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RESUMO 

 

A presente monografia objetivou analisar a capacidade dos municípios da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, que declararam situação de emergência no período chuvoso 

de outubro de 2011 a abril de 2012, em desenvolverem a gestão do risco de desastres por 

meio dos seus órgãos de proteção e defesa civil. A pesquisa, de natureza exploratória, foi 

desenvolvida a partir do levantamento bibliográfico e documental que proporcionou a base 

teórica e de fundamentação do trabalho e da pesquisa de campo, que levantou dados e 

informações relacionados às capacidades locais dos órgãos de proteção e defesa civil para a 

execução das ações de prevenção, mitigação e preparação para desastres, sob as seguintes 

perspectivas: a) recursos humanos, b) infraestrutura, c) estrutura organizacional, d) rede de 

cooperação e, e) operacional. A partir da análise dos dados e informações obtidas, foi possível 

concluir que, dos 18 municípios pesquisados, 33% possuem baixa capacidade em 

desenvolverem a gestão do risco de desastres por meio dos seus órgãos de proteção e defesa 

civil, 45% possuem boa capacidade, 11% possuem elevada capacidade e outros 11% 

capacidade excepcional. Esse resultado evidenciou a necessidade de fortalecerem iniciativas 

que visem à redução do risco de desastres, com foco na redução das vulnerabilidades dos 

ecossistemas humanos locais, ante a probabilidade da ocorrência de eventos extremos, como 

consequência de um quadro global de mudanças climáticas. 

 

Palavras-chave: Proteção e defesa civil, mudanças climáticas, vulnerabilidades, capacidades e 

gestão do risco de desastres. 
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ABSTRACT 

 

This thesis aimed to analyze the capacity of municipalities in the metropolitan region of Belo 

Horizonte, who declared an emergency in the rainy season from October 2011 to April 2012, 

and develop disaster risk management through their bodies for protection and civil defense. 

The research, exploratory in nature, was developed from the literature and documentary that 

provided the theoretical basis and foundation work and field research, which gathered data 

and information related to the capabilities of the local organs of civil protection and defense 

for implementation of prevention, mitigation and disaster preparedness, under the following 

headings: a) human, b) infrastructure, c) organizational structure, d) cooperation network and 

e) operational. From the analysis of the data and information obtained, it was concluded that, 

of the 18 cities surveyed, 33% have low capacity to develop disaster risk management through 

its organs of civil protection and defense, 45% have good capacity, 11% have high capacity 

and 11% capacity exceptional. This result highlighted the need to strengthen initiatives aimed 

at reducing disaster risk, with a focus on reducing vulnerabilities of local human ecosystems, 

against the probability of occurrence of extreme events as a result of a comprehensive climate 

change. 

 

Keywords: protection and civil defense, climate change, vulnerabilities, capacities and 

disaster risk management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A gestão do risco de desastres envolve a administração das ações de prevenção, 

mitigação e de preparação para desastres. Estas ações de proteção e defesa civil estão 

indicadas na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), que por sua vez vai ao 

encontro das diretrizes globais acordadas no Marco de Ação de Hyogo (MAH). 

Todo o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) realiza a 

gestão do risco de desastres, mas, principalmente os governos locais, por meio da atuação 

integrada de microssistemas locais (que estão sob a coordenação dos órgãos municipais de 

proteção e defesa civil) têm maior responsabilidade na implementação das ações e medidas. 

Diante de um quadro global de mudanças climáticas e da possibilidade 

eminente da ocorrência de eventos extremos que podem aumentar a intensidade, frequência e 

magnitude dos desastres naturais, urge a necessidade de efetivação da gestão do risco de 

desastres, inclusive com a participação da sociedade conscientizada das ameaças, inclusive 

ante a possibilidade da ocorrência de eventos naturais extremos e a vulnerabilidade dos 

cenários. 

A ocorrência de desastres naturais acompanhados por tragédias humanas, 

consequência de um quadro de mudanças climáticas e vulnerabilidades, ao mesmo tempo em 

que impõe aos governos locais a necessidade de ações de resposta e reconstrução de cenários, 

apresenta oportunidades para que estes ajam proativamente na prevenção, mitigação e 

preparação diante dos riscos. 

A escolha do presente tema se deve ao fato de que em Minas Gerais há, 

anualmente, ocorrências de desastres relacionados a dois grandes períodos: o chuvoso e o de 

seca. Sendo que dada a característica súbita e aguda dos desastres relacionados com as 

chuvas, estes despertam especial atenção, por conta da perda de vidas humanas associada 

historicamente ao período (GRAF. 1). 

Conforme se vê no GRAF. 1, nos últimos 10 períodos chuvosos o número 

médio de óbitos relacionados com o período chuvoso em Minas Gerais é de 25,7, ao passo 

que não se tem registro de óbitos alusivos à seca e estiagem no histórico recente no Estado. 
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GRÁFICO 1 - Quantidade de óbitos em Minas Gerais nos períodos chuvosos de 2002 a 2012 

Fonte: MINAS GERAIS, 2012c, p. 24 

Para tanto se definiu como objetivo geral deste trabalho analisar a capacidade 

dos municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) que declararam situação 

de emergência
1
 no período chuvoso de outubro de 2011 a abril de 2012 em desenvolverem 

gestão do risco de desastres por meio dos seus órgãos de proteção e defesa civil. 

Especificamente pretende-se: 

- identificar as condições de funcionamento dos órgãos municipais de proteção 

e defesa civil nas perspectivas de recursos humanos, infraestrutura, estrutura organizacional e 

rede de cooperação; 

- identificar as principais ações de prevenção, mitigação e preparação para 

desastres executadas nos municípios. 

O questionamento diretor da pesquisa é se há capacidade de gestão do risco de 

desastres nos municípios da RMBH que declararam situação de emergência no período 

chuvoso de 2011-2012? 

A FIG. 1, a seguir, apresenta o mapa da RMBH com destaque dos municípios 

que se enquadram na delimitação do objetivo desta monografia. 

                                                           
1
 Segundo Brasil (2012c, p. 30) situação de emergência: situação de alteração intensa e grave das condições de 

normalidade em um determinado município, estado ou região, decretada em razão de desastre, comprometendo 

parcialmente sua capacidade de resposta. 
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O presente trabalho está estruturado a partir desta introdução que focou na 

contextualização acerca do tema proposto para a pesquisa e de uma visão geral desta. 

Na segunda seção são apresentados os temas que orbitam em torno da 

definição de proteção e defesa civil, com breve histórico, sistema e política nacional de 

proteção e defesa civil. 

 

 

 

 

FIGURA 1 - Mapa da Região Central de Minas Gerais destacados os 18 municípios da RMBH que declararam 

situação de emergência no período chuvoso de 2011/2012 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Na sequência, na terceira seção é abordada a temática relacionada com as 

mudanças climáticas, vulnerabilidades e adaptação, incluindo-se uma visão panorâmica do 

universo de pesquisa. 

A quarta seção traz a doutrina de gestão do risco de desastres, com 

apresentação dos seus tipos, o entendimento do que seja a segurança global da população, o 
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ciclo de gestão de proteção e defesa civil, categorias e fatores que apoiam e limitam os 

governos locais. 

Por meio da quinta seção se apresenta a metodologia adotada para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

A seção sexta traz a apresentação e análise dos resultados da pesquisa com 

destaque do subproduto da pesquisa, que é o estabelecimento de um perfil do universo de 

pesquisa a partir de representações gráficas e do produto finalístico – a consolidação dos 

indicadores e formatação do Índice de Capacidade de Gestão do Risco de Desastres 

(ICGRD/2012) dos órgãos municipais de proteção e defesa civil que integram o universo de 

pesquisa. 

Enquanto que na sétima seção apresenta-se a conclusão do trabalho e as 

sugestões consequentes. 
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2 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

 

Nesta seção, apresentar-se-ão noções sobre proteção e defesa civil, a partir da 

definição e distinção de termos; de uma breve cronologia da evolução da proteção e defesa 

civil no Brasil e no Estado de Minas Gerais; de algumas considerações acerca do Sistema 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) e da Política Nacional de Proteção e Defesa 

Civil (PNPDEC). 

 

2.1 Algumas definições e necessária distinção de termos 

 

Desde 1942, quando o governo federal brasileiro criou o Serviço de Defesa 

Passiva Antiaérea, as ações relacionadas com a segurança global da população já foram 

denominadas como Serviço de Defesa Civil (1943) passando pela designação de Defesa Civil, 

que perdurou até bem pouco tempo. 

A recém-promulgada Lei Nacional nº 12.608, de 10 de abril de 2012, 

inaugurou no Brasil a denominação Proteção e Defesa Civil, alterando, dentre outros 

diplomas legais, a Lei Nacional nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010 (que dispunha sobre o 

antigo Sistema Nacional de Defesa Civil – Sindec), conforme se lê: 

Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), 

dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) e o 

Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC), autoriza a criação de 

sistema de informações e monitoramento de desastres e dá outras providências 

(BRASIL, 2012a). Destaque nosso 

Nesse sentido, sob a perspectiva linguística, há acepção em que defesa e 

proteção são sinônimas: “ato ou efeito de defender (-se), de proteger (-se); equipamento ou 

estrutura defensiva; proteção, resguardo” (HOUAISS, 2009). 

Há de se recorrer a definições específicas, consagradas por algum ramo das 

ciências, ainda que por doutrina. Por isso, melhor procurar o que discorre a doutrina de 

segurança nacional, da Escola Superior de Guerra (ESG). 

Segundo a ESG (2006), dois conceitos são fundamentais para o 

desenvolvimento nacional: a segurança e a defesa. O vocábulo proteção está vinculado ao 

conceito de segurança, o que o faz diferir da palavra defesa. 
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O entendimento do que seja segurança permite discernir, sempre, uma noção 

de garantia, proteção ou tranquilidade em face de obstáculos e ameaças, ações contrárias à 

pessoa, às instituições ou aos bens essenciais, existentes ou pretendidos (ESG, 2006). 

Note-se que a palavra proteção, constante do trecho supracitado, tem a 

semântica de sentimento.  O sentimento é a síntese do significado de segurança. Segurança é 

uma necessidade, um desejo, um direito subjetivo (a faculdade de conhecer, sentir e ter 

vontade, segundo o caráter tripartite da alma no Kantismo). 

Segurança, para a ESG (2006, p. 58), é a garantia de se estar protegido, de se 

ter proteção, contra todos os tipos de ameaças incidentes sobre os indivíduos e grupos sociais. 

Ela arremata: “Segurança é o sentimento de garantia necessária e indispensável a uma 

sociedade e a cada um de seus integrantes, contra ameaças de qualquer natureza”. 

Discorre Castro (2000, p. 17) que segurança é “estado de confiança, individual 

ou coletiva, baseado no conhecimento e no emprego de normas de proteção e na convicção de 

que os riscos de desastres foram reduzidos”, sendo que o autor acrescenta que tal estado é 

alcançado com a adoção de medidas minimizadoras de desastres. 

Defesa, palavra que faz contraponto com segurança e, portanto, com proteção, 

é ação, dinamismo, estrutura, organização: defesa é um ato ou conjunto de atos realizados 

para obter ou resguardar as condições que proporcionam a sensação de segurança. 

Conclui-se que proteção (segurança) é sentimento, ao passo que defesa é ação, 

conforme se verifica em Meireles (2007, p. 39) quando informa que, “segurança é um 

ambiente, em que predominam a paz e harmonia, alcançado por ações de defesa respectivas”. 

Ao conjunto de promulgações de leis e expedição de normas, criação e atuação 

de instituições específicas para a promoção da segurança, e, portanto, da proteção, dá-se o 

nome de defesa. Ações de defesa pública promovem a segurança pública; de defesa interna, a 

segurança interna; de defesa nacional, a segurança nacional. 

Essa lógica, todavia, se faz presente somente no plano ideológico. Caso 

contrário, para fazer contraponto com as medidas de defesa civil, deveria existir a instituição 

da segurança civil; medidas de defesa social, a instituição da segurança social. 

Sabe-se que a defesa civil garante a proteção da população contra desastres 

(naturais ou não). Conforme se aduz do pensamento de Meireles (2007), a defesa 

antiadversidades sociais ou defesa antidesastres é um dos três complexos de providências que 
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integram a defesa social, juntamente com a defesa pública – que são as providências adotadas 

para conter, neutralizar ou eliminar as ameaças representadas pelo cometimento de ações 

infracionais, assim compreendidos o crime, a contravenção penal e o ato infracional –, e com 

a defesa da organização social – que são as providências adotadas para conter o mau 

funcionamento das organizações sociais. 

Segundo Castro (1999, p. 10), “defesa civil é o conjunto de ações preventivas, 

de socorro, assistenciais, reabilitadoras e reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar 

desastres, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social”, o mesmo 

autor acrescenta que: 

A finalidade da defesa civil é promover a segurança global da população, em 

circunstâncias de desastres naturais [originados em fenômenos ou desequilíbrios da 

natureza], antropogênicos [resultantes da intervenção ativa ou omissiva do homem] 

e mistos. O objetivo da defesa civil é a redução dos desastres, que abrange os 

seguintes aspectos globais: prevenção de desastres; [mitigação;] preparação para 

emergências e desastres; resposta aos desastres; e, reconstrução [ou recuperação] 

(CASTRO, 1999, p. 10). Destaque nosso 

Conquanto, se pode ter que proteção e defesa civil é o ciclo de ações 

executadas pelo sistema formado por entidades e pela sociedade civil, articulado e integrado 

para a garantia da segurança global da população face principalmente ao risco de desastres, 

sendo oportuno destacar que, segundo a Estratégia Internacional para Redução de Desastres 

das Nações Unidas – UNISDR (2009), desastre é resultado de eventos adversos, naturais ou 

provocados pelo homem, sobre um ecossistema
2
 vulnerável. 

No mesmo sentido, mas complementarmente, segundo Brasil (2012c): 

Art. 1º [...] 

I – desastre: resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem 

sobre um cenário vulnerável, causando grave perturbação ao funcionamento de uma 

comunidade ou sociedade envolvendo extensivas perdas e danos humanos, 

materiais, econômicos ou ambientais, que excede a sua capacidade de lidar com o 

problema usando meios próprios (BRASIL, 2012c, p. 30). 

Já asseverava Castro (1999, p. 7) que “desastre é o resultado de eventos 

adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando 

danos humanos, materiais e ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais”. O 

mesmo autor acrescenta que a intensidade de um desastre relaciona-se com a quantidade de 

danos e prejuízos resultantes, enquanto que os eventos adversos são quantificados em termos 

                                                           
2
 Ecossistema: Sistema aberto integrado pelos organismos vivos, inclusive o homem, e pelos elementos não 

vivos ou abióticos de um setor ambiental definido, cujas propriedades globais de funcionamento e de 

autorregulação derivam da interação entre seus componentes, tanto os pertencentes aos sistemas naturais, como 

aqueles modificados e organizados pelo homem (CASTRO, 1999, p. 12). 



 

 

21 

de magnitude. A intensidade de um desastre depende: da interação entre a magnitude do 

evento adverso e o grau de vulnerabilidade do sistema receptor afetado ou cenário do desastre. 

Desse modo, segundo Castro (1999) se verifica que desastre não é o evento 

adverso, mas, os resultados do mesmo, sendo que para a sua caracterização há que se ter um 

ou mais eventos adversos com magnitude suficiente para, em interação com o sistema 

receptor (cenário do desastre), provocar danos e prejuízos mensuráveis e, existam, no cenário 

do desastre, corpos receptores ou receptivos vulneráreis aos efeitos dos eventos adversos. 

Como evento adverso entende-se, segundo Castro (1999, p. 8) “a ocorrência de 

fenômenos da natureza ou de falha humana ou de equipamento, que causa desordem ou 

transtorno no sistema considerado”. Segundo Brasil (2002, p. 108) é a “ocorrência 

desfavorável, prejudicial ou imprópria. Acontecimento que traz prejuízo ou infortúnio. 

Fenômeno causador de um desastre”. São exemplos de eventos adversos: chuva, abalo 

sísmico, onda de calor, onda de frio, ciclone, furacão, erupção vulcânica, dentre outros. 

São esses os conceitos presentes na doutrina brasileira de proteção e defesa 

civil mais importantes para o presente estudo, avançando-se na descrição sintética do histórico 

da proteção e defesa civil. 

 

2.2 Breve histórico da proteção e defesa civil
3
 

 

A preocupação do homem com a sua autodefesa civil em face dos perigos 

presentes no seu habitat e, consequentemente, com a sua atuação frente aos riscos, naturais 

inclusive, remonta à pré-história. Desse modo, a evolução da proteção e defesa civil e dos 

aspectos ligados à segurança global da população está diretamente ligada ao desenvolvimento 

do ser humano. 

Segundo Minas Gerais (2012a) se verifica que na antiguidade, mesmo diante 

da preocupação primária dos governos em enviar seus exércitos para a conquista e expansão 

dos territórios, para a ampliação dos domínios econômicos e formação das potências 

mundiais, perifericamente se vê em relatos históricos, a preocupação com a segurança da 

população não envolvida nos conflitos. 

                                                           
3
 As informações referentes ao breve histórico da proteção e defesa civil foram baseadas em Brasil (2012b); 

Minas Gerais (2012a) e Reis (2010).  
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Exemplo se tem no General francês Napoleão Bonaparte que, segundo Minas 

Gerais (2012a) “desenvolveu, sistematicamente, o domínio da política de segurança destinada 

a proteger o homem contra os perigos, quer com a prevenção, quer em caso de falhas na 

prevenção”. 

A partir da Segunda Grande Guerra Mundial (1937-1945), várias nações no 

mundo compreenderam a necessidade de desenvolver também a proteção e defesa civil. 

Somente durante a Segunda Guerra Mundial, surgiu de fato a noção de defesa civil, 

e se estruturou como necessidade imperiosa de proteger as populações não 

empenhadas efetivamente na luta, prioritariamente nas grandes cidades e centros 

industriais. Os governos assumiram essa responsabilidade também como fator de 

manutenção do Moral Nacional, indispensável para impulsionar as operações até o 

objetivo final a vitória (LIMA, 2002 apud LIMA, 2006, p. 25). 

