um apresenta conhecimento e experiência 

do que ocorre no período de inundação, por já ter vivenciado uma ou mais vezes 

esta situação, apresentando também consciência de suas perdas, sejam elas 

materiais, físicas ou emocionais.  

Quando se refere às questões financeiras como uma das condições que os 

indivíduos afetados por inundações não mudem seu local de residência, visto não 

terem condições de encontrarem outro local, Moura (2013) destaca em seus estudos 

que estas situações são extremamente comuns no Brasil, enfatizando ainda que os 
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aspectos ligados aos fatores socioeconômicos são os que tornam as pessoas mais 

vulneráveis, tendo, geralmente, menos informação e menor condição de 

modificarem suas realidades mesmo após os eventos catastróficos. 

 Um fato identificado pela pesquisa foi a constatação de que 56% da amostra 

já moraram em outro local que também era afetado pela inundação. Ou seja, mais 

da metade já está acostumada desde sua infância em conviver com esta situação. 

Diante de situações como esta, a reação mais comum de grande parte das pessoas 

é de se perguntar: por que, mesmo sabendo que vão perder tudo, continuam 

morando ali? Será que eles não percebem o perigo?  

Quando nos referimos ao último elemento de análise proposto para esta 

subcategoria, que é o apego ao lugar em que os indivíduos residem, acredita-se que 

em todos os relatos apresentados e também nas informações discutidas, ficaram 

claros os aspectos de que os indivíduos são extremamente apegados 

emocionalmente com os ambientes, obtendo assim o respaldo científico nos estudos 

de autores como Alves (2014), Kuhnen (2012) entre outros. Diante disso, Alves 

(2014, p. 17), cita ainda que: “Ao observar essas narrativas, notam-se trajetórias 

cunhadas em perdas, emoções, resistência e apego à moradia considerada de risco 

diante da ocorrência do desastre natural”. 

 

4.2.4 Impactos no desenvolvimento regional 

 

A última subcategoria delimitada pela pesquisa está alinhada com o objetivo 

específico proposto em averiguar as possíveis implicações das inundações sobre o 

desenvolvimento regional do referido município. Para Alves (2014) os impactos das 

inundações nas áreas urbanas ocasionam diversos prejuízos, podendo ser 

destacados alguns, como: perdas materiais e humanas, perda de atividades 

econômicas das áreas atingidas, diminuição da fonte de renda da região, 

contaminação por doenças de veiculação hídrica, como leptospirose, cólera, entre 

outras. 

Sousa e Gonçalves (2018, p. 597) apud Tucci (2005) citam que:  

 

(...) os prejuízos gerados por inundação são classificados como tangíveis e 
intangíveis. Os tangíveis são classificados em danos físicos, prejuízos 
financeiros e custos com emergências. Os danos físicos são determinados 
por custos de limpeza, perdas de mobílias e equipamentos. O emergencial 
refere-se a evacuações, reocupações e habitações provisórias. O financeiro 
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é decorrente à parada das atividades financeiras. Os custos intangíveis 
representam os danos que não se consegue mensurar valor monetário, 
como danos a obras de artes, prédios históricos e perda de vidas. 

  

A partir do prévio conhecimento acerca dos impactos financeiros e 

consequentemente no desenvolvimento econômico local que uma ocorrência de 

inundação pode causar, buscou-se realizar, então, um levantamento dos gastos que 

o serviço público teve nas ocasiões colocadas como objeto de estudo, ou seja, as 

inundações dos anos de 1983, 1992 e 2014.  

Quando nos referimos ao desenvolvimento regional, o primeiro aspecto que 

nos remete o pensamento é sobre o desenvolvimento financeiro, porém, é 

necessária a compreensão de que o desenvolvimento regional é algo amplo, que 

não está atrelado somente a questões econômicas e financeiras, mas também a 

questões sociais, psicológicas, ambientais, biológicas, entre outras. Diante deste 

aspecto multidisciplinar do desenvolvimento regional, estudar a relação, 

comportamentos e percepções dos indivíduos frente ao meio ambiente é uma 

importante ferramenta quando se refere a estudos desenvolvidos no meio 

acadêmico e também na sociedade de uma forma geral.  

