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MARCO CONCEITUAL 
Redução do Risco de Desastre – Um Desafio para o Desenvolvimento(1) 

 
 
Capítulo 1: O desenvolvimento em perigo 
 
Os desastres naturais: causa e efeito dos fracassos do desenvolvimento 
 
Os desastres naturais encontram-se intimamente ligados aos processos de 
desenvolvimento humano. Provocados por fenômenos naturais, os desastres 
colocam em risco as vantagens que o desenvolvimento proporciona. Por sua 
vez, as decisões tomadas, em matéria de desenvolvimento, pelos indivíduos, 
pelas comunidades e pelas nações podem implicar uma distribuição desigual 
do risco de desastre. 
 
Os desastres acarretam a destruição da infra-estrutura, a deterioração dos 
meios de vida, o dano aos ecossistemas e ao patrimônio arquitetônico, bem 
como um sem-fim de feridos, doentes e mortos. Entretanto as perdas por 
desastres interagem com outras fontes de tensão, tais como as crises 
financeiras, os conflitos políticos ou sociais, as doenças (principalmente 
HIV/AIDS) e a deterioração do meio ambiente, podendo inclusive agravá-las. 
Da mesma forma, as perdas ocasionadas por desastres podem atrasar ou 
reduzir tanto os investimentos sociais destinados à diminuição da pobreza e da 
fome, à educação, aos serviços de saúde, a uma moradia digna, à qualidade 
da água, ao destino dos dejetos ou à proteção do meio ambiente, quanto os 
investimentos econômicos que geram emprego ou renda. 
 
Cerca de 75% da população mundial vive em zonas que, pelo menos uma vez 
entre 1980 e 2000, foram afetadas por terremotos, ciclones tropicais, 
inundações ou secas. Os desastres naturais provocados por esses fenômenos 
naturais ocasionaram mais de 184 mortos por dia em diferentes partes do 
mundo. A perda de vidas humanas, que apresenta cifras desiguais ao redor do 
planeta, é somente a ponta do iceberg, já que além disso é preciso considerar 
a perda da qualidade de vida, de meios de sobrevivência e do desenvolvimento 
econômico. Embora apenas 11% das pessoas expostas a ameaças naturais 
vivam em países com baixo índice de desenvolvimento humano, estes 
representam mais de 53% do total de mortos. É evidente que o grau de 
desenvolvimento e o risco de desastre estão intimamente relacionados. 
 
O risco de desastres e os objetivos do Desenvolvimento do Milênio: um 
marco para a ação 
 
Um incentivo importante para reconsiderar o risco de desastre como parte do 
processo de desenvolvimento provém do desejo de se alcançarem os objetivos 
fixados na Declaração do Milênio. A Declaração é um guia para o 
desenvolvimento humano aprovada por 191 países. Em 2000 foram fixados 
oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que por sua vez se dividem em 
18 metas, que contêm 48 indicadores de progresso. A intenção é poder cumprir 
a maior parte desses objetivos até o ano 2015. 
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Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio contêm temas comuns às 
políticas em matéria de desenvolvimento e de risco de desastre, relacionadas 
com metas específicas e indicadores de progresso. 
 
Na Seção IV da Declaração do Milênio, intitulada “Proteção de nosso ambiente 
comum”, reconhece-se o risco que os desastres representam para o 
desenvolvimento. Em tal seção traça-se o objetivo de “Intensificar a 
cooperação para reduzir o número e os efeitos dos desastres naturais e dos 
desastres provocados pelo homem”. 
 
Os desastres naturais ocorrem quando as sociedades ou as comunidades se 
vêem sujeitas a acontecimentos potencialmente perigosos, como níveis 
extremos de precipitações, temperatura, ventos ou movimentos tectônicos, e 
quando as pessoas são incapazes de amenizar a comoção ou de se 
recuperarem após o impacto. Habitualmente se fala de desastres naturais. 
Entretanto a vulnerabilidade e o risco diante dessas situações dependem das 
atividades humanas. Reduzir a quantidade e a gravidade dos desastres 
naturais significa enfrentar os problemas de desenvolvimento que aumentam 
as ameaças e a vulnerabilidade humana e desencadeiam o desastre. 
 
 

Os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio e a redução dos riscos de 
desastre 

 
A Declaração do Milênio estabelece os valores e objetivos do programa 
internacional para o século XXI. A seguir apresentam-se tais objetivos 
acompanhados da relação que guardam com o risco de desastre. 
 
1. Erradicar a pobreza extrema e a fome 
2. Concluir o ensino primário universal 
3. Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia da mulher 
4. Reduzir a mortalidade infantil 
5. Melhorar a saúde materna 
6. Lutar contra o HIV/AIDS, a malária  e outras doenças 
7. Garantir a sustentabilidade do meio ambiente 
8. Fomentar uma associação mundial para o desenvolvimento  
 
Por acaso os desastres limitam o desenvolvimento econômico? 
 