O surgimento na Inglaterra da Civil Defense se constitui no marco da proteção 

e defesa civil na modernidade. Estruturada em 1941, esta organização fez frente à necessidade 

de socorro e proteção dos milhares de civis ingleses, população das principais cidades e polos 

industriais, ante a ameaça de ataques militares de outras nações em guerra com a Inglaterra. 

Organizações similares foram criadas em outros países, se perenizando, mesmo 

após o término da guerra, em virtude da comprovada eficácia na minimização dos efeitos das 

adversidades naturais ou não sobre as populações. Segundo Brasil (2012b) como regra, “a 

[proteção e] defesa civil [no mundo] se organiza em sistemas abertos, com a participação dos 

governos locais e a população no desencadeamento de ações preventivas e de resposta aos 

desastres”. 

Exemplos dessas organizações estruturadas de proteção e defesa civil pelo 

mundo são indicados em Brasil (2012b): Dirección Nacional de Políticas de Seguridad y 

Protección Civi na Argentina; Defensa Civil no Chile; Federal Emergency Management 

Agency (FEMA) nos Estados Unidos da América; Dipartimento della Protezione Civile na 

Itália; Research Centre for Disaster reduction Systems no Japão; dentre outros. 

No Brasil, precisamente no dia 6 de fevereiro de 1942, após o ataque japonês à 

base americana de Pearl Harbour, por meio do Decreto Lei nº 4.098, o Governo Federal 

definiu como encargos necessários à defesa da Pátria, os serviços de defesa passiva antiaérea, 

cumprida em todo território nacional e sob a supervisão do Ministério da Aeronáutica. 

Além de definir outros encargos, por meio do Decreto Lei 4.098/42 – hoje já 

sem valor legal, por estar há muito revogado, mas com indubitável conteúdo histórico – o 

Presidente da República, Getúlio Vargas determinou que: 
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Art. 2º São encargos ou serviços de defesa passiva em tempo de paz ou de guerra: 

I – para todos os habitantes na forma de prescrições regulamentares: 

a) receber instrução sobre o serviço e uso de máscaras; 

[...] 

f) atender ao alarme; 

[...] 

II – adquirir o empregador o material de defesa para uso dos seus empregados e 

providenciar sobre a guarda e conservação do mesmo. 

[...] 

Art. 3º São ainda encargos da mesma natureza, atribuídos às pessoas naturais ou 

jurídicas: 

I – a construção, pelo proprietário, de abrigos e execução de outras medidas de 

proteção, desde que o prédio tenha cinco ou mais pavimentos, ou área coberta 

superior a 1.200 metros quadrados: 

[...] 

II – adquirir o empregador o material de defesa para uso dos seus empregados e 

providenciar sobre a guarda e conservação do mesmo. 

[...] 

Art. 4º Os jornais, revistas ou publicações de qualquer natureza são obrigados a 

inserir, gratuitamente, comunicados do Ministério da Aeronáutica [...] 

Art. 5º As estações de rádio-difusão e as empresas de exibição de filmes 

cinematográficos são obrigadas a divulgar ou exibir, gratuitamente, comunicados do 

Ministério da Aeronáutica [...] 

Art. 7º A União, os Estados e os Municípios e o Distrito Federal devem construir, 

para proteção da população, abrigos [...] (BRASIL, 1942). 

Verifica-se, portanto, a partir do recorte histórico acima, que diante da 

possibilidade de ataques aéreos, foram adotadas pelo Governo brasileiro medidas de 

minimização de desastres, principalmente, no sentido de se dar máxima divulgação às 

medidas de defesa passiva; padronização das instruções sobre as medidas de defesa passiva e 

qualificação do pessoal habilitado. 

Segundo Minas Gerais (2012a), apesar dos esforços do Governo brasileiro, os 

resultados não foram plenamente alcançados à época (1942), em razão do não 

dimensionamento do problema por parte da população; a não concretização da ameaça de 

ataque aéreo, que gerou incredulidade na população; além da falta de investimento com 

recursos financeiros. 

No mesmo ano e nos subsequentes outras medidas foram implementadas pelo 

Governo em complementação às medidas presentes no Decreto Lei nº 4.098/42, destacando-

se a obrigatoriedade do ensino da defesa passiva a alunos e professores dos estabelecimentos 

de ensino, conforme a ementa do Decreto Lei nº 4.800, de 6 de outubro de 1942. 

Segue-se a ordenação cronológica, contendo os principais fatos que indicam a 

evolução da proteção e defesa civil no Brasil, salientando que vários desses instrumentos 

possuem apenas valor histórico, e vão desde o apontamento inicial sobre o tema, presente na 

Carta Constitucional do Império, de 1824 até a inovadora Lei nº 12.608/12, com realce para o 

conteúdo relativo ao Estado de Minas Gerais (QUADRO 1). 
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Constata-se percorrendo o quadro abaixo que, após o término da Segunda 

Grande Guerra Mundial, celebrando-se a paz, o Governo brasileiro extinguiu o Serviço de 

Defesa Civil no ano de 1946. 

QUADRO 1 

Cronologia de alguns fatos relacionados à proteção e defesa civil no Brasil 

 

DATA FATO INSTRUMENTO 

26.08.1942 Criação do Serviço de Defesa Passiva Antiaérea Decreto-Lei nº 4.624 

06.10.1942 
Obrigatoriedade do ensino da defesa passiva em todos os 

estabelecimentos de ensino, oficiais ou particulares 
Decreto-Lei nº 4.800 

30.09.1943 

 

Modificação da denominação Defesa Passiva Antiaérea para 

Serviço de Defesa Civil 
Decreto-Lei nº 5.861 

17.06.1946 Extinção do Serviço de Defesa Civil Decreto-Lei nº 9.370 

18.11.1966 
Criação das primeiras Coordenadorias Regionais de Defesa Civil 

(Redec) 
Decreto Estadual nº 722 

13.10.1969 
Instituição no Ministério do Interior do Fundo Especial para 

Calamidades Públicas – FUNCAP. 
Decreto-Lei nº 950 

07.12.1977 

Criação da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado de 

Minas Gerais (Cedec) e criação do Fundo Especial para 

Calamidades Públicas (FUNECAP) 

Lei Estadual nº 7.157 

16.12.1988 Organização do Sistema Nacional de Defesa Civil (Sindec) 
Decreto Federal nº 

92.274 

12.12.1994 Aprovação da Política Nacional de Defesa Civil 
Resolução CONDEC nº 

002 

17.02.2005 
Criação no âmbito da Secretaria Nacional de Defesa Civil, do 

Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) 
Decreto Federal nº 5.376 

06.07.2005 
Instituição da política estadual de prevenção e combate a desastres 

decorrentes de chuvas intensas no Estado de Minas Gerais 
Lei Estadual nº 15.660 

29.05.2008 

O governo federal condiciona a transferência de recursos federais 

destinados às ações de defesa civil à comprovação da existência e o 

funcionamento do órgão municipal de defesa civil 

Portaria MI nº 912-A 

10.04.2012 

Instituição da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(PNPDEC); disposição sobre o Sistema Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (SINPDEC) e o Conselho Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (CONPDEC) 

Lei Nacional nº 12.608 

Fonte: BRASIL, 2012b; MINAS GERAIS, 2012a 

Segundo Minas Gerais (2012a), apesar de não se desenvolver no Brasil uma 

preocupação contínua com a proteção e defesa civil, foram realizados alguns estudos após a 

extinção do serviço, destacando-se que: 

Em 1949, o Estado-Maior das Forças Armadas elaborou um anteprojeto de Lei de 

Defesa Civil que, segundo consta, tinha a finalidade de não sobrecarregar o 

orçamento. A organização proposta constava de um órgão central, de âmbito 

nacional, e de órgãos regionais, estaduais e municipais, e previa também a criação 

de todos os sistemas necessários à Defesa Civil, com ênfase à educação do povo 

para as medidas a serem adotadas (MINAS GERAIS, 2012a). Destaque nosso 
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Em 1966, com a ocorrência das grandes enchentes na região Sudeste do Brasil, 

foi criado um grupo para articular a atuação de vários órgãos na resposta a desastres, além de 

serem criadas as primeiras regionais brasileiras da proteção e defesa civil, ou seja, a 

preocupação com a proteção e defesa civil deixou de ser de exclusividade das Forças 

Armadas, ganhando pauta na agenda pública a partir de um quadro calamitoso. 

Em Minas Gerais pode-se dizer da criação de um Sistema Estadual de Defesa 

Civil (SEDC) no ano de 1971, sendo que se tem na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 

(Cedec), criada em 1977, o órgão central coordenador desse sistema, que está subordinada ao 

Gabinete Militar do Governador (GMG), tendo-se como Coordenador o Coronel PM – Chefe 

do GMG. 

O SEDC constitui-se, segundo Minas Gerais (2012a) “a estrutura 

governamental de planejamento e execução de medidas de [proteção e] defesa civil, 

objetivando coordenar os esforços de todos os órgãos estaduais, com os demais órgãos 

públicos [federais e municipais] e privados, e com a comunidade em geral”. 

O objetivo do sistema é se articular em torno das ações de proteção e defesa 

civil, com o emprego de recursos, com a finalidade precípua de redução de desastres, 

socorrendo as comunidades atingidas por esses eventos, concretizando em termos de defesa 

civil o Estado em rede voltado para a cidadania. 

Nesse sentido, destaca-se na evolução histórica da proteção e defesa civil em 

Minas Gerais a criação do Fundo Especial para Calamidades Públicas (FUNECAP) no mesmo 

ano da criação da Cedec/MG; a instituição da política estadual de prevenção e combate a 

desastres decorrentes de chuvas intensas no Estado em 2005; do Comitê Gestor da 

Convivência com a Seca no Estado de Minas Gerais em 2008 e Comitê Gestor Estadual de 

Políticas de Enfrentamento à Dengue. 

Destaca-se na capilaridade do sistema, o consequente poder de mobilização e 

articulação, com atuação relevante da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que é o único 

órgão do Governo de Minas Gerais que possui representação em todos os 853 municípios 

mineiros e várias das mais de 2.500 localidades, disponível 24 horas por dia para o 

acionamento emergencial da população. 

As Regionais de Defesa Civil (Redec) em Minas Gerais coincidem com as 15 

Regiões da Polícia Militar (RPM) sendo as ações de proteção e defesa civil coordenadas 

regionalmente no território mineiro pelos 15 Coronéis PM comandantes das RPM de Juiz de 
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Fora; Uberaba; Lavras; Divinópolis; Governador Valadares; Uberlândia; Patos de Minas; 

Montes Claros; Ipatinga; Barbacena; Unaí; Teófilo Otoni; Curvelo; Pouso Alegre e Poços de 

Caldas. 

Essa regionalização é justificada em Minas Gerais (2012a): 

A estrutura adotada visa à regionalização integrada das ações e a intensificação de 

parcerias nas áreas de defesa civil e buscam o desenvolvimento integrado através de 

redes, envolvendo a sociedade na busca de soluções regionais para problemas locais. 

Dada a heterogeneidade do Estado de Minas Gerais, a Cedec entende que essa é a 

melhor forma de se trabalhar, pois a defesa civil constrói canais de comunicação 

com as diversas regiões a fim de possibilitar o planejamento contínuo e harmonioso 

em parceria com os órgãos estaduais, municipais e sociedade (MINAS GERAIS, 

2012a). 

É perceptível a evolução da proteção e defesa civil no Brasil e no Estado de 

Minas Gerais até se chegar à visão atual acerca do tema, a partir da atualização do 

ordenamento normativo da proteção e defesa civil por meio da promulgação da Lei Nacional 

nº 12.608/12, que recepcionou expressamente as diretrizes globais de minimização de 

desastres, apesar de tacitamente estas já estarem impregnadas na prática nacional, 

estabelecendo o novo Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e a nova Política Nacional 

de Proteção e Defesa Civil, cuja apresentação se segue. 

 

2.3 Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil 

 

Segundo Castro (1999) os principais instrumentos de proteção e defesa civil 

são: o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC); os recursos financeiros 

destinados às ações de proteção e defesa civil, mormente para a mitigação de desastres; e, o 

planejamento global. 

O inciso XXVIII do artigo 22 da Constituição da República Federativa do 

Brasil (CRF), de 1988, estabelece como competência privativa da União, “legislar sobre 

defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, [proteção e] defesa civil e mobilização 

nacional”. 

A União, ao entender que a garantia da segurança global da população, em 

circunstâncias de desastres, é dever do Estado, direito e responsabilidade da cidadania, 

organizou o Sistema Nacional de Defesa Civil (Sindec), primevamente por meio do Decreto 
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Lei nº 92.274/88, com atualização recente introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Lei 

Nacional nº 12.608/12, estabelecendo-se a estrutura esquematizada (QUADRO 2). 

Conforme preceitua o art. 10 da Lei Nacional nº 12.608/12, o SINPDEC é 

“constituído pelos órgãos e entidades da administração pública federal, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades públicas e privadas de atuação 

significativa na área de proteção e defesa civil”, tendo por fim o apoio “no processo de 

planejamento, articulação, coordenação e execução dos programas, projetos e ações de 

proteção e defesa civil”, e nesse sentido, deve-se perceber este sistema de modo uníssono, 

podendo-se, principalmente para efeitos didáticos, perceber e visualizar microssistemas 

regionais de proteção e defesa civil nos estados e municípios. 

QUADRO 2 

Estrutura de gestão do SINPDEC 

 

NÍVEL COMPOSIÇÃO 

Órgão Consultivo Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC) 

Órgão Central 
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da 

Integração Nacional (MI) 

Órgãos Regionais estaduais e 

municipais 

Órgãos estaduais de proteção e defesa civil 

Órgãos municipais de proteção e defesa civil 

Órgãos Setoriais 

Ministérios (principalmente: Ministério da Integração Nacional; 

Ministério das Cidades e Ministério da Ciência e Tecnologia), 

Secretarias de Estado e Secretarias Municipais, além de outros órgãos 

e entidades da administração pública dos três âmbitos de governo 

[Entidades de Apoio] 

 

Organizações comunitárias de caráter voluntário ou outras entidades 

com atuação significativa nas ações locais de proteção e defesa civil 

Fonte: BRASIL, 2012a 

A Cedec/MG, incluída no SINPDEC, é composta por uma equipe 

multidisciplinar formada por militares estaduais da PMMG e do Corpo de Bombeiros Militar 

de Minas Gerais (CBMMG) e por servidores civis de outras Secretarias de Estado e do GMG. 

O microssistema estadual de Proteção e Defesa Civil de Minas Gerais, que tem 

na Cedec/MG seu órgão coordenador e de articulação, é composto, na prática, pelas seguintes 

entidades: 

a) PMMG; CBMMG e Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Civil; 

b) Secretarias de Estado, principalmente: 

Secretaria de Estado de Governo (Segov); 

Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais; 
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Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag); 

Secretaria de Estado de Saúde (SES); 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese); 

Secretaria de Estado de Educação (SEE); 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sectes); 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana 

(Sedru); 

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop); 

Secretaria de Estado para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, 

Mucuri e do Norte de Minas (Sedvan); 

Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego (Sete); 

c) Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas); 

d) Sistema Estadual de Meio Ambiente (Sisema) de Minas Gerais, que é 

composto pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (Semad); Instituto Estadual de Florestas (IEF); Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas (Igam); Fundação Estadual do Meio 

Ambiente (Feam); 

e) Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa); 

f) Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig); 

g) Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG); 

h) Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes); 

i) Órgãos estaduais, empresas públicas, órgãos autônomos e autarquias: 

Fundação Rural Mineira (Ruralminas); 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 

(DER/MG); 

Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais (Deop); 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas 

Gerais (Emater); 
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Escola de Saúde Pública de Minas Gerais (ESP/MG); 

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Idene); 

Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig); 

j) Regionais de Defesa Civil (RPM/PMMG); 

k) Associações de Municípios; 

l) Órgãos municipais de proteção e defesa civil; 

m) Núcleos comunitários de proteção e defesa civil. 

Tem como principais parceiros: a Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec); 

Cruz Vermelha de Minas Gerais; Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos 

Assistenciais (ADRA); New Holland; Coca-Cola FEMSA; Ministério de Defesa - Exército 

Brasileiro; Polícia Rodoviária Federal (PRF); Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT); empresa de telefonia Vivo; Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET); Minas Tempo; Casa da Provisão; Igreja Batista da Lagoinha e Sociedade Bíblica 

do Brasil (SBB); Iveco Brasil; além, da sociedade civil. 

Esses atores se constituem na rede de valor da Cedec/MG e compõem o 

microssistema estadual de proteção e defesa civil. 

A maior vantagem de um sistema é facilitar a comunicação, mobilização e 

articulação dos órgãos e entidades envolvidas, proporcionando a transversalização e a atuação 

interinstitucional sinérgica em torno do desenvolvimento das ações de proteção e defesa civil, 

a partir, principalmente, do compartilhamento de informação interinstitucional. 

Nesse sentido a atuação do SINPDEC é decisiva na minimização dos 

resultados e efeitos dos desastres, principalmente preliminarmente à ocorrência de desastres 

naturais, que são, quase sempre, inevitáveis e imprevistos. 

Não se pode ouvidar, contudo, que em todo o sistema de proteção e defesa civil 

as células mais importantes são os órgãos municipais de proteção e defesa civil, 

considerando-se que são nos municípios que os desastres acontecem; que o governo local é o 

primeiro a responder no caso da ocorrência de adversidades. 

É importante também que as comunidades e os governos locais, cônscios da 

necessidade da interação entre poder público e sociedade civil - para o desenvolvimento 

adequado das ações de mitigação de desastres - se interajam proativamente em torno das 
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ações de proteção e defesa civil, sendo relevante por isto a composição, qualificação e atuação 

dos núcleos comunitários de proteção e defesa civil. 