Em contato com o setor de finanças e tributação da Prefeitura Municipal de 

Rio Negrinho, foi anunciado pelos profissionais que não existia nenhuma informação 

em relação aos gastos específicos do município sobre as ocorrências de 

inundações. Através dos relatos ainda, pode-se identificar que os funcionários do 

setor relataram que sabiam dizer que foram altos os gastos, sendo que na última 

ocorrência, inundação do ano de 2014, foi decretado estado de calamidade 

pública15, vindo a receber auxílio a nível estadual e federal, para poder auxiliar as 

famílias atingidas, bem como o restabelecimento do município nas questões 

necessárias que emergiram. 

Portanto, ao realizar a averiguação dos impactos das inundações ao 

desenvolvimento regional, não foi possível durante a realização da pesquisa 

mensurar os impactos financeiros das ocorrências, ficando como sugestão para 

futuros estudos, focando somente nessa temática e encontrando formas de fazer a 

busca por esses valores. Além dos aspectos financeiros outros influenciaram e 
                                                           
15 Podemos definir uma situação como sendo calamidade pública quando esta é anormal, provocada 
por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da 
capacidade de resposta do poder público do ente atingido. Sendo que o estado de calamidade 
pública é assim definido, através de um decreto do poder público executivo, devendo seguir todos os 
itens propostos (BRASIL, 2019). 
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continuam exercendo influência sobre o desenvolvimento do local; dentre eles, a 

cultura da população, bem como o aspecto emocional, fatores que dificultam novas 

configurações de moradias, empreendimentos, resultando posteriormente em 

situações de vulnerabilidade em períodos de ocorrência de excesso de chuvas. 

 

 

4.3 SÍNTESE DOS DADOS OBTIDOS DURANTE A PESQUISA 

 

Muito se tem discutido na contemporaneidade acerca do meio ambiente, 

mas, principalmente, das relações que os indivíduos têm estabelecido com os locais 

onde vivem. O principal aspecto quem vem sendo observado é o reflexo das 

condições internas, psicológicas dos indivíduos no ambiente, como por exemplo: a 

intolerância de uns com os outros tem aumentado e dessa forma a intolerância com 

o ambiente, a falta de respeito de uns com os outros, bem como com o ambiente, e 

muitas outras. Para Kuhnen e Silveira (2008, p. 297):  

 

Na cidade, as representações afetam e são afetadas pelas características 
pessoais dos habitantes e por seu comportamento espacial. Todo espaço é 
uma imagem de nossa cultura. A humanidade tende a identificar sua 
própria imagem àquela do espaço que ela habita.  

 

Dentre as propostas que estimularam a pesquisadora, estava a de 

demonstrar que uma inundação não gera impactos somente de ordem econômica/ 

financeira na vida de uma família, mas, também, outros impactos, que podem 

acarretar prejuízos mais intensos do que os financeiros. 

Assim, diante tanto dos estudos, quanto da pesquisa de campo realizados, os 

quais trouxeram dados variados e relatos apresentando conteúdos com elementos 

de análise para a conclusão deste estudo, no quadro n° 5 buscou-se realizar uma 

reapresentação dos objetivos propostos inicialmente e de forma breve os resultados 

obtidos para cada um deles durante o processo de construção. 

 

Quadro nº 5 - Síntese dos objetivos da pesquisa e seus resultados 
Objetivos  Instrumento  Resultados  
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Conhecer o modo como os 
indivíduos afetados pelas 
inundações na cidade de Rio 
Negrinho (SC) percebem a 
ocorrência deste fenômeno. 

 
 
 

Entrevista 

A partir das entrevistas foi possível identificar que 
os indivíduos residentes nas áreas de risco 
consideram, em sua grande maioria, que as 
inundações são apenas responsabilidade da 
natureza, além de verbalizarem ser uma questão 
de “descaso” do serviço público para melhorar a 
situação. 