Os desastres catastróficos deixam um saldo que inclui a destruição de ativos 
fixos e capital físico, a interrupção da produção e do comércio, o desvio e o 
esgotamento das economias e investimentos públicos e privados. Embora os 
níveis absolutos de perdas econômicas sejam mais altos nos países 
desenvolvidos em razão da altíssima densidade, do custo de suas infra-
estruturas e de seus níveis de produção, os países menos adiantados sofrem 
perdas relativas mais altas se comparadas com o Produto Interno Bruto. 
 
O risco de desastre não é determinado apenas pela capacidade da economia 
de um país, mas também pela área de território exposto às ameaças. 
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A falta de diversidade da economia também pode reduzir tanto a segurança 
dos lares quanto a dos países. A importância da diversificação para que os 
meios de subsistência rurais sejam sustentáveis é reconhecida amplamente 
como um mecanismo para fazer frente às condições dinâmicas do mercado e 
as flutuações climáticas. 
 
Os desastres limitam o desenvolvimento social? 
 
Além da perda dos próprios bens sociais, são muitos os acontecimentos 
catastróficos que diminuem os progressos em matéria de saúde, saneamento, 
qualidade da água para consumo humano, moradia e educação, nos quais se 
baseia o desenvolvimento social. 
 
Mas as conseqüências potencialmente negativas para o desenvolvimento 
social não se limitam às repercussões diretas. No período posterior ao desastre 
ou durante uma escalada de desastres, manifestam-se pouco a pouco, por 
exemplo, uma inundação ou uma emergência complexa, os problemas 
governamentais podem significar que as verbas de ajuda são destinadas à 
recuperação de um grupo ou setor em detrimento de outros. O resultado é a 
perda da igualdade social. 
 
As situações de desastre impõem um estresse maior à mulher, que assume 
uma quota desproporcional do trabalho doméstico e do trabalho remunerado 
extraordinariamente, necessários para se sobreviver após uma catástrofe. 
Quando a mulher sofre estresse, o nível de desenvolvimento social cai. 
Todavia, a longo prazo, também é possível que o resultado líquido seja uma 
maior participação da mulher na vida econômica e política, com a conseqüente 
melhora do desenvolvimento social. 
 
O desenvolvimento econômico aumenta o risco de desastres? 
 
O risco de desastres pode estar relacionado com as decisões em matéria de 
desenvolvimento adotadas ao longo do tempo e aquelas adotadas 
contemporaneamente em lugares distantes. O risco pode estar associado à 
mudança climática, à contaminação dos rios por efluentes industriais ou 
urbanos que aumentam a vulnerabilidade das comunidades rurais mais 
distantes. 
 
A distância no tempo e espaço entre o avanço do desenvolvimento e o 
acúmulo do risco e a capacidade de alguns de se livrarem do risco em 
detrimento de outros, ao mesmo tempo que desfrutam os benefícios do 
desenvolvimento, ainda não foram totalmente esclarecidas e requerem estudos 
mais profundos para definir políticas a esse respeito. A globalização 
indubitavelmente produzirá novos fatores de risco e modificará ou ampliará os 
riscos já existentes. 
 
O desenvolvimento econômico não deve exacerbar as condições que debilitam 
a sustentabilidade humana e ambiental e aumentam o risco de desastres. Para 
progredir, deve-se compreender de forma completa a interação entre os planos 
de desenvolvimento e esse tipo de riscos. 
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O desenvolvimento social aumenta o risco de desastre? 
 
É difícil imaginar que um desenvolvimento social maior (melhores condições de 
saúde, saneamento, ensino, participação da mulher na sociedade, etc.), possa 
aumentar o risco. A única situação possível que poderia colocar realmente o 
desenvolvimento social como um fator desencadeante do risco seria que as 
pessoas se vêem forçadas a exporem-se, elas mesmas ou as outras, a correr 
perigo para satisfazer a necessidades e desejos próprios (ou alheios). 
 
Em muitos casos, as pessoas não só buscam oportunidades de melhorar sua 
própria qualidade de vida, mas que seus filhos tenham melhor cobertura 
sanitária e melhor educação, e estão preparadas (ou se vêem forçadas) a 
aceitar maiores riscos de desastre, para que seus filhos tenham mais 
oportunidades no dia de amanhã. Contudo essa situação deve ser analisada 
cuidadosamente, já que não é o desenvolvimento social o responsável pelo 
aumento dos riscos, mas as atividades independentes que os marginalizados 
do ponto de vista econômico e os excluídos realizam para satisfazer às 
necessidades básicas, o que os força a aceitar as ameaças ambientais. 
 
O desenvolvimento econômico reduz o risco de desastres? 
 
Para que o desenvolvimento econômico siga adiante sem aumentar o risco, o 
planejamento do desenvolvimento deve conciliar três fatores de 
desenvolvimento potencialmente conflitantes. Primeiro, a geração de riqueza, 
que pode elevar o nível básico de desenvolvimento humano. Segundo, a 
distribuição da riqueza, que pode fazer com que inclusive os pobres superem a 
vulnerabilidade humana. Terceiro, os efeitos secundários da geração de 
riqueza (dejetos, contaminação, destruição do meio ambiente ou da cultura 
humana), que podem ser controlados para evitar a perda de bens fundamentais 
dos quais a vida humana depende e tira seu significado. 
 