 

2.4 Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

 

Em janeiro de 2005, mais de quatro mil representantes de governos, 

organizações não governamentais, instituições acadêmicas e do setor privado, reuniram-se em 

Kobe, no Japão, na Segunda Conferência Mundial sobre Redução de Desastres (CMRD) e 

concluíram as negociações sobre o Marco de Ação de Hyogo (MAH). Esse instrumento, 

adotado por 168 Governos, inclusive pelo Brasil, estabelece um claro resultado almejado – a 

redução substancial das consequências dos desastres e detalha as prioridades que devem ser 

almejadas, buscadas e alcançadas pelos governos locais até 2015. 

Segundo a UNISDR (2005) três são os objetivos estratégicos na gestão para 

redução do risco de desastres, conforme tradução livre do autor: 

1. A integração da redução do risco de desastres nas políticas de desenvolvimento 

sustentável e no planejamento. 

2. Desenvolvimento e fortalecimento de instituições, mecanismos e capacidades 

para aumentar a resiliência perante as ameaças. 

3. A incorporação sistemática de critérios de redução de riscos na execução da 

preparação para emergências, resposta e recuperação (UNISDR, 2005, p. 3). 

Nesse sentido, UNISDR (2005) identifica também cinco prioridades 

específicas de ação, para auxílio aos governos, na consecução dos objetivos estratégicos 

acima listados: 

1. Garantir que a redução do risco de desastres seja uma prioridade nacional e 

local, com uma base sólida institucional para sua aplicação. 

2. Identificar, avaliar e vigiar os riscos de desastres e melhorar os alertas precoces. 

3. Utilizar o conhecimento, a inovação e a educação para criar uma cultura de 

segurança e resiliência em todos os níveis. 

4. Reduzir os fatores subjacentes de riscos. 

5. Fortalecer a preparação para desastres a fim de ter uma resposta eficaz em todos 

os níveis (UNISDR, 2005, p. 6). 

Os objetivos e prioridades pactuados pelo Brasil diante da comunidade 

internacional por meio do MAH orientam toda a política nacional de proteção e defesa civil, 

se constituindo no marco para a construção do texto da Lei nº 12.608/12, precisamente no que 

tange ao rol de ações a serem desenvolvidas pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. 
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Na implantação do MAH no Brasil, a Secretaria Nacional de Defesa Civil 

(Sedec) do Ministério da Integração Nacional (MI), lançou em 2011 a campanha brasileira 

“Construindo Cidades Resilientes
4
”, replicando a campanha mundial, inclusive repetindo o 

nome desta, como forma de incentivar os municípios na construção de modelos resilientes de 

cidades. 

Segundo Brasil (2011a), são 10 os passos para construir cidades resilientes, a 

lista origina-se das cinco prioridades do MAH: 

1. Estabeleça mecanismos de organização e coordenação de ações com base na 

participação de comunidades e sociedade civil organizada, por meio, por 

exemplo, do estabelecimento de alianças locais. Incentive que os diversos 

segmentos sociais compreendam seu papel na construção de cidades mais 

seguras com vistas à redução de riscos e preparação para situações de desastres. 

2. Elabore documentos de orientação para redução do risco de desastres e ofereça 

incentivos aos moradores de áreas de risco: famílias de baixa renda, 

comunidades, comércio e setor público, para que invistam na redução dos riscos 

que enfrentam. 

3. Mantenha informação atualizada sobre as ameaças e vulnerabilidades de sua 

cidade; conduza avaliações de risco e as utilize como base para os planos e 

processos decisórios relativos ao desenvolvimento urbano. Garanta que os 

cidadãos de sua cidade tenham acesso à informação e aos planos para 

resiliência, criando espaço para discutir sobre os mesmos. 

4. Invista e mantenha uma infraestrutura para redução de risco, com enfoque 

estrutural, como por exemplo, obras de drenagens para evitar inundações; e, 

conforme necessário, invista em ações de adaptação às mudanças climáticas. 

5. Avalie a segurança de todas as escolas e postos de saúde de sua cidade, e 

modernize-os se necessário. 

6. Aplique e faça cumprir regulamentos sobre construção e princípios para 

planejamento do uso e ocupação do solo. Identifique áreas seguras para os 

cidadãos de baixa renda e, quando possível, modernize os assentamentos 

informais. 

7. Invista na criação de programas educativos e de capacitação sobre a redução de 

riscos de desastres, tanto nas escolas como nas comunidades locais. 

8. Proteja os ecossistemas e as zonas naturais para atenuar alagamentos, 

inundações, e outras ameaças às quais sua cidade seja vulnerável. Adapte-se às 

mudanças climáticas recorrendo a boas práticas de redução de risco. 

9. Instale sistemas de alerta e desenvolva capacitações para gestão de emergências 

em sua cidade, realizando, com regularidade, simulados para preparação do 

público em geral, nos quais participem todos os habitantes. 

10. Depois de qualquer desastre, vele para que as necessidades dos sobreviventes 

sejam atendidas e se concentrem nos esforços de reconstrução. Garanta o apoio 

necessário à população afetada e suas organizações comunitárias, incluindo a 

reconstrução de suas residências e seus meios de sustento (BRASIL, 2011a, p. 

16-17). 

                                                           
4
 Por resiliência se entende a capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade expostos a uma ameaça para 

resistir, absorver, adaptar-se e recuperar-se de seus efeitos de forma oportuna e eficaz, incluindo a preservação e 

a restauração de suas estruturas e funções básicas. Comentário: resiliência significa a capacidade de “resistir a” 

ou de “ressurgir de” um choque (UNISDR, 2009, p. 24). 
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Verifica-se que os passos da campanha supracitados, ao mesmo tempo em que 

se constituem na formatação de uma lista de requisitos para diagnóstico da gestão municipal 

para a redução do risco de desastres, se constitui tal lista num direcionamento das ações que 

podem ser executadas pelos governos locais com vista à mitigação de desastres e aumento da 

resiliência das comunidades. 

É nesta linha, que se concebeu a Lei nº 12.608/12, atualizando-se a Política 

Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, em torno do Marco de Ação de Hyogo. 

Nesse sentido, conforme se lê em Brasil (2012): “Art. 3º A PNPDEC [Política 

Nacional de Proteção e Defesa Civil] abrange as ações de prevenção, mitigação, preparação, 

resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil”, e devem os municípios integrar as 

políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, 

mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geológicos, infraestrutura, educação, 

ciência e tecnologia e as demais políticas setoriais, com foco na promoção do 

desenvolvimento sustentável. 

Há previsão nos artigos 8º e 9º da competência privativa dos Municípios e 

concorrentes destes com a União e com os Estados para a implementação de ações de 

proteção e defesa civil, conforme se vê abaixo: 

Art. 8º Compete aos Municípios: 

I – executar a PNPDEC em âmbito local; 

II – coordenar as ações do SINPDEC no âmbito local, em articulação com a União e 

os Estados; 

III – incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal; 

IV – identificar e mapear as áreas de risco de desastres; 

V – promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações 

nessas áreas; 

VI – declarar situação de emergência e estado de calamidade pública; 

VII – vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a 

intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das 

edificações vulneráveis; 

VIII – organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em 

situação de desastre, em condições adequadas de higiene e saúde; 

IX – manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos 

extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações 

emergenciais em circunstâncias de desastres; 

X – mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de desastre; 

XI – realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de Contingência de 

Proteção de Defesa Civil; 
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XII – promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em situações de 

desastre; 

XIII – proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres; 

XIV – manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de desastres e as 

atividades de proteção civil no Município; 

XV – estimular a participação de entidades privadas, associações de voluntários, 

clubes de serviços, organizações não governamentais e associações de classe e 

comunitárias nas ações do SINPDEC e promover o treinamento de associações de 

voluntários para atuação conjunta com as comunidades apoiadas; e 

XVI – prover solução de moradia temporária às famílias atingidas por desastres. 

Art. 9º Compete à União, aos Estados e aos Municípios: 

I – desenvolver cultura nacional de prevenção de desastres, destinada ao 

desenvolvimento da consciência nacional acerca dos riscos de desastre no País; 

II – estimular comportamentos de prevenção capazes de evitar ou minimizar a 

ocorrência de desastres; 

III – estimular a reorganização do setor produtivo e a reestruturação econômica das 

áreas atingidas por desastres; 

IV – estabelecer medidas preventivas de segurança contra desastres em escolas e 

hospitais situados em áreas de risco; 

V – oferecer capacitação de recursos humanos para as ações de proteção e defesa 

civil; e 

VI – fornecer dados e informações para o sistema nacional de informações e 

monitoramento de desastres (BRASIL, 2012a). 

Destaca-se, por oportuno que, foi a conjugação das ações determinadas na Lei 

Nacional nº 12.608/12 com os 10 passos da campanha brasileira, “Construindo Cidades 

Resilientes”, que orientaram a lista de ações de proteção e defesa civil presentes no 

instrumento de pesquisa, utilizado para se analisar as ações de mitigação de desastres 

relacionados com as chuvas em Minas Gerais nos 18 municípios que compõem o universo da 

presente pesquisa. 

Conquanto seja nas municipalidades que os desastres acontecem, e por isso, 

papel importante dentro do SINPDEC é atribuído às Coordenadorias Municipais de Proteção 

e Defesa Civil, que têm a responsabilidade de coordenação das ações em torno da proteção e 

defesa civil articulando-se todo o sistema, inclusive com os Núcleos Comunitários de 

Proteção e Defesa Civil, ou seja, a comunidade, considerando a possibilidade proeminente de 

ocorrência de eventos extremos, relacionados com o período chuvoso inclusive, por conta de 

um quadro global de mudanças climáticas, assunto que será apresentado na seção seguinte. 
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3 MUDANÇAS CLIMÁTICAS, VULNERABILIDADES E ADAPTAÇÃO 

 

Nesta seção serão apresentadas informações relativas ao tema mudanças 

climáticas, em voga na aldeia global, principalmente por conta do quadro prospectivo de 

desastres associados. 

Nesse sentido serão abordados conceitos relacionados com as mudanças 

climáticas, vulnerabilidades e adaptação possível e necessária, além de se apresentar alguns 

fatores de vulnerabilidades locais, além da exposição resumida de um perfil dos municípios 

que compõe o universo da pesquisa, considerando que tanto as vulnerabilidades, quanto o 

potencial de adaptação às mudanças climáticas se relacionam diretamente com características 

dos ecossistemas humanos envolvidos. 

 

3.1 Mudanças Climáticas 

 

Na leitura de Brasil (2011b, p. MP6-1), tem-se que clima é “o conjunto de 

condições atmosféricas [precipitação, temperatura, vento etc.] que caracterizam uma região”. 

Diferenciam-se os termos tempo e clima por se constituir o primeiro nas condições 

atmosféricas medidas ou previstas num curto espaço temporal, geralmente dias ou horas, 

enquanto que o segundo é a mensuração destas condições atmosféricas a partir das variações 

em espaço temporal maior, sendo estabelecido pela Organização Meteorológica Mundial 

(OMM), o período normal de trinta anos para se observar as mudanças climáticas. 

Segundo a Estratégia Internacional para a Redução de Desastres das Nações 

Unidas (UNISDR, 2009) mudança Climática é uma variação no clima que persiste durante 

décadas ou períodos mais longos e que é motivada por causas naturais ou pelas atividades 

humanas. Essas mudanças climáticas alteram padrões de temperatura, chuva, vento, dentre 

outros, por todo o planeta e acabam expondo as vulnerabilidades dos cenários, principalmente 

pela imprevisibilidade quanto à intensidade e magnitude dos eventos naturais que acarretam. 

É comum se atribuir ao efeito estufa a propriedade de principal fonte causadora 

das mudanças climáticas, sendo que foi o matemático francês Joseph Fournier quem, em 

1827, identificou o efeito estufa provocado pela concentração de gases contaminantes da 

atmosfera, como por exemplo, o dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, dentre outros. 

Segundo Brasil (2011b): 



 

 

35 

Este efeito estufa prende o calor na atmosfera e ocasiona o aquecimento da terra. 

Aproximadamente 70% de luz que a terra recebe é absorvida pelos mares e pela 

superfície terrestre e 30% desta luz é refletida (incluindo as zonas brancas do planeta 

o criosfera) (BRASIL, 2011b, p. MP6-2). 

Contudo, não se têm comprovadas as causas do atual quadro global de 

mudanças climáticas, alguns defendem que a causa estaria ligada à interferência nociva do 

homem nas questões ambientais do planeta, principalmente na busca constante do 

desenvolvimento tecnológico, abandonando a lógica do desenvolvimento sustentável ou 

desenvolvimento estruturado, que é entendido como aquele que: 

atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações 

futuras atenderem as suas próprias necessidades. É o uso e gestão responsáveis dos 

recursos naturais, de modo a propiciar maior benefício às gerações atuais, mantendo, 

porém, suas potencialidades para atender às necessidades e aspirações das gerações 

futuras, pelo maior espaço de tempo possível (BRASIL, 2004, p. 12). 

Noutro giro, recentemente, após a realização da Conferência das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20), ocorrida no Rio de Janeiro, entre 13 e 

22 de junho de 2012, ganharam força os argumentos de que o quadro de mudanças climáticas 

não é fruto da interferência humana, mas sim a indicação de um novo ciclo evolutivo do 

Planeta. 

Fato é que a ocorrência de eventos extremos pode ser resultado de um cenário 

global de mudanças climáticas, mas, não existe um método para atribuir fenômenos 

específicos à mudança climática, segundo o que diz a UNISDR (2011). 

Veja-se na FIG. 2, recente notícia veiculada por um órgão da imprensa mineira. 

 

 

FIGURA 2 - Divulgação na mídia escrita dos impactos do período de seca/estiagem de 2012 em Minas Gerais 

Fonte: ANTUNES, 2012. 
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Eventos extremos recentes, como a atual seca no Estado de Minas Gerais, que 

se tem notícia de ser a maior seca das últimas décadas, conforme a FIG. 2; as ondas de calor 

no hemisfério norte que propiciaram, por exemplo, a ocorrência de incêndios florestais nas 

Ilhas Canárias da Espanha, que ganharam força na sexta-feira (10/08/2012), provocando o 

deslocamento de quase cinco mil pessoas; os dois terremotos de 6,3 e 6,4 graus de magnitude, 

ocorridos no noroeste do Irã no sábado, dia 11 de agosto de 2012, que matou 306 pessoas 

(maioria de mulheres e crianças) e que deixou 3.307 feridos, são exemplos que evidenciam 

um cenário global de mudanças climáticas. 

Outro exemplo, que inclusive motivou a presente pesquisa, foi o último 

período chuvoso no estado de Minas Gerais, compreendido entre os meses de outubro/11 e 

abril/12, e que trouxe consigo um aumento nos índices de precipitação pluviométrica. 

Segundo Minas Gerais (2012b): 

No mês de outubro (...), nas regiões Leste, Zona da Mata e RMBH os volumes de 

precipitações ficaram entre 70 e 80 mm acima do valor esperado para o mês. 

(MINAS GERAIS, 2012b, p. 7). 

As chuvas do mês de dezembro foram as mais significativas em alguns municípios 

nos últimos 100 anos. Os maiores volumes de chuvas ocorreram entre os dias 13 e 

16, e entre os dias 26 e 31 (ibidem, p. 8). 

Os maiores volumes de precipitações se concentraram nas regiões Central, Oeste e 

RMBH. Na RMBH as precipitações ficaram 150% acima do valor esperado para o 

mês de dezembro (ibidem, p. 8). 

A questão que importa é que o evidente aumento da frequência e intensidade 

dos eventos climáticos extremos em áreas habitadas pelo ser humano em várias partes do 

planeta elevou o patamar de debate público mundial sobre as catástrofes. 

As variações da dinâmica do clima somadas à urbanização crescente e 

desordenada são indicadas, segundo Desafios do Desenvolvimento (2011, p. 26), “como as 

causas principais da dilatação do cenário de riscos naturais aos qual a sociedade moderna está 

exposta”. 

Numa visita superficial aos registros dos grandes desastres globais, é possível 

se constatar que o ciclo dessas ocorrências tem se reduzido, tornando-as mais frequentes 

(QUADRO 3). 

Não é exagero algum afirmar que, o número de grandes desastres naturais nos 

últimos 10 anos, quase se igualou ao número destes desastres no século passado, o que sugere, 

a partir da percepção de uma evolução geométrica do fenômeno, que se está realmente diante 

do século da proteção e defesa civil. 
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QUADRO 3 

Grandes desastres naturais no mundo 

 

ANO DESASTRE 
ESTIMATIVA DE 

MORTES 

180 Explosão vulcânica no Lago Taupo (Nova Zelândia) 92 mil 

526 Terremoto de Antioquia (Turquia) 250 a 300 mil 

1138 Terremoto de Aleppo (Síria) 230 mil 

1556 Terremoto de Shaanxi (China) 830 mil 

1737 Terremoto em Calcutá (Índia) 300 mil 

1755 Terremoto, incêndio e tsunami em Lisboa (Portugal) 100 mil 

1815 Erupção do vulcão Tambora (Indonésia) 92 mil 

1887 Enchente do rio Huang He (China) 900 mil 

1920 Terremoto em Haiyuan (China) 235,5 mil 

1931 Enchentes dos rios Hwang Ho, Yang Tsé e Huai (China) 2,5 a 4 milhões 

1958 Tsunami na Baia de Lituya, no Alasca (EUA) 430 mil 

1960 Terremoto em Valdívia (Chile) 6 mil 

1966 Erupção vulcânica em Huascarán (Peru) 3 mil 

1970 Ciclone de Bhola (Bangladesh e Índia) 300 mil 

1970 Terremoto (Peru) 66 mil 

1976 Terremoto em Tangshan (China) 242 mil 

1985 Terremoto na Cidade do México (México) 9,5 mil 

1985 Erupção vulcânica Nevado del Ruiz (Colômbia) 23 mil 

1999 Enchentes na Venezuela 20 mil 

2003 Onda de calor na Europa (sobretudo França, Espanha e Itália) 38 mil 

2004 Tsunami no Oceano Índico 430 mil 

2005 Terremoto do Paquistão 86 mil 

2005 Furacão Katrina 2 mil 

2008 Ciclone Nargis (Manmar) 78 a 124 mil 

2010 Terremoto no Haiti 200 mil 

2011 Terremoto e tsunami de Sendai (Japão) 28 mil 

Fonte: Elaborado pelo autor (a partir de busca em vários sites na rede mundial de computadores) 

Recentemente, a Revista Superinteressante trouxe em sua capa a reportagem 

intitulada “A fúria da natureza”, por meio da qual se apresentou um cenário de ameaças 

naturais, destacando-se que: “catástrofes como a do Japão mostram que estamos indefesos 

diante da força da natureza. E o pior é que há muito mais por vir” (SUPERINTERESSANTE, 

2011, p. 57), veja-se ainda o trecho abaixo: 

Terremoto. Crise nuclear. Veio tudo de uma vez para os japoneses. Um tremor de 

9.0 na escala Richter sacudiu o Japão em 11 de março, e o país já contava quase 9 
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mil mortos até o fechamento desta edição. Outras 13 mil pessoas ainda estavam 

desaparecidas. 