Conhecer o histórico da 
relação entre o indivíduo e as 
inundações. 

 
Entrevista 

Muitos convivem na área de risco desde a sua 
infância, desenvolvendo já uma relação, pode-se 
assim dizer, de familiaridade com o evento. Alguns 
relatam relação de medo, tristeza, e a grande 
maioria apresenta embotamento afetivo, dizendo 
“estar acostumada”. 

Verificar os motivos que 
levaram os indivíduos a 
residirem em áreas de risco de 
inundação. 

 
Entrevista 

Em síntese, pode-se verificar que os indivíduos 
buscaram residir nestas áreas visto às suas 
condições financeiras (alguns terrenos com valor 
mais baixo), enquanto que em outros casos devido 
à proximidade da região central, facilitando o seu 
dia a dia. 
 

Identificar as perdas 
(materiais, emocionais) dos 
indivíduos durante as 
inundações. 

Entrevista e 
levantamento 

de 
informações 
na Prefeitura 
Municipal de 

Rio 
Negrinho. 

Quanto às perdas, financeiramente não existe um 
registro oficial e específico que demonstre estes 
valores, somente valores aproximados trazidos na 
forma de relato verbal pelos órgãos da Prefeitura. 
Com relação às perdas emocionais, identificou-se 
sofrimento a partir das perdas de fotografias, 
documentos, impactos das inundações nas 
paredes da casa, história da família. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
  
            

Contudo, foi percebido ao final da pesquisa, a necessidade de outros estudos 

para investigar os aspectos biopsicossociais que permeiam o fenômeno das 

inundações nas cidades, e outros enfoques, como: impactos dos aspectos 

econômicos das inundações ou os impactos psicológicos/ sociais, ou ainda a relação 

entre os impactos econômicos e os psicológicos, dentre outras possibilidades, sendo 

que cada um poderá gerar trabalhos diferentes.  

Torna-se importante destacar ainda que a falta de informações oficiais 

referente às ocorrências das inundações de 1983/1992 e 2014, são aspectos que 

dificultam a realização de estudos completos nesta área, principalmente, pelo fato de 

os pesquisadores terem de trabalhar com dados aproximados, apresentando assim 

dúvidas e demais questionamentos os quais não podem ser respondidos pela 

administração pública, pois os mesmos não têm conhecimento formalizado sobre 

esta temática. Uma primeira sugestão seria uma padronização e regularização das 

informações decorrentes de todas as ocorrências de inundações no município. 
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Outro aspecto importante que pode ser destacado no decorrer do estudo 

refere-se aos conceitos de apego ao lugar e topofilia, que foram identificados com 

frequência no discurso dos entrevistados, podendo então referir-se como um 

obstáculo o qual precisa ser trabalhado por equipes multiprofissionais de gestão de 

risco, no intuito de prevenir estes indivíduos para com as possíveis futuras 

ocorrências de inundações no município. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O fenômeno das inundações geralmente é percebido como de 

responsabilidade exclusiva da natureza. Assim, o ser humano tende a apresentar 

uma postura passiva diante do ocorrido e considera os efeitos como inevitáveis e 

irredutíveis. Compreender quais são as causas e as consequências das inundações 

torna-se fundamental para oportunizar intervenções necessárias e, assim, evitar ou 

amenizar os efeitos indesejados. É necessário que as pessoas da sociedade 

compreendam os efeitos destes fenômenos e busquem a redução dos danos e a 

promoção do desenvolvimento socioeconômico local e regional. 

A partir dos dados trazidos pelas teorias e também pelas estatísticas nos 

últimos anos, os desastres naturais aumentaram consideravelmente, gerando 

consequências variadas aos indivíduos que são afetados direta ou indiretamente por 

esses eventos. Existem alguns desastres naturais que são mais comuns em 

algumas áreas do que em outras. No Brasil, especificamente, dentre os desastres 

que ocorrem, destacam-se aqueles relacionados a estiagem, ou seja, ausência de 

chuvas, bem como aqueles relacionados ao excesso de chuvas, as enchentes, as 

inundações e os deslizamentos.  