É fundamental integrar a avaliação sistemática do risco aos instrumentos atuais 
de desenvolvimento para se alcançar o desenvolvimento econômico sem gerar 
novos riscos. Também é necessário aproveitar os instrumentos disponíveis de 
avaliações de repercussões dos riscos e buscar oportunidades para integrá-los 
em atividades, tais como o desenvolvimento da moradia ou da infra-estrutura, o 
desenvolvimento da industria e da agricultura e a introdução de novas 
tecnologias. Para tudo isso, é necessária uma estratégia em duas frentes. A 
informação sobre o risco pode ser utilizada em instrumentos como o plano de 
ordenamento territorial e os regulamentos de construção para melhorar a 
resistência, a segurança e a sustentabilidade dos projetos de desenvolvimento. 
 
O desenvolvimento social reduz o risco de desastre? 
 
Os objetivos perseguidos em matéria de desenvolvimento social são um 
componente chave no momento de definir os sistemas de gestão para fazer 
frente aos riscos no marco de um programa de desenvolvimento. Para reduzir 
os riscos, os governos devem ser sensíveis às necessidades daqueles que 
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estão expostos aos desastres provocados por fenômenos naturais e devem ser 
capazes de tomar decisões oportunas, justas e estrategicamente coerentes em 
matéria de mobilização e desembolso de recursos. 
 
A infra-estrutura física que sustenta o desenvolvimento social inclui a saúde e o 
ensino. Melhores condições sanitárias e educativas contribuem para reduzir a 
vulnerabilidade e podem limitar as perdas humanas no momento de um 
desastre. 
 
O desenvolvimento social assinala a importância da coesão social, a 
capacidade de inclusão e a participação aberta na adoção de decisões. 
Freqüentemente, utiliza-se o conceito de capital social para se referir ao tipo de 
vínculos que unem uma comunidade e à solidez destes. Os projetos que 
permitem acumular capital social para perseguir um bem comum têm a 
capacidade de reduzir a vulnerabilidade. 
 

Instrumentos conceituais que ajudam a esboçar 
as formas nas quais o desenvolvimento inadequado pode produzir riscos 
 
A história do desenvolvimento internacional subjaz aos atuais riscos de 
desastres 
As decisões de hoje definirão o risco de desastre no futuro 
Os movimentos populacionais estão mudando o contexto do risco de desastre 
Os processos de desenvolvimento modificam as ameaças naturais 
A vida quotidiana se compõe de ameaças quotidianas 
Os riscos se acumulam antes que se manifeste num desastre 
Os grandes desastres compõem-se de vários desastres de menores 
proporções 
 
Esta análise leva à formulação de algumas perguntas fundamentais: 
 
Os riscos e os desastres têm que aumentar, necessariamente, em 
quantidade e gravidade no futuro? 
 
É possível manter o crescimento econômico enquanto se instauram 
políticas para reduzir o risco de desastre? 
 
É necessário mudar os parâmetros gerais dos futuros modelos de 
desenvolvimento para poder reduzir as variáveis futuras de risco ou 
podem ser feitas melhorias importantes com mudanças mais moderadas? 
 
Uma nova orientação em matéria de redução dos desastres: e passar de um 
enfoque exclusivamente centrado na redução das repercussões dos desastres 
no desenvolvimento para outro que implique a gestão do risco de desastre e, 
além disso, promova formas de desenvolvimento que ajudem a reduzir e não a 
aumentar o risco. 
 
Isto não significa que os elementos já estabelecidos para a gestão do desastre 
(a preparação, a resposta perante as emergências, a reabilitação e a 
reconstrução) sejam menos importantes, mas significa que deverão ser 
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complementados com a tomada de consciência sobre o fato de que o 
desenvolvimento mal planejado pode supor progressos momentâneos, com o 
custo de aumentar o risco de desastre. 
 
Reconhecem-se dois tipos distintos de gestão do risco: 
 
A gestão prospectiva: deverá fazer parte do planejamento do 
desenvolvimento sustentável. Os programas e projetos de desenvolvimento 
deverão abordar a relação desastres-desenvolvimento e estudar suas 
repercussões futuras na redução ou no agravamento da vulnerabilidade e do 
risco. 
 
A gestão compensatória: (também conhecida como gestão corretiva de risco) 
acompanha o planejamento do desenvolvimento e insiste em superar a 
vulnerabilidade existente e diminuir as ameaças naturais. 
 
 
As políticas compensatórias são necessárias para reduzir os riscos presentes, 
mas as políticas prospectivas são essenciais para reduzir os riscos em médio e 
longo prazos. 
 
 
(1) Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. A Global Report Reducing Disaster Risk . A 

Challenger for Development. Versión Español www.undp.org/bcpr 
 