A catástrofe chamou a atenção de todo o mundo não só pelas vidas perdidas e pelos 

dramáticos esforços de resgate. O Japão é um dos países mais bem preparados para 

enfrentar desastres naturais, e ainda assim foi devastado pela força da natureza. Um 

sinal de que nenhum país está a salvo. 

Em 2010, desastres naturais mataram pelo menos 234 mil pessoas e afetaram quase 

outras 200 milhões no mundo. Nenhum especialista é capaz de dizer se esse número 

vai diminuir ou aumentar daqui para a frente, mas já se sabe que a intensidade das 

catástrofes vai crescer. O aquecimento global fará a temperatura subir – ela será até 

3,5º C mais alta até 2035, segundo a Agência Internacional de Energia. Isso significa 

mais secas, enchentes, erupções, furacões destruidores e até terremotos. E, sim, pode 

existir uma ligação entre esses fenômenos e a ação humana 

(SUPERINTERESSANTE, 2011, p. 57). Grifo nosso 

  

No trecho supracitado se enfatizou a preparação do Japão, e consequentemente 

da sua população, que muito se deve ao histórico de desastres naturais, ao qual é acometido o 

povo japonês. 

Ao contrário, no Brasil não se tem um histórico tão assustador de desastres 

naturais, pelo menos não na dimensão de outros vários países do mundo, mas há motivo para 

se preocupar, vez que, são apontados vários riscos de desastres naturais, conforme se vê no 

trecho abaixo, recorte da Superinteressante (2011): 

O maior risco [de ocorrência de tsunami no Brasil] conhecido é o dos terremotos que 

podem ocorrer nas ilhas Sandwich do Sul (que ligam a América do Sul à Antártida). 

“Eles gerariam tsunamis que poderiam afetar a costa brasileira”, afirma Costas 

Synolakis, geólogo da University of South California (SUPERINTERESSANTE, 

2011, p. 58). 

[...] a princípio, o Brasil não corre risco [de desastres relacionados com furacões]: 

nossas redondezas têm ventos fortes, e furacões só se formam em áreas de calmaria. 

Mas o clima pode mudar (ibidem, p. 59) 

Apesar de no Brasil não possuir vulcões há um risco associado a uma possível 

erupção vulcânica nas Ilhas Canárias, que se localizam próximo ao noroeste 

africano. Segundo a Superinteressante, lá existe um vulcão cuja erupção faria com 

que grandes blocos de pedra se desprendessem das ilhas, gerando um tsunami que 

inundaria o sul do Reino Unido, devastaria a costa leste americana e chegaria ao 

Nordeste brasileiro com ondas de até 3 metros de altura (ibidem, p. 59). 

O risco associado à ocorrência de terremotos no Brasil já é real. É que existe um tipo 

de abalo sísmico, chamado de intraplaca, que pode acontecer mesmo em regiões 

supostamente imunes. Esse fenômeno é causado por fragilidades nas placas 

tectônicas e responsável por 10% dos sismos no planeta. Os EUA sofreram um 

terremoto intraplaca de 8 graus no começo do século 19, e também já houve no 

Brasil – um tremor de 6,2 graus na serra do Tombador, em Mato Grosso, em 1955. 

Além disso, os terremotos estão deixando de ser desastres estritamente naturais. O 

de Sichuan, que matou 69 mil pessoas na China em 2008, pode ter sido 

desencadeado pela construção de uma represa (ibidem, p. 60). 

A última década concentrou 50 das 180 maiores enchentes dos últimos 100 anos. No 

Brasil as enchentes matam muito, além da destruição, as enchentes disseminam 

doenças infecciosas. As estatísticas que sinalizam para o aumento do problema 

sempre foram vistas com ressalva pelos meteorologistas. Para eles, é preciso uma 

longa sequência histórica para comprovar uma mudança. Pois essa mudança 

começou a ser comprovada. Pela primeira vez, foi provado que os gases do efeito 

estufa provocam aumento da chuva. Ou seja, não só está piorando, como a culpa é 

nossa (ibidem, p. 61). 
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A falta de água poderá atingir dois terços da população mundial em 2025. A 

previsão é de que as secas se intensifiquem. O aumento da temperatura global 

alimentou a evaporação no solo de países como a Austrália. A chuva gerada por esse 

vapor caiu em outras regiões, e o resultado são solos mais áridos (ibidem, p. 61). 

No QUADRO 4, pode se verificar que a maioria dos grandes desastres naturais 

ocorridos no Brasil num passado ainda recente guarda relação com o período chuvoso. 

Tal destaque deve ser realçado a partir da informação constante da 

Superinteressante (2011), no que tange aos desastres relacionados com as chuvas, a 

probabilidade de ocorrer é muito alta, a letalidade associada também é muito alta e a 

perspectiva para o futuro é de piorar. 

Num cenário de aumento da ocorrência de eventos adversos relacionados com 

o período chuvoso toda interferência para se prevenir ou mitigar desastres deve ser feita na 

redução das vulnerabilidades dos cenários. 

QUADRO 4 

Alguns grandes desastres naturais no Brasil 

 

ANO DESASTRE 
ESTIMATIVA DE 

MORTES 

1966 Enchentes na Região Sudeste do Brasil 250 

2004 Furacão Catarina no Estado de Santa Catarina 3 

2007 Terremoto em Itacarambi, Estado de Minas Gerais 1 

2008 
Inundações generalizadas e um grande número de movimentos 

gravitacionais de massa na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina 
135 

2010 Fortes chuvas no Rio de Janeiro 166 

2010 Enchentes no Nordeste 53 

2011 
Inundações, enxurradas e escorregamentos de terra na região serrana do 

Rio de Janeiro 
916 

Fonte: Elaborado pelo autor (a partir de busca em vários sites na rede mundial de computadores) 

 

3.2 Vulnerabilidades 

 

Segundo a UNISDR (2009), vulnerabilidades são as características e as 

circunstâncias de uma comunidade, sistema ou bem que o tornam susceptíveis aos efeitos 

nocivos de uma ameaça. 

Essa insegurança intrínseca dos sistemas é a condição interna dos cenários sob 

ameaça de desastres ou comunidades em risco que, uma vez interagindo com a magnitude do 
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evento ou acidente, definirá os efeitos nocivos (impróprios ou adversos), medidos em termos 

de provável intensidade dos danos e prejuízos previstos. 

Assim, segundo Castro (1999, p. 9) “a vulnerabilidade é a relação existente 

entre a intensidade do dano (ID) e a magnitude da ameaça (MA), caso ela se concretize como 

evento adverso. V=ID/MA”. 

Completa o mesmo autor que: 

a partir de interpretações embasadas na teoria dos sistemas, conclui-se que a 

segurança intrínseca dos sistemas, definida conceitualmente como o inverso da 

vulnerabilidade, depende da capacidade dos sistemas receptores para: - manter a 

homeostase ou equilíbrio dinâmico do meio interno; - recuperar o equilíbrio 

dinâmico, quando este é ameaçado, por intermédio de mecanismos de 

autorregulação, mediante a retroalimentação dos sistemas (CASTRO, 1999, p. 65). 

Daí a importância de se implementar, no nível municipal, programas, planos e 

ações de prevenção, mitigação e de preparação para emergências e desastres; proporcionar o 

aumento da proteção da população vulnerável a desastres, reduzindo o potencial adverso 

destes, principalmente poupando a perda de vidas humanas. 

Outro ponto a ser frisado é que toda ação que incide na redução da 

vulnerabilidade do sistema receptor acaba reduzindo a ameaça ou perigo coligados, 

lembrando-se que segundo Castro (1999, p. 9) ameaça é a “estimativa de ocorrência 

[prevalência] e magnitude de um evento adverso ou acidente determinado, expressa em 

termos de [...] provável magnitude de sua manifestação”. 

 

3.2.1 Fatores que determinam a vulnerabilidade em proteção e defesa civil das 

comunidades 

 

Os desastres cujo evento deflagrador é um fenômeno ou desequilíbrio natural 

estão ligados diretamente aos processos de desenvolvimento das atividades humanas, 

principalmente por que em torno do desenvolvimento há um natural aumento da densidade 

demográfica, que degenera as condições de vida e do ecossistema da vida humana, como é o 

caso da maioria das cidades brasileiras e mineiras, inclusive os grandes centros. Foi o que se 

observou mais intensamente, a partir da década de 60 no Brasil, quando as enchentes que se 

abateram sobre a região Sudeste do país atingiram grandes conglomerados urbanos recém 

densificados em virtude do êxodo rural, que desde então foi intensificado. 
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Nesse sentido, para Cerutti e Oliveira (2011, p. 418) os desastres 

impulsionados por fenômenos naturais checam as vantagens oferecidas pelo desenvolvimento 

econômico, sendo que, “por outro lado, as decisões que os indivíduos, comunidades e nações 

tomam em relação aos modelos de desenvolvimento podem implicar uma distribuição 

desigual do risco de desastre”. 

Em Brasil (2011b) se vê elencados três fatores que determinam a 

vulnerabilidade em proteção e defesa civil de uma comunidade ou corpo receptor, 

categorizados pela exposição à ameaça; fragilidade do próprio sistema; e a baixa resiliência: 

a) Por exposição: Relacionado com as decisões e práticas que localizam uma 

unidade social (pessoas, famílias, comunidade, sociedade), estrutura física ou 

atividade econômica na zona de influência de um perigo. Este fator explica a 

vulnerabilidade porque expõe uma determinada unidade social ao impacto negativo 

desse perigo-ameaça. Por exemplo: 

 Instalação de cultivos, habitações e infraestrutura educativa ou de saúde nas 

margens de rios ou em áreas propensas à inundação. 

 Construção de centros de saúde, postos médicos ou centros educativos em 

zonas de ribanceira ou em leitos secos de rios, tudo o que coloca em risco 

tal estrutura e principalmente as pessoas que se encontram nestes locais. 

(BRASIL, 2011b, p. MP8-1). 

b) Por fragilidade: É o nível ou o grau de resistência e/ou proteção diante do 

impacto de um perigo, ou seja, as condições de desvantagem ou de fraqueza 

relacionadas a uma unidade social. Na prática, refere-se às formas de construção, 

qualidade dos materiais, tecnologias utilizadas, entre outros. Exemplo: 

 As pontes, rodovias e infraestrutura são frágeis caso não se apliquem as 

normas de construção de resistência a sismos, já que esta zona do país 

enfrenta perigos sísmicos. 

 As habitações de adobino localizadas nas zonas baixas e planas são sensíveis 

à erosão e umidade que é gerada pelas chuvas intensas e inundações 

(ibidem, p. MP8-2). 

c) Por resiliência: Está associado com o grau de recuperação ou grau de assimilação 

que a unidade social, a estrutura física ou a atividade econômica possam ter após a 

ocorrência de um perigo-ameaça que tenham sofrido. Exemplo: 

 Baixo grau de organização da sociedade e inexistência de redes sociais, o que 

impede o desenvolvimento e a implementação de estratégias de ajuda 

mútua para a reconstrução de habitações ou para o fornecimento de 

serviços básicos. 

 Falta de diversificação da base produtiva em atividades agrícolas, comerciais, 

serviços, entre outros, o que impede que a população tenha opções de 

emprego e renda que permitam recuperar-se do desastre. 

 Ausência de medidas de contingência para a operação da infraestrutura em 

condições de emergência ou inexistência de mecanismos alternativos para o 

fornecimento de serviço em tais situações. 

 Falta de mecanismos financeiros para a reconstrução, o que impede uma 

rápida recuperação da produção ou a disposição de bens e/ou serviços 

(ibidem, p. MP8-5). 

Um olhar sobre o processo de formação dos municípios brasileiros sugere que, 

em sua maioria, estão presentes os fatores de risco relacionados acima, nesse sentido 

corroborando Cerutti e Oliveira (2011) quando afirmam que: 
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a explicação para o aumento contínuo das perdas e do impacto nas economias pode 

estar não em um aumento do número de eventos naturais extremos [somente], mas 

no aumento do número da população, infraestrutura e produção localizada em áreas 

de ameaça. As populações vulneráveis são suscetíveis de sofrer danos e perdas de 

grande magnitude enfrentando sérias dificuldades para se recuperar por conta 

própria. A falta de planejamento e a degradante forma de intervenção no ambiente 

natural criaram novas ameaças do tipo socioambiental. A vulnerabilidade interage 

com as ameaças, produzindo novas condições de risco, dimensionadas de diferentes 

formas em cada território (CERUTTI E OLIVEIRA, 2011, p. 418). 

É importante, portanto, conhecer as vulnerabilidades das comunidades, e 

efetivar ações para a redução do risco de desastres associados. 

 

3.2.2 Panorâmica do universo de pesquisa 

 

Como já se destacou na introdução do presente trabalho, a escolha dos 

municípios para análise por meio da presente pesquisa, atendeu aos critérios exclusivos de 

pertencimento à RMBH, afetação no último período chuvoso e consequente declaração de 

situação de emergência por parte dos respectivos chefes do Poder Executivo local. 

Desse modo, destaca-se que, em pesquisa aos arquivos da Diretoria Técnica – 

Dtec (Cedec/MG) verifica-se que no período compreendido entre 2002 e 2012, ou seja, nos 

últimos 10 períodos chuvosos em Minas Gerais, incluindo-se o último (2011/2012), 

excetuando-se os municípios de Juatuba, Pedro Leopoldo e Rio Manso, que só declararam 

situação de emergência em virtude da ocorrência de desastre relacionado com as chuvas neste 

último período, todos os 15 outros municípios são reincidentes em declaração de SE por 

chuvas, da seguinte forma: Baldim, Brumadinho, Esmeraldas, Florestal, Itaguara, Mário 

Campos, Nova Lima, Nova União e Raposos (duas vezes); Betim e Vespasiano (quatro 

vezes); Belo Horizonte e Igarapé (cinco vezes); Contagem e Ibirité (oito vezes). 

No que tange às características geomorfológicas dos municípios em 

perspectiva tem-se que, os municípios situados a leste da RMBH, estão sob a influência da 

Serra do Espinhaço, tendo a característica de um relevo mais movimentado (fortemente 

ondulado, com constante presença de serras) e por isso, com um risco de movimentos de 

massa, enquanto que, os municípios a oeste estão em terreno mais planificado ou suavemente 

ondulado, evidenciando o risco de inundações. 

Já quanto aos indicadores sociais, percebe-se uma homogeneidade entre os 

municípios em análise, sendo que em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano 
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Municipal na Educação (IDH-M Educação) cuja fonte é o Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD/2000), tem em destaque os índices de Belo Horizonte e 

Contagem, respectivamente 0,929 e 0,901, considerados índices muito elevados, os demais 

municípios oscilam de 0,789 (Rio Manso) a 0,898 (Pedro Leopoldo). Em relação ao IDH-M 

(2000), os municípios de Belo Horizonte, Nova Lima e Pedro Leopoldo possuem índices 

elevados, os demais possuem índices considerados médios. 

No que tange ao Coeficiente Gini, que mede a desigualdade social, que 

também tem a fonte dos dados no PNUD/2000, em que o indicador um é o pior e quanto mais 

próximo do zero melhor, tem-se do melhor índice, entre os 18 municípios, Ibirité (0,33) e o 

pior Baldim (0,45). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/2010) a Taxa 

de Alfabetização Adulta nos municípios em epígrafe oscila entre 0,876 (Nova União) a 0,971 

(Nova Lima). O mesmo instituto revela que em Belo Horizonte há 169 aglomerados 

subnormais (favelas), enquanto que em Contagem há 45, em Betim, 21, Vespasiano, 7 e 3 em 

Esmeraldas e Ibirité. 

Em relação aos dados demográficos, apresenta-se a TAB. 1, considerando-se 

os dados do censo 2010. 

TABELA 1 

Informações demográficas dos municípios da RMBH (universo de pesquisa) 

ordenados decrescentemente pelo número relativo à população 

 

MUNICÍPIO POPULAÇÃO URBANA RURAL DENSIDADE 

(hab./Km²) 

Belo Horizonte 2.375.444 2.375.444 0 7.177,65 

Contagem 603.048 601.009 2.039 3.099,13 

Betim 377.547 374.789 2.758 1.091,45 

Ibirité 159.026 158.662 364 2.177,63 

Vespasiano 104.612 104.612 0 1.492,15 

Nova Lima 81.162 79.394 1.768 189,43 

Esmeraldas 60.153 56.112 4.041 66,13 

Pedro Leopoldo 58.696 49.939 8.757 201,68 

Igarapé 34.879 32.675 2.204 317,28 

Brumadinho 34.013 28.687 5.326 53,13 

Juatuba 22.221 21.846 375 229,58 

Raposos 15.345 14.555 790 213,57 

Mário Campos 13.214 12.481 733 375,88 

Itaguara 12.371 9.530 2.841 30,12 

Baldim 7.917 5.068 2.849 14,29 

Florestal 6.603 5.501 1.102 33,97 

Nova União 5.554 2.875 2.679 52,39 

Rio Manso 5.267 2.833 2.434 22,69 

Fonte: IBGE/2010 
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Ao estudar as vulnerabilidades do componente humano da biocenose
5
, analisa-

se: a distribuição dos adensamentos demográficos, com relação às áreas de risco detectadas na 

fase anterior ao estudo de situação; a distribuição dos estratos populacionais mais vulneráveis 

aos desastres, como idosos, crianças, enfermos, deficientes físicos, pessoas desnutridas e 

mulheres nos últimos meses da gestação; a existência de populações deslocadas e ainda não 

adaptadas às condições físico-climáticas, socioculturais e econômicas, da região em estudo; a 

qualidade de vida da população e a existência de estratos populacionais marginalizados social 

e economicamente; os indicadores de saúde e a existência de endemias que podem 

intensificar-se, em circunstâncias de desastres; o nível de desenvolvimento sociocultural e 

econômico das comunidades; o nível de organização das comunidades e o estágio de 

preparação para emergências e desastres das mesmas (CASTRO, 1999). 