Dentre os elementos de análise mais identificados nos relatos da pesquisa, 

pode-se destacar que o laço emocional dos entrevistados com os locais em que 

residem se sobrepõe aos riscos que os mesmos correm ao residirem em áreas de 

risco, demonstrando um embotamento afetivo diante das ocorrências. As pessoas 

entrevistadas demonstraram intenso conteúdo emocional durante os 
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questionamentos da pesquisa, o que confirma as teorias de apego ao lugar/topofilia 

no presente trabalho. 

Conforme visto, a maioria dos entrevistados reside há mais de 10 anos no 

local, o que sugere a construção de um laço emocional com o lugar. Esses 

moradores tiveram acesso à atual moradia de duas formas: por meio de herança 

familiar (o que constata um laço ainda antigo) ou pelo valor, que possibilitava o 

sonho de possuir um bem próprio (e alguns ainda, perto das áreas centrais). Das 

duas formas, os entrevistados deram maior importância ao valor não financeiro de 

suas moradias. 

Aproximadamente mais de 50% da amostra morou, anteriormente, em algum 

local que também era atingido por inundações, o que torna este fenômeno presente 

na história de vida da pessoa, muitas vezes desde a infância.  

A partir da análise desta temática e dos conteúdos trazidos nos relatos dos 

entrevistados, um aspecto que pode-se destacar como justificativa para os mesmos 

continuarem residindo em locais de risco, seria a resiliência, ou seja, estes passam a 

se recuperar a cada novo episódio dos traumas que vivenciam e aos poucos tornam-

se mais experientes e preparados, embotando os seus sentimentos e percepções 

sobre o evento, não demonstrando de forma tão evidente os impactos que uma 

inundação pode lhes causar.  

Diante desses resultados, é possível citar, portanto, um ponto comum: o 

apego emocional ao lugar, que torna superáveis todas as dificuldades provenientes 

das inundações. Analisando-se as falas e os argumentos das pessoas atingidas, 

observa-se que, para superar o problema, seria necessário pensar em meios de 

contrapor a questão cultural e emocional que se destacam. Nesse sentido, uma das 

possibilidades seria a educação ambiental. 

Muito embora os argumentos tenham característica emocional, deve-se 

reconhecer que o conhecimento científico é propício para reconhecer o ambiente e 

contribuir para a prevenção de danos ocasionados pelas inundações. Com a 

educação ambiental em todos os níveis de ensino voltada à realidade local, poderia 

haver maior conscientização da população e a busca de outras alternativas, de 

modo que o argumento racional poderia auxiliar na minimização do argumento 

emocional, visando a redução dos prejuízos ocasionados. 

No caso do município de Rio Negrinho (SC), observa-se que as inundações 

são uma característica natural, as quais periodicamente acontecem, independente 
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das ações humanas. Assim sendo, seria mais proveitoso que a gestão pública 

trabalhasse no sentido de adaptar o município às condições naturais, e não tentar 

fazer o inverso, pois é fato notório que é muito mais difícil subjugar a natureza às 

necessidades humanas. Assim, a educação ambiental seria interessante para 

buscar possibilidades de convívio com a situação.  

Pode-se realizar uma verificação de forma científica sobre o apego e as 

relações que as pessoas constroem com seus ambientes (seja de lar e trabalho) 

ainda que este ofereça perigo às suas vidas e aos seus bens materiais. A pesquisa 

contribui para ultrapassar os julgamentos praticados e o senso comum sobre as 

pessoas que habitam ou possuem atividades comerciais em áreas de risco. 