TABELA 2 

Informações conjunturais dos municípios da RMBH (universo da pesquisa) ordenados pelo ranking do IMRS/2008 

 

MUNICÍPIO IMRS 

2008 

IMRS 

Ranking 

2008 

PIB (R$) PIB (R$) 

per capta 

ARRECADAÇÃO/

2011 (R$)  

ORÇAMENTO/

2012 (R$) 

Nova Lima 0,729 5 2.496.605.727 33.054 342.461.609 300.000.000 

Belo Horizonte 0,720 7 42.151.107.690 17.313 5.349.446.000 7.737.716.000 

Brumadinho 0,707 11 835.247.724 24.789 124.000.000 139.000.200 

Betim 0,672 36 25.314.345.580 58.938 1.165.161.000 1.475.000.000 

Pedro Leopoldo 0,665 44 838.793.607 14.305 101.676.683 110.921.502 

Contagem 0,655 76 14.869.758.980 24.070 895.844.485 888.448.362 

Itaguara 0,630 189 131.245.329 10.243 11.146.000 11.435.000 

Igarapé 0,626 208 289.377.004 8.777 53.339.000 74.837.000 

Ibirité 0,619 258 989.768.302 6.373 199.531.000 205.179.250 

Raposos 0,606 357 56.213.160 3.645 13.825.000 19.000.000 

Baldim 0,604 368 63.318.753 7.406 11.931.712 14.000.000 

Florestal 0,602 391 43.941.011 7.142 12.951.683 10.800.000 

Juatuba 0,597 426 636.632.396 30.954 55.629.384 56.690.000 

Rio Manso 0,585 513 31.372.752 6.019 10.000.000 11.000.000 

Vespasiano 0,583 529 991.562.188 9.959 115.545.000 167.000.000 

Nova União 0,572 611 34.695.031 6.155 8.885.657 9.600.000 

Mário Campos 0,548 747 71.440.794 6.003 16.777.412 19.645.299 

Esmeraldas 0,536 796 276.738.667 4.746 55.000.000 60.000.000 

Fonte: IBGE/2008; AMM, 2012 e Pesquisa de Campo 

                                                           
5
 Biocenose: 1. Agrupamento de seres ligados por uma cadeia de dependência recíproca, que se perpetuam por 

reprodução em local determinado. 2. Comunidade de seres vivos, reunião de diferentes animais e vegetais, 

dentro de um mesmo biótopo, cujos membros constituem, em dependência mútua um equilíbrio biológico 

dinâmico (BRASIL, 2002, p. 46). 
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O maior Produto Interno Bruto – PIB (IBGE/2008) dentre os 18 municípios é o 

de Belo Horizonte, seguido por Betim e Contagem, conforme se verifica na TAB. 2 acima, 

que traz também os números relativos à arrecadação municipal e o orçamento. 

Por fim, no que concerne ao Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

(IMRS/2008) cuja fonte é a Fundação João Pinheiro (FJP), observa-se o maior índice no 

município de Nova Lima (0,729), seguindo se ao de Belo Horizonte (0,72); Brumadinho 

(0,707); Betim (0,672); Pedro Leopoldo (0,665); Contagem (0,655); Itaguara (0,63); Igarapé 

(0,626); Ibirité (0,619); Raposos (0,606); Baldim (0,604); Florestal (0,602); Juatuba (0,597); 

Rio Manso (0,585); Vespasiano (0,583); Nova União (0,572); Mário Campos (0,548) e 

Esmeraldas (0,536). Salientando que este índice é composto de vários indicadores 

relacionados com as áreas de Saúde, Educação, Renda, Segurança Pública, Assistência Social, 

Cultura e Esportes e informações financeiras dos municípios de Minas Gerais. 

 

3.3 Adaptação às mudanças climáticas 

 

O tema adaptação não pode ser considerado algo novo em termos de 

desenvolvimento humano, a própria teoria evolutiva de Charles Darwin acerca da “seleção 

natural” indica essa necessidade de adaptação do homo sapiens. 

De acordo com as diferentes disciplinas que se queira enfocar, distintos 

também serão os sentidos empregados ao termo adaptação, interessando a presente pesquisa a 

perspectiva de redução do risco de desastres. 

Nesse sentido, segundo a UNISDR (2009) por adaptação se entende como: 

os ajustes nos sistemas humanos ou naturais como resposta aos estímulos climáticos 

projetados ou reais, ou seus efeitos, que podem moderar o dano ou aproveitar seus 

aspectos benéficos. Podem se diferenciar vários tipos de adaptação, entre elas a 

preventiva e a reativa, a pública e a privada ou a autônoma e planejada (UNISDR, 

2009, p. 4). 

Emprega sentido próximo, Martins (2010) ao afirmar: 

Assim, pode-se interpretar a adaptação como sendo em relação à mudança climática 

ou a mudanças de caráter mais geral, como mudanças culturais ou socioeconômicas. 

Pode ser tanto em resposta a efeitos adversos, como também em relação a 

oportunidades positivas decorrentes de impactos climáticos atuais e futuros 

(MARTINS, 2010, p. 11). 

Depreende-se das assertivas acima, que numa estrutura social como a 

brasileira, seria pouco destacar apenas as vulnerabilidades das comunidades, assentadas 
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muitas vezes de forma inapropriada, visto que nem todas as medidas, nesse estágio, são 

eficazes para redução ou extinção das vulnerabilidades, sendo interessante a conjugação de 

esforços na adaptação, considerando que toda crise (inclusive o quadro global de mudanças 

climáticas) traz consigo oportunidades. 

 A partir do conteúdo exposto na presente seção, e considerando as lições de 

Cerutti e Oliveira (2011) vê-se que a conjugação do desenvolvimento econômico, degradação 

ambiental, construção do risco e concretização de desastres nos países em desenvolvimento 

impulsionam a percepção de que o desenvolvimento sustentável pode ser atingido se houver 

investimento na previsão do risco, na leitura das ameaças e vulnerabilidades das comunidades 

e nas ações de redução e, inclusive, de adaptação, a fim de que se tornem componentes do 

desenvolvimento setorial e territorial em nível internacional, nacional e local, a partir da 

gestão do risco de desastres, cuja doutrina será apresentada na seção seguinte. 
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4 A GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES 

 

A presente seção se prestará a trazer à pesquisa a doutrina brasileira acerca da 

gestão do risco de desastres, principalmente no que tange o planejamento de proteção e defesa 

civil, além da necessária atualização do conteúdo, tendo-se como embasamento teórico os 

elementos doutrinários globais sobre o tema, mormente, o conteúdo preconizado pela 

Estratégia Internacional para Redução de Desastres da Organização das Nações Unidas, além 

de informações correlatas. 

Conduzir-se-á o estudo partindo-se de alguns aspectos conceituais básicos 

relacionados com o assunto central da presente seção, passando pela segurança global da 

população, pelo ciclo de gestão de proteção e defesa civil e pela apresentação de algumas 

ferramentas da gestão do risco de desastres. 

Assim, antes de se adentrar nas especificidades da doutrina da gestão do risco 

de desastres, ressalta-se uma concepção generalista para o termo gestão e sua sinonímia que é 

o “ato ou efeito de gerir; administração, gerência; ação de administrar, de dirigir, gerência” 

(HOUAISS, 2009) aceitando-se, por conseguinte a admissão dos termos administração e 

gerenciamento como sinônimos de gestão, considerando que são estes termos normalmente 

usados para definição do processo de dirigentemente se empregar os recursos humanos e 

materiais para efetivamente se alcançar os objetivos organizacionais. 

Nessa direção a UNISDR (2009), define gestão do risco de desastres ou gestão 

para a redução do risco de desastres como: 

o processo sistemático de utilizar diretrizes administrativas, organizacionais, 

destrezas e capacidades operacionais para executar políticas e fortalecer capacidades 

de enfrentamento, para reduzir o impacto adverso das ameaças e possibilidades de 

ocorrência de desastres. 

Comentário: Este termo é uma ampliação do conceito mais geral da gestão de risco 

por abordar o tema específico do risco de desastres. A gestão do risco de desastres 

busca evitar, diminuir ou transferir os efeitos adversos das ameaças mediante 

diversas atividades e medidas de prevenção, mitigação e preparação (UNISDR, 

2009, p. 10). 

Um conceito similar, mas complementar, acerca da gestão do risco é dado por 

Brasil (2011b), segundo o qual: 

A gestão do risco (GdR) é um processo de adoção e implementação de políticas, 

estratégias e práticas com a finalidade de diminuir os riscos associados aos perigos 

ou para amenizar seus efeitos em uma unidade social, estrutura física, atividade 

econômica ou projeto (BRASIL, 2011b, p. MP8-5). 
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É relevante se trazer à baila o conceito de risco exposto na doutrina brasileira 

de proteção e defesa civil, como sendo a medida de danos
6
 e prejuízos

7
 potenciais, 

considerando-se a probabilidade estatística de ocorrência de evento adverso que resulte em 

desastres, ou a “relação existente entre: a probabilidade estatística de que uma ameaça de 

evento adverso ou de acidente determinado se concretize com uma magnitude definida” 

(CASTRO, 1999, p. 8-9). 

De igual modo, para a UNISDR (2009, p. 25) risco é “a combinação da 

probabilidade de que se produza um evento e suas consequências”, ou seja, há duas 

percepções distintas para o termo: uma é a possibilidade de determinada ocorrência e outra 

são as possíveis perdas associadas ao evento causa do risco de desastres. 

Brasil (2006) traz interessante e completa definição de risco: 

O termo risco indica a probabilidade de ocorrência de algum dano a uma população 

(pessoas ou bens materiais). É uma condição potencial de ocorrência de um 

acidente. Embora pareça (e seja) complicada, a fórmula apresentada a seguir é muito 

adequada para o exercício da gestão de riscos: 

R = P (fA) * C (fV) * g-1 

onde um determinado nível de risco R representa a probabilidade P de ocorrer um 

fenômeno físico (ou perigo) A, em local e intervalo de tempo específicos e com 

características determinadas (localização, dimensões, processos e materiais 

envolvidos, velocidade e trajetória); causando consequências C (às pessoas, bens 

e/ou ao ambiente), em função da vulnerabilidade V dos elementos expostos; 

podendo ser modificado pelo grau de gerenciamento g. 

Essa equação nos diz que, ao olharmos para uma “situação de risco”, devemos, em 

primeiro lugar, identificar qual é o perigo, que processos naturais ou da ação 

humana estão produzindo, em que condições a sua evolução poderá produzir um 

acidente e, qual a probabilidade deste fenômeno físico ocorrer. Após chegar a este 

ponto – o de vislumbrar o processo gerador do acidente – devemos avaliar as 

consequências que ele causará. Não há risco sem alguma probabilidade de acidente 

nem acidente sem qualquer consequência de perda ou de dano. Finalmente, podemos 

atuar sobre o problema, diminuindo o risco através de um melhor gerenciamento 

(BRASIL, 2006, p. 29). Grifo nosso 

É o que também leciona Cerutti e Oliveira (2011) segundo a qual: “risco pode 

ser definido pela probabilidade de consequências prejudiciais ou perdas esperadas, resultado 

de interações entre ameaças naturais ou antropogênicas e as condições de vulnerabilidade”. 

Verifica-se, portanto, que para se reduzir o risco de desastres e, 

consequentemente aumentar a segurança global da população, é necessária uma melhor gestão 

ou gerenciamento dos riscos associados, sendo que o objetivo da gestão do risco de desastres 

é a execução de ações e o fortalecimento das capacidades locais para o aumento da resiliência, 

                                                           
6
 Dano é a intensidade das perdas humanas, materiais e ambientais, induzidas às pessoas, comunidades, 

instituições, instalações e aos ecossistemas, como consequência de um evento adverso (CASTRO, 1999, p. 8). 
7
 Prejuízo é a medida de perda relacionada com o valor econômico, social e patrimonial, de um determinado 

bem, em circunstâncias de desastres (ibidem). 
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sendo o termo capacidades definido por UNISDR (2009, p. 5) como “a combinação de todas 

as forças, atributos e recursos disponíveis dentro de uma comunidade, sociedade ou 

organização que podem ser utilizados para a consecução dos objetivos concordados”, 

acrescenta-se o comentário da UNISDR (2009) explicando o termo capacidades: 

A capacidade pode incluir a infraestrutura e os meios físicos, as instituições e as 

habilidades de afrontamento da sociedade, assim como o conhecimento humano, as 

destrezas e os atributos coletivos tais como as relações sociais, a liderança e a 

gestão. A capacidade também pode ser descrita como aptidão. A avaliação das 

capacidades é um termo para descrever o processo onde se revisam as capacidades 

de um grupo em comparação com os objetivos desejados e identificam-se as brechas 

relacionadas às capacidades com a finalidade de tomarem-se ações posteriores 

(UNISDR, 2009, p. 5-6). 

Percebe-se, portanto, o alinhamento da Política Nacional de Proteção e Defesa 

Civil, renovada com a edição da Lei Nacional nº 12.608/12, com a Estratégia Internacional 

para a Redução de Desastres, já a partir da comparação do conteúdo do art. 3º do aludido 

mandamento legal – que estabelece que a “PNPDEC abrange as ações de prevenção, 

mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil” – com o 

conceito de gestão do risco de desastres, supracitado, destacando-se que das cinco ações 

estabelecidas na política nacional, a prevenção, mitigação e preparação se relacionam 

diretamente com a gestão do risco de desastres, enquanto que as ações de resposta e 

recuperação se relacionam com a gestão de desastres, apesar de não se poder furtar ao fato de 

que a ação de recuperação ou reconstrução de cenários afetados por desastres também se 

relaciona, mesmo que indiretamente, com a prevenção, visto que quando se reconstrói um 

cenário afetado de forma sustentável pode se evitar ou minimizar novos desastres, 

evidenciando um ciclo de proteção e defesa civil. 

 

4.1 A Segurança global da população 

 

A República Federativa do Brasil é um estado democrático de direito, que tem 

como fundamentos, dentre outros, a cidadania (potencialização, pelo Estado, do máximo 

usufruto dos direitos fundamentais pelos seus cidadãos) e a dignidade da pessoa humana 

(capacidade inerente a todo ser humano de participar plenamente da vida em sociedade, a 

partir da concretização na vida prática de uma gama de direitos fundamentais, construindo e 

modificando o seu meio, pelo trabalho - condição sine qua non para o pleno desenvolvimento 

humano), cabendo ao ente estatal a garantia, a proteção e a promoção desses direitos a todos 
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indiscriminadamente, é isto o que se depreende da leitura dos incisos II e III do artigo 1º da 

CR/88. 

Assentado nesses postulados é que o legislador constituinte definiu na Carta 

Magna de 1988 os objetivos do Estado Brasileiro e consequentemente do poder público das 

três esferas de governo (federal, estadual e municipal), conforme se lê: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II – garantir o desenvolvimento nacional; 

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; 

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 

e quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988). Destaque nosso 

A segurança global da população, cuja promoção é responsabilidade de toda a 

coletividade cidadã, relaciona-se estreitamente com o alcance dos objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil por constituir-se, segundo Castro (1999, p. 39), “na garantia 

de direitos naturais [e fundamentais], como o direito à vida e à saúde e direitos sociais, como 

o direito à segurança, à propriedade e à incolumidade das pessoas e do patrimônio”. 

Um cenário seguro é consequência também do desenvolvimento social 

sustentável, da construção de laços de solidariedade e da redução das desigualdades sociais, 

dentre outros objetivos sociais, que se contrapõem às condicionantes relacionadas com os 

cenários de desastres, trazidas a lume na doutrina brasileira de proteção e defesa civil por 

Brasil (2000) e que causam exatamente o oposto, que seria a insegurança global da população, 

a saber: 

Estudos epidemiológicos demonstram que, em função do crescimento demográfico, 

nestes dois últimos séculos os desastres naturais produziram danos e prejuízos muito 

superiores aos provocados pelas guerras [...] o desenvolvimento imediatista e o 

crescimento antientrópico [ou desordenado] provocaram a deterioração do ambiente 

e agravaram a vulnerabilidade dos ecossistemas humanos [...] (BRASIL, 2000, p. 

12). 

A crise econômica que se desenvolveu no País, a partir de meados da década de 70, 

gerou reflexos negativos sobre o processo de desenvolvimento social e sobre a 

segurança global das populações, em circunstâncias de desastres, ao: 

- deteriorar, ainda mais, as já precárias condições de vida e de bem-estar social de 

importantes segmentos populacionais; 

- intensificar as desigualdades e desequilíbrios inter-regionais e intrarregionais; 

- intensificar os movimentos migratórios internos, o êxodo rural e o crescimento 

desordenado das cidades; 

- incrementar o desenvolvimento de bolsões de extrema pobreza no entorno das 

cidades de grande e de médio porte (ibidem, p. 12). 

Note-se que, num cenário de risco, vulnerável pela exposição humana a 

ameaças decorrentes da ocorrência de fenômenos naturais, a maior parcela da população em 

risco é geralmente a pertencente a extratos populacionais socialmente vulneráveis, muito 
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provavelmente também por causa de uma vulnerabilidade cultural associada, termo 

emprestado por Brasil (2000, p. 13) que estabelece que “dentre as vulnerabilidades culturais 

da sociedade brasileira destacam-se o deficiente senso de percepção de risco
8
, o fatalismo e o 

conformismo”. 

Salienta-se ainda que segundo Brasil (2000), a comunidade internacional já 

concluiu em várias conferências, que em nível internacional, a segurança global desta e de 

futuras gerações depende de estreitas relações interativas entre: o desenvolvimento 

sustentável e responsável; a redução de desastres; a proteção ambiental; o bem-estar social. 

O objetivo geral da proteção e defesa civil é a redução de desastres, reforçando 

que é o desastre, a concretização dos riscos de consequências negativas da exposição de um 

ecossistema vulnerável a ameaças relacionadas com uma adversidade. Tal objetivo não é 

alcançado ao acaso, é necessário o gerenciamento de ações para se evitar (quando possível) ou 

para minimizar essas consequências negativas (danos materiais ou humanos, prejuízos sociais, 

econômicos e ambientais), sabendo-se que em se tratando de ameaças naturais (objeto desta 

pesquisa) não é possível se evitar os eventos adversos naturais e, por isso, a gestão deve visar 

à redução das vulnerabilidades dos sistemas receptores (as comunidades humanas) e das 

ameaças, formando-se ecossistemas humanos ou comunidades resilientes a desastres. 

Para a UNISDR (2009) a resiliência de um município - em relação a possíveis 

ou prováveis eventos adversos que resultem num risco de desastres pela ameaça associada à 

vulnerabilidade do cenário - é a medida do grau de preparação da comunidade em relação aos 

recursos necessários para enfrentar determinado risco e à capacidade de organização e 

articulação desta comunidade antes, durante e após os momentos de urgência. 

É com essa finalidade que se tem estabelecido na doutrina nacional de proteção 

e defesa civil um processo de planejamento específico, com o qual se devem comparar as 

ações indicadas tanto na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, quanto na campanha 

brasileira de redução de desastres (especificamente no que tange aos 10 passos essenciais para 

construir cidades resilientes) para se concluir o conjunto de ações na gestão do risco de 

desastres nos municípios mineiros, a serem hierarquizadas na sequência de prioridades. 

                                                           
8
 Senso de percepção de Risco: Impressão ou juízo intuitivo sobre a natureza ou grandeza de um risco 

determinado. Percepção sobre a importância e a gravidade de um risco determinado, com base no repertório de 

conhecimentos que o indivíduo adquiriu durante seu desenvolvimento cultural e no juízo político e moral da 

significação do nível de risco aceitável por um determinado grupo social. A percepção de risco é diretamente 

proporcional ao grau de desenvolvimento social de um determinado grupo populacional, considerado em seus 

aspectos psicológicos, éticos, culturais, econômicos, tecnológicos e políticos (CASTRO, 1999, p. 9). 
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4.2 Ciclo de gestão de proteção e defesa civil 

 

A atuação pública e privada no campo da proteção e defesa civil se dá em dois 

momentos bem distintos: normalidade e anormalidade. Compreendendo-se por período de 

normalidade como a situação em que a comunidade convive com os riscos associados à 

possibilidade ou probabilidade da ocorrência de desastres, enquanto que por período de 

anormalidade se tem como o momento em que os riscos se concretizam em desastres e seus 

consequentes danos e prejuízos. 

Nesse sentido, que para Castro (1999): 

[...] o planejamento estratégico da redução dos desastres tem dois objetivos gerais: 

- minimizar os desastres; 

- restabelecer a situação de normalidade. 

A minimização de desastres relaciona-se com o incremento da segurança 

intrínseca dos cenários dos desastres e das comunidades em risco e compreende os 

seguintes aspectos globais: 

- prevenção de desastres; 

- preparação para emergências e desastres. 

O restabelecimento da situação de normalidade compreende os seguintes 

aspectos globais: 

- resposta aos desastres; 

- reconstrução (CASTRO, 1999, p. 84). 

 
 

 

FIGURA 3 - Ciclo de gestão de proteção e defesa civil 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nota: A construção do ciclo de gestão de proteção e defesa civil (FIG. 3) foi inspirada num trabalho gráfico 

exposto em banner na Coordenadora Estadual de Defesa Civil do Espírito Santo. 
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Assim, a partir da atualização da doutrina brasileira de proteção e defesa civil, 

corolário da necessária comparação desta com a doutrina internacional, mais precisamente, 

com a doutrina emanada da Estratégia Internacional para a Redução de Desastres das Nações 

Unidas, se tem gestão do risco de desastres como um processo de ações planejadas inerentes 

ao período de normalidade (anterior aos desastres), e diretamente relacionadas com a 

prevenção, mitigação e preparação, enquanto que a gestão de desastres aduz às ações 

planejadas e relacionadas com o período de anormalidade (durante e após os desastres), 

relacionadas diretamente com a resposta e recuperação ou reconstrução, conforme a FIG. 3 

acima. 

Nesse sentido, a UNISDR (2009), traz as definições seguintes: 

Prevenção é a evasão absoluta dos impactos adversos das ameaças e dos desastres 

interligados. 

Comentário: A prevenção (ou seja, a prevenção de desastres) expressa o conceito é a 

intenção de evitar completamente os possíveis impactos adversos mediante diversas 

ações que são tomadas previamente. Entre os exemplos incluem-se a construção de 

represas e muros de contenção para eliminar o risco de inundações, regulamentações 

sobre o uso dos solos para não permitir o estabelecimento de assentamentos nas 

áreas de alto risco e design de engenharia sísmica que prezam pela sobrevivência e 

funcionamento dos edifícios considerados como vitais no caso de um terremoto. 

Frequentemente não se pode evitar por completo as perdas e as tarefas se 

transformam naquelas relacionadas à mitigação. Por este motivo, pelo menos em 

parte, algumas vezes os termos de prevenção e mitigação são utilizados de modo 

indiferenciado na sua aceitação formal (UNISDR, 2009, p. 22). Destaque nosso 

Mitigação é a diminuição ou a limitação dos impactos adversos das ameaças e dos 

desastres em geral. 

Comentário: Com frequência não é possível prevenir totalmente todos os impactos 

adversos das ameaças e ações. As medidas de mitigação envolvem técnicas de 

engenharia e construções resistentes às ameaças, assim como melhores políticas 

ambientais e uma maior sensibilização pública. Deve-se ter em mente que as 

políticas relacionadas à mudança climática definem a “mitigação” de forma 

diferente, uma vez que utilizam o termo para abordar a redução das emissões de 

gases de efeito estufa que é a fonte da mudança climática (ibidem, p. 19-20). 

Destaque nosso 

As ações de prevenção e mitigação têm como característica marcante a sua 

concretude, considerando que por meio dessas ações de proteção e defesa civil, entrega-se 

produtos palpáveis, reais, concretos para o enfrentamento da ameaça e para a eliminação ou 

redução das vulnerabilidades do cenário humano. 

Esse rol de ações é dividido em dois subgrupos que se configuram em dois 

processos gerais de prevenção e mitigação de desastres: avaliação do risco e redução do risco 

(propriamente dito). 
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4.2.1.1 Avaliação de riscos 

 

O processo de avaliação de riscos de desastres apresenta como produto final 

um estudo de situação, por meio do qual serão identificados os riscos e estimada a sua 

relevância, além da hierarquização desses a partir de uma priorização estabelecida pelo juízo 

valorativo – que no Brasil deve ser guiado de forma primeva pela CF/88 (a vida humana em 

primeiro lugar e, por consequência, o meio ambiente, sistema coletivos e depois as 

propriedades), a fim de se levantar alternativas de gestão com opções para a decisão do gestor. 

Esse é o entendimento provindo da leitura de Castro (1999). 

No mesmo sentido, acrescenta-se, conforme Castro (1999) que a avaliação de 

riscos de desastres é a etapa de diagnóstico e dimensionamento do potencial problema no 

dado território, sendo o complexo de três medidas a serem adotadas em relação a cada ameaça 

presente na comunidade local ou corpo receptor: o estudo das ameaças de desastres; o estudo 

das vulnerabilidades da comunidade em risco, devendo se estabelecer os graus desta 

vulnerabilidade; a estimativa de riscos elaborada a partir da avaliação e da hierarquização dos 

riscos e do estabelecimento do polígono de risco. 

Brasil (2011b, p. MP8-7) define a análise de risco como “uma ferramenta que 

permite a identificação e avaliação dos prováveis danos e/ou perdas que são ocasionados pelo 

impacto de um perigo sobre um projeto ou elemento relacionado a este”. Acrescenta como 

síntese deste processo a identificação e inclusão de medidas que evitem a geração de 

vulnerabilidades ou que melhore o cenário já vulnerável, de modo que reduza o risco, por 

meio da apresentação de hipóteses para a solução do problema proposto. 

A materialização da avaliação de riscos e do consequente estudo das áreas de 

possível afetação é a montagem de bancos de dados, a elaboração de mapas temáticos acerca 

das ameaças, vulnerabilidades e consequente, do risco de desastres (CASTRO, 1999). 

Apresenta-se abaixo, no QUADRO 5, um esquema da avaliação de riscos de 

desastres, considerando-se as lições contidas em Castro (1999). 

Após a identificação e análise de riscos de desastres e como medida final do 

estudo de situação, deve-se propor a adoção de ações para a redução dos riscos. 
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QUADRO 5 

O processo de avaliação de riscos de desastres esquematizado 

 

Avaliação 

de riscos 

de 

desastres 

Estudo das 

ameaças 

Metodologia do 

estudo 

- Pesquisa histórica 

- Caracterização das ameaças 

- Caracterização dos efeitos desfavoráveis 

- Pré-avaliação e hierarquização das ameaças 

- Descrição sumária dos cenários e das comunidades em 

risco 

- Estudo dos fenômenos premonitórios 

- Cadastramento das informações 

Sistematização 

do estudo 

analítico 

- Que ameaças são caracterizadas na região? 

- Quais as características intrínsecas das ameaças em 

estudo? 

- Quais as prováveis magnitudes das ameaças? 

- Qual a prevalência da ameaça? 

- Qual a recorrência da ameaça? 

- Em que circunstâncias determinadas ameaças se 

concretizam? 

- Quais os fenômenos premonitórios relacionados com as 

ameaças estudadas? 

- Quais os prováveis epicentros das ameaças? 

- Quais os prováveis cenários dos desastres? 

Estudo das 

vulnerabilidades 

Estudo do 

biótopo natural 

- Importância da geomorfologia e do intemperismo 

Estudo do 

biótopo 

modificado pelo 

homem 

- Desenvolvimento do estudo do mobiliamento do 

território 

- Estudo da localização 

- Segurança intrínseca das estruturas 

Estudo do 

componente 

humano da 

biocenose 

- Cadastramento das comunidades de risco 

- Análise política e cultural das comunidades locais (senso 

de percepção de risco e o nível de risco aceitável) 

Estudo dos 

componentes 

animais e 

vegetais da 

biocenose 

- Estudo sumário dos desastres relacionados com a 

biocenose 

Estimativa de 

riscos 

Objetivos 

 

- grau de probabilidade de concretização da ameaça 

- provável magnitude 

- prováveis danos e prejuízos 

Estimativa de danos e prejuízos potenciais 

Desenvolvimento de bancos de dados e de mapas temáticos 

Definição das hipóteses de planejamento 

Fonte: CASTRO, 1999, p. 66-84 

4.2.1.2 Medidas de redução dos riscos de desastres 

 

O cenário global de mudanças climáticas, no qual se está diante, sugere que os 

desastres naturais vão acontecer numa frequência maior, como maiores também devem ser a 

intensidade e a magnitude destes. 
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Considerando-se que a partir da análise da relação causa e efeito, em se 

tratando da propulsão dos desastres - objeto da presente pesquisa (relacionados com o período 

chuvoso em Minas Gerais) há que se ter em mente que nada se pode fazer em relação aos 

fenômenos deflagradores de tais ocorrências, pois o ser humano não tem sequer controle 

pleno sobre o momento da ocorrência dos mesmos, que se dirá da intensidade dos eventos 

adversos, causadores de desastres naturais.  

Por isso, segundo a UNISDR (2009) com vistas à redução do risco de 

desastres, todo esforço humano deve ser direcionado para a análise e a gestão dos fatores 

causais dos mesmos, sobretudo as ações sistemáticas voltadas à minimização do nível de 

exposição às ameaças e à redução das vulnerabilidades das comunidades. 

Para Castro (1999) o esforço dos governos locais para a redução do risco de 

desastres, orbita em torno de ações ou medidas estruturais e não estruturais que visem à 

redução da vulnerabilidade dos cenários de possíveis e prováveis desastres, a saber: 

As medidas não-estruturais relacionam-se com a urbanização, com a mudança 

cultural e comportamental e com a implementação de normas técnicas e de 

regulamentos de segurança e têm por finalidade permitir o desenvolvimento das 

comunidades em harmonia com os ecossistemas naturais ou modificados pelo 

homem. 

As medidas estruturais, também chamadas de medidas de “pedra-e-cal”, têm por 

finalidade aumentar a segurança intrínseca dos biótopos humanos, por intermédio de 

atividades construtivas (CASTRO, 1999, p. 88). 

Salienta-se o caráter de complementaridade entre essas espécies de medidas de 

redução do risco de desastres, devendo por isso serem ambas priorizadas nos municípios, e a 

despeito da maior visibilidade que se tem as medidas estruturais, a experiência indica que as 

medidas não estruturais sejam mais efetivas para o fim proposto, a prevenção ou mitigação 

dos desastres, por serem medidas que propiciam a convivência com o risco, segundo a lição 

de Tominaga; Santoro; Amaral (2009). 

A despeito da assertiva contida no parágrafo anterior, não se pode descartar as 

informações importantes trazidas por Desafios do Desenvolvimento (2011) acerca de medidas 

estruturais, que inclusive guardam relação direta com o objeto da presente pesquisa, qual seja, 

a gestão do risco de desastres relacionados com o período chuvoso, a saber: 

Para impedir a formação de novas áreas de risco, uma das ações mais importantes é 

instituir programas habitacionais que consigam fornecer alternativas concretas de 

moradia para as classes mais pobres, de maneira a reduzir a pressão pela ocupação 

irregular de encostas ou margens de rios. Uma das respostas do governo federal a 

essa necessidade foi estabelecer prioridade de atendimento de famílias removidas 

desses assentamentos precários no programa habitacional Minha Casa Minha Vida.  

(DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO, 2011, p. 28). 
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“Não se trata de erradicar os assentamentos precários de forma extensiva, mas de 

fornecer, sempre que possível, níveis de segurança e condições urbanas adequadas 

para esses bairros populares” (Celso Santos Carvalho, diretor do Departamento de 

Assuntos Fundiários e Áreas de Risco de Secretaria Nacional de Programas Urbanos 

do Ministério das Cidades) (ibidem, p. 28). 

No âmbito da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do 

governo federal, para prevenir a ocorrência de desastres e reduzir o risco já 

instalado, foi incluída uma ação de macrodrenagem urbana, com obras contra 

inundações, e uma ação de contenção de encostas, dirigida à elaboração de planos 

municipais de redução de riscos, nos quais estejam identificadas as áreas vulneráveis 

prioritárias (ibidem, p. 28). 

As ações retrocitadas, ao mesmo tempo em que exemplificam ações 

relacionadas à prevenção e mitigação de desastres, se apresentam como sugestões para os 

governos locais, considerando inclusive o apoio, em tese, do governo federal para a 

implementação de tais atividades. 

 

4.2.2 Preparação 

 

Na etapa da preparação procura-se potencializar as ações preventivas e de 

mitigação de desastres, de resposta a emergências e desastres, e de reconstrução de cenários 

atingidos por desastres. Veja-se UNISDR (2009): 

Preparação é o conhecimento e as capacidades que são desenvolvidas pelos 

governos, profissionais, organizações de resposta e de recuperação, comunidades e 

pessoas para prever, responder e recuperar-se de forma efetiva dos impactos dos 

eventos ou as condições prováveis, iminentes ou atuais que estão relacionadas com 

uma ameaça. 

Comentário: a preparação é uma ação realizada no contexto da gestão do risco de 

desastres. Seu principal objetivo é desenvolver as capacidades necessárias para gerir 

de forma eficaz todos os tipos de emergência e conseguir realizar transições 

metódicas e ordenadas desde a resposta até uma recuperação sustentável. A 

preparação baseia-se na análise sensata do risco de desastres e no estabelecimento de 

vínculos apropriados com os sistemas de alerta prévio. A preparação inclui as 

atividades como o planejamento de contingências, reserva de equipamentos e o 

fornecimento, desenvolvimento de disposições para a coordenação, evacuação, 

informação pública, capacitação e exercícios de campo correspondentes. Estas 

atividades devem receber o apoio das capacidades institucionais, jurídicas e 

orçamentárias formais. O termo relacionado de “prontidão” descreve a habilidade de 

responder forma rápida e apropriada quando seja necessário (UNISDR, 2009, p. 21). 

As ações relacionadas com a preparação para desastres vitalizam os sistemas 

de proteção e defesa civil nas três esferas de poder público (federal, estadual e municipal), 

visto que é nesta etapa que as entidades do poder público, da iniciativa privada e da sociedade 

civil organizada se preparam para a atuação sistêmica, articulada e integrada. 

Destaca-se, nesse sentido, o recorte dado ao tema por Desafios do 

Desenvolvimento (2011): 



 

 

58 

O cruzamento de informações meteorológicas e do mapeamento detalhado das áreas 

suscetíveis a deslizamentos e inundações, um sistema de alerta e alarme da 

população, uma elevada percepção de risco por parte da população, conjugado com 

o treinamento da comunidade para as ações emergenciais são os ingredientes 

fundamentais para a minimização dos impactos dos desastres relacionados com o 

período chuvoso (DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO, 2011, p. 27). 

Desse modo, tem-se na etapa de preparação, um conjunto de ações abstratas, 

pois o seu produto é imaterial, intangível, não palpável, contudo de indelével importância para 

a utilização das capacidades institucionais, principalmente quando interagidas em torno das 

fases de resposta e de reconstrução, merecendo relevo ainda a preparação da comunidade para 

os impactos dos desastres, o que é de fundamental importância para a redução das perdas de 

vidas humanas e bens. 