Salienta-se a importância em desenvolver mais estudos nesta área, especificamente 

no município de Rio Negrinho (SC), não apenas com enfoque em aspectos 

hidrológicos, de relevo, clima, mas, abordando as questões sociais e psicológicas 

envolvidas nestas ocorrências.  Por isso, a Educação Ambiental deve proporcionar 

as condições para o desenvolvimento das capacidades necessárias, para que 

grupos sociais, em diferentes contextos socioambientais do país, intervenham, de 

modo qualificado tanto na gestão do uso dos recursos ambientais, quanto na 

concepção e aplicação de decisões que afetam a qualidade do ambiente, seja físico-

natural ou construído. Ou seja, educação ambiental como instrumento de 

participação social na gestão ambiental pública (QUINTAS, 2008). 

A Educação Ambiental como um processo educativo, composta por valores e 

princípios éticos e políticos e que pode ser materializado em ações sustentáveis, 

deve, portanto, ser direcionada para a cidadania ativa, considerando o sentido de 

pertencimento e corresponsabilidade de forma coletiva e organizada. 

(SORRENTINO, 2005). 

Com o advento da Psicologia das Emergências e Desastres, este pode ser 

um campo para realizar prevenção e acompanhamento às famílias que já foram 

atingidas antes das ocorrências e também a estes indivíduos no momento em que 

ocorrer uma nova inundação.  

No município de Rio Negrinho existem diversos profissionais da área da 

Psicologia, sendo que uma sugestão que este estudo apresenta seria de incluir de 

forma voluntária um grupo de profissionais durante as atuações da Defesa Civil e 

Grupo de Pronta de Resposta, para auxiliar na elaboração de estratégias de 

enfrentamento e reflexão sobre possibilidades de mudança de local de moradia, 
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como lidar com as perdas e também com o embotamento afetivo, aspecto mais 

identificado nos relatos durante as entrevistas de coleta de dados desta pesquisa.  

Científica e teoricamente, as Políticas Públicas de Saúde Ambiental podem 

oferecer subsídio também a estas questões, visto que realizam análise dos locais 

em que são inseridas, bem como de que forma podem auxiliar para melhorar a 

saúde dos indivíduos em suas diversas esferas. 

Os conceitos de topofobia e topofilia desenvolvidos por Tuan (1980) também 

puderam ser observados nesta pesquisa, pois as pessoas relataram desde medo do 

ambiente em que vivem, até uma relação de amor e vida com o mesmo ambiente, 

ressaltando o fato de que cada indivíduo estabelece com o ambiente que vive um 

tipo de relação a qual é baseada nas suas percepções e experiências. Importante 

salientar ainda que a percepção do ambiente que cada indivíduo possui está 

intimamente ligada com os conceitos de topofobia e topofilia, os quais explicam os 

comportamentos dos indivíduos que, mesmo após as ocorrências de inundações, 

retornam aos seus lares, visto o significado que este possui e a percepção do lar 

para os mesmos. 

Diante das observações, entrevistas e discussões sobre a teoria, foi possível 

identificar que as áreas dos impactos biopsicossociais estão em emergências e 

precisam de mais pesquisas nessa temática. O presente estudo, poderá embasar 

políticas públicas que visem impedir efeitos indesejados, ou que diante da existência 

desses efeitos, esses possam ser minimizados, proporcionando a diminuição dos 

impactos negativos na saúde dos indivíduos afetados e possibilitar a recuperação 

das áreas afetadas, bem como promover melhor qualidade de vida, que também 

pode ser entendida como desenvolvimento local. 

Algumas dificuldades que foram levantadas ao longo da pesquisa, tais como a 

falta de informações por parte do poder público quanto aos prejuízos 

experimentados durante esses eventos. Por conta dessa dificuldade, durante o 

percurso de elaboração e da execução da pesquisa, encontraram-se alguns 

impasses. O primeiro a ser destacado é com relação à contabilidade financeira pós-

enchentes; não há registros específicos, apenas resultados aproximados dos 

impactos financeiros das mesmas. Conforme demonstrado ao longo do trabalho, não 

há uma preocupação com o levantamento e manutenção de dados sobre os 

prejuízos. Diante disso, esta pesquisa buscou, a partir de estudos já desenvolvidos 
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na área dos impactos econômicos dos desastres naturais, algumas explicações para 

o caso das inundações no município de Rio Negrinho (SC).  