Afirma Castro (1999, 47), que “a preparação para emergências e desastres tem 

por objetivo otimizar o funcionamento do Sindec [SINPDEC] e, consequentemente, as ações 

preventivas de resposta aos desastres e de reconstrução”. 

Segundo o mesmo autor: 

O Programa de Preparação para Emergências e Desastres – PPED priorizou projetos 

de: 

Desenvolvimento Institucional; 

Desenvolvimento de recursos humanos; 

Desenvolvimento científico e tecnológico; 

Mudança cultural; 

Motivação e articulação empresarial; 

Informações e estudos epidemiológicos sobre desastres; 

Monitorização, alerta e alarme; 

Planejamento operacional e de contingência; 

Planejamento de proteção de populações contra riscos de desastres focais; 

Mobilização; 

Aparelhamento e apoio logístico (CASTRO, 1999, p. 47). 

Observa-se, por meio da comparação, que o rol acima citado e retirado da 

doutrina brasileira de proteção e defesa civil editada em 1999, continua relevante, pela 

pertinência e atualidade do aludido programa, considerando que este vai ao encontro das 

políticas estabelecidas no novel estatuto de proteção e defesa civil, a Lei Nacional nº 

12.608/12. 

 

4.2.3 Resposta 

 

Esta etapa é desenvolvida durante a ocorrência do desastre, até porque se trata 

das ações conjugadas para a resposta ao desastre sobressaindo o atendimento às necessidades 

de curto prazo da comunidade afetada, no entanto, não é possível definir com exatidão o liame 
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desta etapa de resposta para a etapa de recuperação ou reconstrução de cenários de desastre, 

pois, há várias ações de resposta que podem se prolongar ao longo de dias, como por 

exemplo: o restabelecimento total do fornecimento de água, energia elétrica e telefonia, dentre 

outras. 

Segundo UNISDR (2009) a etapa de resposta é: 

O fornecimento de serviços de emergência e de assistência pública durante ou 

imediatamente após a ocorrência de um desastre, com a finalidade de salvar vidas, 

reduzir os impactos para a saúde, zelar pela segurança pública e satisfazer as 

necessidades básicas de subsistência da população afetada (UNISDR, 2009, p. 24). 

Em Castro (1999) se tem que: 

A resposta aos desastres compreende as seguintes atividades gerais: 

- socorro às populações em risco; 

- assistência às populações afetadas; 

- reabilitação dos cenários de desastres. 

1 – Socorro às populações de risco 

O socorro às populações em risco é desenvolvido em três fases: 

- Pré-impacto: intervalo de tempo que ocorre entre o prenúncio e o desenvolvimento 

do desastre; 

- Impacto: momento em que o evento adverso atua em sua plenitude; 

- Limitação de Danos: também chamada fase de rescaldo; corresponde à situação 

imediata ao impacto, quando os efeitos do evento adverso iniciam o processo de 

atenuação. 

2 – Assistência às Populações Afetadas 

A assistência às populações afetadas depende de atividades: 

- logísticas; 

- assistenciais; 

- de promoção da saúde. 

3 – Reabilitação dos Cenários de Desastres 

A reabilitação dos cenários dos desastres compreende atividades de: 

- avaliação de danos; 

- vistoria e elaboração de laudos técnicos; 

- desmontagem de estruturas danificadas, desobstrução e remoção de escombros; 

- sepultamento; 

- limpeza, descontaminação, desinfecção e desinfestação do ambiente; 

- reabilitação dos serviços essenciais; 

- recuperação de unidades habitacionais de baixa renda (CASTRO, 1999, p. 48-49). 

Nesse momento é empregada a tática de proteção e defesa civil, sendo que o 

primeiro orientador das ações a serem desenvolvidas na resposta a desastres é o plano de 

contingência elaborado na etapa de preparação para emergência, sem o qual se terá 

dificuldades de mobilização de recursos humanos e logísticos, de articulação do próprio 

sistema de proteção e defesa civil. 

No Estado de Minas Gerais, a Cedec utiliza-se da ferramenta de gestão de 

desastres, o Sistema de Comando em Operações (SCO) – que é “de concepção sistêmica e 

contingencial, que padroniza as ações de resposta em situações críticas de qualquer natureza 
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ou tamanho” (OLIVEIRA, 2010, p. 62) – para comandar, controlar e coordenar as ações de 

resposta a desastres e emergências. 

A utilização do SCO tem se mostrado eficaz na organização do Comando 

Unificado nos cenários de desastres, estabelecendo-se princípios para a atuação integrada dos 

vários órgãos que atuam na operação de resposta, padronizando áreas e instalações, a 

organização funcional dos envolvidos, o gerenciamento dos riscos, o controle de recursos, 

dentre outros. 

Destaca-se também a metodologia do SCO que possui um ciclo de 

planejamento próprio que tem demonstrada eficácia nas operações em que foi experimentada 

tal ferramenta, salientando-se que o SCO, que tem sua origem no Incident Command System 

(ICS) americano, vem sendo utilizado nas operações de proteção e defesa civil em Minas 

Gerais desde 2006, conforme se constata nas experiências analisadas por Oliveira (2008) em 

seu trabalho monográfico. 

Tal ciclo inicia-se do levantamento imediato da situação por meio da coleta de 

informações e avaliação do cenário (recursos, prospecções etc.), passando pelo 

estabelecimento de objetivos hierarquizados com vista às prioridades de salvar vidas, conter a 

situação crítica, preservar o meio ambiente e restabelecer sistemas coletivos, e proteger 

propriedades, conforme leciona Oliveira (2010), sendo desenvolvidos planos de ação 

sucessivos, o plano de ação inicial costuma ser verbal visando a primeira resposta, sendo 

todas as ordens e acontecimentos relatados em fichas e atas de reunião. 

Utiliza-se da técnica da Administração por objetivos, em que já, a partir da 

primeira reunião de planejamento, após levantamento da situação e dos recursos disponíveis e 

da identificação das prioridades e objetivos periódicos na operação, se converte estas 

prioridades e objetivos comuns em metas específicas para os indivíduos e órgãos integrantes 

do sistema cumprirem até a conclusão da resposta, momento em que em tese se inicia a etapa 

de recuperação ou reconstrução. 
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4.2.4 Recuperação 

 

Esta etapa se desenvolve geralmente após o desastre. Na etapa de recuperação 

ou reconstrução de cenários de desastres se visa ao restabelecimento da situação de 

normalidade da comunidade local, anterior à ocorrência do desastre. 

Buscar-se-á no mínimo o restabelecimento pleno da situação anterior do corpo 

receptor, mas sempre que possível será construída uma situação melhor, considerando a 

lógica sustentável que indica ser a crise a oportunidade para melhora das condições da 

comunidade local, sendo que este raciocínio deve guiar o pensamento institucional de 

proteção e defesa civil, no sentido de que se faça do momento de recuperação de cenários 

afetados paralelo à etapa de prevenção, para se evitar novos desastres, ou quando não possível 

se evitar, reduzir-se os riscos. 

Corrobora tal pensamento Castro (1999) informando que: 

A reconstrução tem por finalidade restabelecer em sua plenitude: 

- os serviços públicos essenciais; 

- a economia da área; 

- o bem-estar da população; 

- o moral social. 

De uma certa forma, a reconstrução confunde-se com a prevenção e procura: 

- recuperar os ecossistemas; 

- reduzir as vulnerabilidades dos cenários e das comunidades a futuros desastres; 

- racionalizar o uso do solo e do espaço geográfico; 

- relocar populações em áreas de menor risco; 

- modernizar as instalações e reforçar as estruturas e as fundações; 

- recuperar a infraestrutura urbana e rural (CASTRO, 1999, p. 49). 

Na mesma direção a UNISDR (2009) estabelece que a: 

Recuperação é a restauração e o melhoramento, quando necessário, das plantas, 

instalações, meios de sustento e condições de vida das comunidades afetadas pelos 

desastres, incluindo os esforços para reduzir os fatores de risco de desastres 

(UNISDR, 2009, p. 23). 

O ideal é que as ações relacionadas com a etapa de recuperação ou 

reconstrução de cenários de desastres se iniciem imediatamente depois de finalizada a etapa 

de resposta, ou dependendo da tarefa, paralelamente à fase de resposta emergencial. 

As estratégias políticas já existentes para a reconstrução devem ser a base para 

o desenvolvimento desta etapa, devendo-se, portanto, planejar anteriormente ações de 

reconstrução, isto já na etapa de preparação para emergências ou desastres. Essas políticas 

facilitarão o estabelecimento de responsabilidades institucionais claras, objetivas e diretas, 

inclusive permitindo a participação pública no momento da sua concepção, considerando-se a 

máxima do modelo democrático. 
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Tal pensamento encontra respaldo também na UNISDR (2009) estabelecendo 

que: 

Os programas de recuperação, em conjunto com um maior grau de conscientização e 

de participação pública após um desastre representam uma valiosa oportunidade 

para desenvolver e executar medidas para diminuir o risco de desastres e aplicar o 

princípio de “reconstruir melhor” (UNISDR, 2009, p. 23). 

Eis uma apresentação das etapas do planejamento de proteção e defesa civil, 

salientando que para a presente pesquisa mais importarão as etapas/fases de prevenção e 

mitigação de desastres, e preparação para emergências e desastres, considerando que são 

algumas tarefas relacionadas com estas fases que estão sendo analisadas, a despeito do 

intercâmbio natural destas etapas com as etapas de resposta e recuperação ou reconstrução, 

por tudo que já se disse. 

O passo seguinte é a apresentação de algumas ferramentas para o 

desenvolvimento destas ações. 

 

4.3 Tipos de gestão do risco de desastres 

 

Tem-se de três tipos de gestão de riscos de desastres: prospectiva, corretiva e 

reativa, distinguidas conforme as informações constantes QUADRO 7 (ANEXO). 

No mesmo sentido Cerutti e Oliveira (2011): 

A gestão de risco de desastres caracteriza-se por ser um conjunto de decisões 

administrativas, de organização e conhecimentos operacionais desenvolvidos pelas 

sociedades e comunidades para implementar políticas, estratégias e fortalecer suas 

capacidades, a fim de reduzir o impacto de ameaças naturais e de desastres 

ambientais e tecnológicos consequentes. A gestão de risco de desastres subdivide-se 

em prospectiva, corretiva e reativa. 

Gestão corretiva – sua prática tem como ponto de referência o risco já existente, 

produto de ações sociais diversas implantadas no passado. [...] Parte do risco 

existente é produto de intervenções e práticas recorrentes e inadequadas no passado. 

Contudo, também podem existir condições de risco que são produtos de alterações 

socioambientais surgidas posteriormente ao desenvolvimento. Em ambos os casos, a 

intervenção para a redução do risco nas condições já existentes será corretiva. 

A intervenção corretiva pode ser de natureza conservadora, somente propondo ações 

sobre alguns dos fatores de risco identificados, sem pretensão de maiores 

transformações nos elementos sob risco. Esse é o caso, por exemplo, quando se 

constrói uma represa para proteger a produção ou uma comunidade localizada nas 

áreas de inundação de um rio, mas sem pretensão de transformação das condições 

sociais básicas de vida e produção. 

Por outro lado, a intervenção pode ter aspectos transformadores buscando estimular 

mudanças no ambiente, com o objetivo da redução da vulnerabilidade e a 

transformação das condições sociais de vida em nome da sustentabilidade. Esta seria 

a situação do processo de recuperação de bacias hidrográficas através do 

reflorestamento, para aumentar a produtividade do meio, reduzindo a erosão, a 

sedimentação em rios e as inundações e deslizamentos. Aqui se estabelece uma 
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premissa básica no sentido de que a mera redução corretiva do risco não pode, por si 

só, promover o desenvolvimento nem esperar eliminar a pobreza. A gestão do risco 

é um complemento para a conquista de condições sustentáveis. 

Gestão prospectiva – diferentemente da gestão corretiva, a gestão prospectiva se 

desenvolve em função do risco ainda não existente e pode ser praticada por meio de 

novas iniciativas de investimento e desenvolvimento, estimuladas pelo governo, 

iniciativa privada, ONGs, associações de desenvolvimento, famílias ou indivíduos. 

A gestão prospectiva do risco é um componente integral da gestão do 

desenvolvimento, contemplando a gestão de projetos de investimento e a gestão 

ambiental. A gestão prospectiva é uma prática que procura evitar erros do passado. 

A gestão prospectiva estabelece uma relação imediata e direta com os processos de 

planejamento do desenvolvimento ao constituir o risco em um fator a considerar-se 

no estímulo e promoção de novos projetos. A gestão corretiva, na medida em que 

supera a intervenção transformadora, deve estar inserida no planejamento, para não 

promover ações avulsas. 

Na medida em que o risco ainda não foi gerado num determinado território pode-se 

antecipar o desenvolvimento de ações que busquem garantir que os novos processos 

de desenvolvimento não construam novos fatores de risco (CERUTTI E OLIVEIRA, 

2011, p. 418-419). 

Alguns benefícios da gestão do risco de desastres são indicados em Brasil 

(2011b, p. MP8-9), dos quais se pode destacar: a poupança dos custos de reabilitação e 

reconstrução e a redução da perda de vidas humanas e das condições sociais. Em oposição a 

esses benefícios há custos para a inércia do poder público, da iniciativa privada e da própria 

sociedade. 

O paradoxo desse custo-benefício é evidenciado por Desafios do 

Desenvolvimento (2011), conforme se vê: 

O Relatório de Avaliação Global sobre Redução de Riscos de Desastres, estudo 

alertando que “o risco extensivo de hoje pode se tornar o risco intensivo de 

amanhã”, ou seja, eventos de alta frequência, de baixa severidade e disseminados 

por todo o território de um país podem ter sua intensidade elevada nos próximos 

anos (DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO, 2011, p. 26). 

Segundo a ONU, cada dólar investido em prevenção poupa sete dólares gastos na 

reconstrução. Segundo Maria Piedade Morais, coordenadora de Estudos Setoriais 

Urbanos do Ipea, “os desastres não se devem apenas a causas naturais, mas são 

grande medida provocados pela ausência de um planejamento urbano adequado para 

as cidades” (ibidem, p. 29). 

Portanto, a gestão do risco de desastres é a essência da proteção e defesa civil, 

pois é por meio dela que se alcança o resultado finalístico, que é a garantia da segurança 

(proteção) global da população para o consequente desenvolvimento humano sustentável, em 

face principalmente do risco de desastres. 

 

4.4 Ferramentas para a gestão do risco de desastres 

 

São várias as ferramentas para a gestão do risco de desastres desenvolvidas e 

implementadas em várias partes do mundo e do Brasil. 
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O ideal é que os governos locais apliquem o conjunto básico dessas 

ferramentas, presentes principalmente nos marcos global e nacional de proteção e defesa civil, 

e, além disso, procurem trocar experiências de aplicação, para adaptação de modelos úteis às 

realidades locais. 

Segundo Brasil (2011b), há ferramentas ligadas ao marco legal; ao 

planejamento do uso do solo; ao planejamento do desenvolvimento urbano; à construção e ao 

melhoramento de obras e serviços públicos; à informação, educação e treinamento; à 

monitoração das ameaças; à preparação para a resposta e à transferência do risco, dentre 

outros processos. Sendo tais ferramentas classificadas da seguinte forma: 

I. Ferramentas de identificação e análise do risco. 

II. Ferramentas de redução do risco. 

III. Ferramentas de monitoração, preparação e reconstrução. 

IV. Ferramentas de proteção financeira (BRASIL, 2011b, p. MP5 – 2). 

Entretanto, é necessário frisar que quaisquer ferramentas ou instrumentos de 

gestão do risco de desastre que se queira empregar constituir-se-ão em meio, não sendo um 

fim. Tal advertência se justifica no fato de que não se pode correr o risco de 

instrumentalização exacerbada da gestão do risco, ou seja, da mera produção em série de 

instrumentos como objetivo finalístico das ações. É fundamental que essas ferramentas sirvam 

para facilitar a atuação articulada de equipes multidisciplinares dentro do sistema municipal 

de proteção e defesa civil, além de criar condições para o desenvolvimento das ações de 

prevenção e mitigação de desastres, mas também de rápida resposta às adversidades. 

Ressalta-se a indicação constante de Brasil (2004), a saber: 

As bases do Planejamento em Defesa Civil são os Planos Diretores de Defesa Civil, 

em nível municipal, estadual, regional e federal, os quais devem ser 

permanentemente atualizados. 

Os Planos [operacionais ou de ação e os] de Contingência, elaborados para 

responder às diferentes hipóteses de desastres, passam a integrar os Planos Diretores 

dos diferentes níveis de governo. 

Os Planos Plurianuais de Defesa Civil desenvolvem-se em coerência com os Planos 

Diretores e em consonância com o Planejamento Governamental. 

Os Planos Plurianuais são atualizados anualmente e, em consequência, elaboram-se 

a Programação Anual e o Orçamento da Defesa Civil (BRASIL, 2004, p. 10). 

Acrescenta-se às informações acima os esclarecimentos de Castro (1999), 

segundo o qual: 

O Plano Diretor de Defesa Civil é o instrumento básico do planejamento estratégico 

da defesa civil. Os municípios, os Estados, o Distrito Federal e a União devem 

elaborar seus Planos Diretores de Defesa Civil, em consonância com a Política 

Nacional de [Proteção e] Defesa Civil (CASTRO, 1999, p. 46). 

Os Planos Diretores de Defesa Civil são necessariamente de longo prazo, 

desenvolvendo-se e aprofundando-se como um continuum e são implementados 

gradualmente, mediante programas e projetos específicos. Os Planos Diretores 
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devem considerar os seguintes aspectos globais: prevenção de desastres; 

[mitigação;] preparação para emergências e desastres; resposta aos desastres e 

reconstrução (ibidem, p. 46). 