O segundo impasse encontrado foi com relação aos dados do sistema da 

Defesa Civil não serem organizados, sendo que os dados de locais atingidos foram 

repassados baseados na experiência e não em registros oficiais. Mesmo diante da 

ausência de registros oficiais, em todos os momentos que a Defesa Civil foi 

solicitada para a realização da pesquisa, respondeu prontamente aos 

questionamentos e buscou auxiliar na execução dos estudos. 
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APÊNDICE 01 - Questionário Sociodemográfico 

 

Olá, meu nome é Fernanda Cristina Neidert Batista, sou acadêmica do 
Mestrado em Desenvolvimento Regional pela Universidade do Contestado - Campus 
Marcílio Dias. Estou desenvolvendo uma pesquisa sobre as enchentes e o município 
de Rio Negrinho e gostaria de contar com a sua colaboração para o preenchimento 
de alguns dados, os quais irão auxiliar durante o meu trabalho. Importante salientar 
que você não precisa se identificar, somente assinalar as respostas que mais se 
adequarem ao seu perfil pessoal e familiar. 

Desde já agradeço a sua colaboração! 

 

1. Qual o seu sexo? 
(    ) Feminino 
(    ) Masculino 
 
2. Qual a sua idade? 
(   ) 18 anos 
(    ) Entre 19 e 25 anos (inclusive) 
(    ) Entre 26 e 33 anos (inclusive) 
(    ) Entre 34 e 41 anos (inclusive) 
(     ) Entre 42 e 49 anos (inclusive) 
(     ) 50 anos ou mais 
 
3. Qual o seu estado civil? 
(     ) Solteiro (a) 
(     ) Casado (a) e/ou mora com um 
companheiro (a) 

(     ) Separado (a), divorciado (a), 
desquitado (a) 
(     ) Viúvo (a) 
 
4. Onde e como você mora 
atualmente? 
(    ) Casa Própria 
(    ) Casa  alugada 
(    ) Apartamento próprio 
(    ) Apartamento  alugado 
(    ) Ponto comercial 
 
 
5. Quem mora com você 
atualmente? 
 
(   ) Moro sozinho (a) 



2 
 

 

(   ) Pai e/ou mãe 
(   ) Esposo (a) 
(   ) Filhos 
(   ) Irmãos 
(   ) amigos 
(   ) outras pessoas, quem?_______ 
 
 
6. Quantos filhos você tem? 
     (    ) Um (a) 
     (    ) Dois 
     (    ) Três 
     (    ) Quatro ou mais 
     (    ) Não tenho filhos 
 
 
7. Qual sua escolaridade? 
 

(   ) Não alfabetizado 
(   ) Alfabetizado 
(   ) Ensino Fundamental Incompleto 
(   ) Ensino Fundamental Completo 
(   ) Ensino Médio Incompleto 
(   ) Ensino Médio Completo 
(   )Ensino Superior Incompleto 
(   ) Ensino Superior Completo 
(   ) Especialização/ Mestrado/ 
Doutorado 
 
 
 
 
 
 
 

 

APÊNDICE 02 - Roteiro da Entrevista Semiestruturada  

 

 
TÓPICOS A SEREM ABORDADOS 

 
 

1. Como você veio morar neste local? Já morou em algum outro? 

 

2. Qual a sua relação emocional com este ambiente (local onde reside 

atualmente, ou residia no período da enchente)? 

 
3. Quantas enchentes já atingiram o local onde você mora? 

 

4. Você já morou em outro local que foi atingido por enchente? 

 

5. O que você perdeu com as enchentes? (material e emocionalmente). 

 

6. Você sente medo quando começa a chover? Por quê? 

 

7. O que lhe vem à cabeça quando você pensa nas enchentes? 
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