É importante que haja previsão de recursos orçamentários para as ações de defesa 

civil (redução de desastres), tanto no Orçamento Geral da União, como nos 

orçamentos dos Estados da Federação e dos Municípios situados em áreas de risco. 

De acordo com a doutrina de defesa civil, os recursos alocados para a redução de 

desastres podem ser distribuídos nos seguintes Programas: Programa de Prevenção 

de Desastres (PRVD); Programa de Preparação para Emergências e Desastres 

(PPED); Programa de Resposta aos Desastres (PRED); Programa de Reconstrução 

(PRRC) (ibidem, p. 43). 

Fundo Especial para Calamidades Públicas (FUNCAP), regulado pelo Decreto nº 

1.080, de 8 de março de 1984, é um instrumento financeiro da União, instituído para 

o financiamento emergencial de ações de resposta aos desastres, em casos de 

estado de calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal (ibidem, p. 44). 

É desejável que sejam instituídos nos Estados da Federação e nos Municípios 

situados em áreas de risco Fundos Especiais de Defesa Civil, com a finalidade de 

facilitar o financiamento de projetos prioritários de preparação para emergências e 

desastres e ações de resposta aos desastres, em casos de situação de emergência e 

de estado de calamidade pública (ibidem, p. 44). 

Os créditos extraordinários e os empréstimos compulsórios devem ser considerados 

como instrumentos de exceção e, como tal, indicados apenas para despesas 

realmente imprevisíveis e em casos de grande relevância e urgência. Por esse 

motivo, é necessário que sejam previstos recursos orçamentários suficientes e 

compatibilizados com a epidemiologia de desastres brasileiros, tanto para os 

Programas estabelecidos, com para os Fundos Especiais de Defesa Civil (ibidem, 

p. 45). 

As notas acima indicam a importância de que o planejamento em proteção e 

defesa civil passe também pelo planejamento orçamentário do município, se constitui o 

orçamento em uma importante ferramenta para o desenvolvimento social sustentável, 

consequente também do desenvolvimento das ações de proteção e defesa civil, sobretudo, as 

de prevenção e mitigação de desastres, considerando-se que, em se tratando de proteção e 

defesa civil, o custo de nada se fazer é muito maior. 

No Estado de Minas Gerais está instituído desde o ano 1977 o Fundo Especial 

de Calamidades Públicas (FUNECAP) para dar apoio aos municípios em situação de 

emergência ou estado de calamidade pública. 

Mas, a despeito dos recursos colocados à disposição dos municípios pelo 

governo federal ou estadual, além de entidades diversas, inclusive para as ações de redução 

dos riscos de desastres, verifica-se a possibilidade de que haja fatores que limitam os 

governos locais na execução da gestão de riscos, como também outros há que apoiam as 

municipalidades. 
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4.5 Categorias e fatores que apoiam e limitam os governos locais 

 

Apesar das ações apontadas nos marcos referenciais estabelecidos na 

plataforma global e nacional, há que se destacar o contraponto de Martins (2010), que 

apresenta uma síntese dos fatores que apoiam ou limitam cidades e seus governos locais nas 

ações de adaptação à mudança climática, conforme o QUADRO 6 abaixo. 

QUADRO 6 

Categorias e fatores que apoiam e limitam governos locais na gestão do risco de desastres 

 

GRUPOS DE 

FATORES 
FATORES QUE APOIAM FATORES QUE LIMITAM 

RECURSOS E 

CAPACIDADE 

- capacidade e autoridade de regular e 

coordenar ações; 

- presença de um empreendedor político ou 

indivíduo comprometido; 

- alocação de recursos financeiros e 

humanos; 

- capacidade de comunicação e 

disseminação; 

- competência para estabelecer objetivos 

claros, exequíveis e capacidade de definir 

prioridades; 

- baixa capacidade e autoridade do 

governo local para implementar ações na 

direção da adaptação; 

- falta de recursos financeiros, humanos e 

tecnológicos; 

- falta de uma estratégia de comunicação 

para sensibilizar setores internos e 

externos ao governo local; 

 

CONHECIMENTO 

E INFORMAÇÃO 

- percepção das vulnerabilidades e riscos 

por parte da população, técnicos e 

autoridades locais; 

- colaboração com uma comunidade 

científica local sobre os impactos das 

mudanças climáticas e medidas de 

adaptação; 

- incerteza em relação à ocorrência e a 

extensão dos impactos que dificulta a 

definição de prioridades; 

- compreensões baixas ou inadequadas dos 

impactos das mudanças climáticas e de 

como essas mudanças influenciam 

dinâmica da cidade; 

INSTITUIÇÕES E 

GOVERNANÇA 

- existência de programas nacionais para 

apoiar iniciativas locais de governos e 

municípios; 

- participação em redes nacionais, regionais 

e transnacionais; 

- criação de um departamento ou agência 

intergovernamental para liderar o processo 

de planejamento e implementação das ações 

de adaptação; 

- presença de uma estratégia de participação 

e engajamento dos setores relevantes; 

- ausência de uma política ou estratégia 

nacional para orientar os governos locais. 

- foco no curto-prazo levando em conta a 

lógica político-eleitoral ao invés de 

planejamento de longo-prazo; 

- visão ‘business as usual’ que não 

considera os custos de não fazer nada; 

- problemas na coordenação de ações inter 

e intra-governamentais envolvendo 

diferentes secretarias, departamentos e 

esferas de governo; 

Fonte: MARTINS, 2010, p. 14-15 

 

Desse modo se apresentam tais grupos de fatores e categorias que apoiam ou 

limitam os governos locais, como um referencial de partida para que, por meio da presente 

pesquisa se constate, na perspectiva dos gestores municipais de proteção e defesa civil, quais 

destes ou até quais outros se constituem em óbice ou ponte para a consecução local dos 

objetivos perseguidos para a proteção e defesa civil. 
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Na seção seguinte apresentar-se-á a metodologia empregada para a elaboração 

da presente pesquisa. 
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5 METODOLOGIA 

 

Nesta seção apresenta-se a metodologia utilizada para a elaboração da 

pesquisa, a partir de uma abordagem geral do estudo. 

No que tange aos objetivos, empregou-se a pesquisa exploratória para se 

levantar os dados para interpretação e análise. Utilizou-se da técnica padronizada para coleta 

de dados, e o instrumento da pesquisa de campo foi o questionário, aplicado ao universo de 

pesquisa. 

Foram realizadas visitas técnicas para a observação direta das estruturas e do 

funcionamento dos órgãos de proteção e defesa civil identificados para a pesquisa. Por meio 

das visitas se buscou também dados complementares e o esclarecimento de dúvidas. 

Foi realizada pesquisa bibliográfica para revisão da literatura pertinente aos 

objetivos da pesquisa. 

Como documentação indireta, foram utilizadas fontes de pesquisas 

documentais, a partir da coleta de dados constantes dos bancos de dados da Cedec/MG e de 

consulta à legislação pertinente, e pesquisa bibliográfica, a partir do estudo da doutrina 

brasileira de proteção e defesa civil, bem como das diretrizes traçadas pela Estratégia 

Internacional para a Redução de Desastres das Nações Unidas (UNISDR), que forneceu o 

embasamento teórico para a presente pesquisa, além de permitir a visualização do ciclo de 

gestão de proteção e defesa civil. As fontes secundárias foram obtidas por meio de obras, 

artigos científicos e monografias relacionadas com o objeto da pesquisa, com ênfase na gestão 

do risco de desastres. 

No tocante à documentação direta, realizou-se pesquisa de campo por meio da 

observação direta extensiva, com a aplicação de questionário, contendo questões fechadas e 

uma aberta, aos gestores municipais de proteção e defesa civil. 

A aplicação dos questionários se deu por meio eletrônico (e-mail), com 

orientações referentes ao preenchimento; de contatos telefônicos com alguns pesquisados para 

esclarecimentos; além da aplicação direta durante visitas técnicas, que também cumpriram o 

objetivo de arrecadar os instrumentos de pesquisa não enviados pelo meio inicialmente 

estabelecido. 
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O universo da pesquisa se constituiu, quanto ao espaço, os 18 municípios (em 

situação de emergência pluviométrica 2011/2012) pertencentes à Região Metropolitana de 

Belo Horizonte (RMBH), em Minas Gerais, tendo em vista a heterogeneidade dos municípios 

formadores desta região metropolitana, o que possibilita um referencial também mais próximo 

dos outros municípios mineiros, além de ter sido uma das regiões mais afetadas no último 

período chuvoso. Quanto ao público alvo questionado, trata-se dos gestores de proteção e 

defesa civil desses municípios, se constituindo a presente pesquisa como sendo censitária. 

Quanto ao período sobre o qual recaiu a análise da gestão do risco de desastres, 

não foi definido, sendo que o período chuvoso de 2011/2012 é apenas uma condicionante para 

o estabelecimento do universo da pesquisa. 

Utilizou-se de alguns traços da estatística descritiva (tabelas e gráficos), como 

forma de ilustrar e confirmar os argumentos apresentados na pesquisa, e para se analisar os 

dados obtidos por meio da pesquisa de campo com o intuito de facilitar a interpretação destes. 

A análise quantitativa buscou visualizar algumas nuanças da gestão municipal 

do risco de desastres, a partir da aplicação de questionário (APÊNDICE), que cumpriu a 

finalidade de quantificar as variáveis, que são apresentadas na pesquisa por meio de métodos 

estatísticos, visando torná-las mensuráveis, a fim de alcançar constatações confiáveis, com 

base na análise quantitativa dos dados obtidos. 

Na seção 6 é apresentada a análise da pesquisa de campo para se mensurar a 

gestão do risco de desastres nos municípios selecionados. 
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

É apresentada nesta seção o cotejo dos resultados a que se propôs buscar por 

meio da presente pesquisa, contrastando-os com a teoria de base e os objetivos apresentados na 

introdução. 

Ressalta-se que os dados foram coletados em pesquisa de campo, pautada na 

identificação das condições de funcionamento dos órgãos municipais de proteção e defesa civil 

nas perspectivas de recursos humanos, infraestrutura, estrutura organizacional; rede de 

cooperação e na perspectiva operacional, a partir da identificação das principais ações de 

prevenção, mitigação e preparação para desastres executadas nos municípios. 

Foram distribuídos questionários para os 18 gestores de proteção e defesa civil 

dos municípios componentes do universo da pesquisa, tendo-se o retorno de 100% (cem por 

cento) destes. 

A coordenação das ações que compõem o ciclo de gestão de proteção e defesa 

civil, no nível municipal, está a cargo dos gestores dos órgãos municipais de proteção e defesa 

civil, por isso da escolha destes para aplicação do instrumento de pesquisa. 

 

6.1 Indicador de Recursos Humanos (IRH) 

 

No tocante à experiência na atividade veja-se a representação gráfica abaixo: 

 

 

GRÁFICO 2 - Percentual de gestores municipais de proteção e defesa civil por faixas de tempo na função em 

2012 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Verificou-se que 33% dos coordenadores estão na função há um ano ou menos, 

enquanto que 67% possuem uma experiência na atividade superior a um ano (GRAF. 2). 

Quanto ao vínculo desses gestores com o poder público municipal apresenta-se o 

gráfico abaixo: 

 

 

GRÁFICO 3 - Percentual de gestores municipais de proteção e defesa civil de acordo com a natureza do 

vínculo com o serviço público municipal em 2012 

Fonte: Pesquisa de campo 

Acerca do vínculo com a Administração Pública Municipal, 39% dos gestores 

ocupam cargos efetivos, enquanto que os outros 61% não ocupam cargos efetivos, ocupando os 

chamados cargos de confiança (GRAF. 3). 

O GRAF. 4 traz os dados relativos à disponibilidade dos gestores municipais de 

proteção e defesa civil para as atribuições inerentes à função. 

 

 

GRÁFICO 4 - Percentual de gestores municipais de proteção e defesa civil conforme a disponibilidade para a 

função em 2012 

Fonte: Pesquisa de campo 
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A constatação é a de que, 78% dos gestores dos órgãos municipais de proteção e 

defesa civil pesquisados acumulam o exercício das atividades de proteção e defesa civil com 

outras funções nas prefeituras, sendo que em apenas quatro dos municípios pesquisados esse 

gestor é designado exclusivamente para o aludida função (GRAF. 4). 

Os dados relativos ao nível de instrução dos gestores municipais de proteção e 

defesa civil estão representados no gráfico abaixo: 

 

 

GRÁFICO 5 - Percentual de gestores municipais de proteção e defesa civil de acordo com o nível de instrução 

em 2012 

Fonte: Pesquisa de campo 

Nesse sentido, quanto à formação geral ou ao nível de instrução dos gestores, 

verifica-se que cinco possuem o Ensino Fundamental; nove possuem o Ensino Médio; um 

gestor é graduado no Ensino Superior e três possuem Especialização (pós-graduação), na 

distribuição percentual refletida (GRAF. 5). 

TABELA 3 

Percentual de gestores municipais de proteção e defesa civil capacitados em cursos de proteção e defesa civil 

realizados entre 2003 e 2012 

 

CURSOS 
Frequência 

Abs. % 

Administração e Planejamento para Redução de Desastres (APRD) 4 14 

Curso Operacional de Defesa Civil (CODC) 3 11 

Curso Básico de Defesa Civil (CBDC) 10 35 

Curso de Sistema de Comando em Operações (SCO) 4 14 
Curso de Prevenção e Preparação para Emergências com Produtos Químicos (PEQUIM) 2 7 

Curso de Avaliação de Danos (CADAN) 3 11 

Outros 2 8 

Total 28 100 
Fonte: Pesquisa de campo 
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Sobre a qualificação em proteção e defesa civil (TAB. 3), destaca-se 

preliminarmente que, dos cursos relacionados no instrumento desta pesquisa, é o Curso de 

Administração e Planejamento para Redução de Desastres (APRD) que foca a redução e, 

consequentemente, as ações contempladas na gestão do risco (prevenção, mitigação e 

preparação para desastres), sendo que se constatou que dentre os 18 gestores pesquisados, 

apenas 22% possuem esta qualificação específica para a gestão do risco de desastres. 

Ressalta-se que 17% dos pesquisados possuem o Curso Operacional de Defesa 

Civil (CODC); 56% possuem o Curso Básico de Defesa Civil (CBDC). 

Dentro do universo de pesquisa, verificou-se que seis dos pesquisados ou 33% 

dos gestores municipais de proteção e defesa civil não possuem curso algum de qualificação em 

proteção e defesa civil, dado que coincide com o número de coordenadores que estão na função 

num tempo inferior a um ano. 

De um total de 26 cursos realizados pelos gestores municipais em questão, 

observa-se na TAB. 4, que 85% foram realizados até o ano de 2010. 

TABELA 4 

Percentual dos cursos realizados pelos gestores municipais de proteção e defesa 

civil conforme o ano da capacitação 

 

ANO 
Frequência 

Abs. % 

2003 1 4 

2005 1 4 

2006 1 4 

2007 2 8 

2008 3 11 

2009 12 46 

2010 2 8 

2011 3 11 

2012 1 4 

Total 26 100 
Fonte: Pesquisa de campo 

Nota: Deixou-se de constar no quadro acima dois cursos, considerando que o ano de sua realização não foi 

informado pelos respectivos gestores municipais de proteção e defesa civil. 

Constata-se que a especialidade que tem maior predominância no apoio aos 

órgãos municipais de proteção e defesa civil pesquisados na execução das atribuições, são os 

engenheiros que apoiam 13 dos 18 órgãos, ou 72% do universo de pesquisa. Na sequência, 

também apoiam 33% dos órgãos os administradores e os profissionais de assistência social; 
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em um órgão há meteorologista, sendo que este mesmo órgão possui um geógrafo em seus 

quadros. Dentro das três outras especialidades profissionais que apoiam os gestores 

municipais de proteção e defesa civil pesquisados há um gestor ambiental, um educador físico 

e uma arquiteta, que por isso, possuem estas especialidades, representatividade de apoio em 

17% do universo de pesquisa (TAB. 5). 

TABELA 5 

Percentual de órgãos municipais de proteção e defesa civil conforme a presença 

de especialistas (exclusivos ou em apoio) no ano de 2012 

 

Especialistas 
Frequência 

Abs. % 

Engenheiros 13 72 

Administradores 6 33 

Assistentes Sociais 6 33 

Meteorologista 1 5 

Geógrafo 1 5 

Outras 3 17 
Fonte: Pesquisa de campo 

Outra constatação versa sobre o conhecimento dos marcos referenciais da 

política global e nacional de proteção e defesa civil, sendo que 62% do universo de pesquisa 

desconhecem o Marco de Ação de Hyogo, enquanto que outros 33% apenas têm informação 

sobre o instrumento orientador global, e apenas 5% ou um gestor municipal de proteção e 

defesa civil detém pleno conhecimento da diretriz, é o que se vê abaixo em números absolutos 

abaixo (GRAF. 6). 

 

 

GRÁFICO 6 - Os 18 gestores municipais de proteção e defesa civil conforme os níveis de conhecimento ou 

informação acerca dos marcos de referência da gestão do risco de desastres em 2012 

Fonte: Pesquisa de campo 



 

 

75 

Acerca da Campanha Nacional: “construindo cidades resilientes, minha cidade 

está se preparando”, e consequentemente os 10 passos para a constituição de comunidades 

resilientes a desastres (presentes no kit da aludida campanha), 56% dos gestores municipais 

de proteção e defesa civil desconhecem esta campanha, constatação que ajuda a explicar a 

falta de adesão dos municípios mineiros à aludida campanha, que, diga-se de passagem, teve 

adesão de apenas 17 municípios brasileiros, sendo 11 de Santa Catarina, quatro do Rio de 

Janeiro, um de São Paulo e outro de Tocantins, conforme informação contida em Brasil 

(2011a). 

Já no que toca a Lei Nacional nº 12.340/10, estatuto legal que vigeu 

integralmente até recentemente, sendo derrogada pela Lei Nacional nº 12.608, de 10 de abril 

de 2012, a fração do universo de pesquisa que desconhece estes instrumentos se somada à 

parcela que tem informação abrange 83% do total dos gestores, sendo que apenas três dos 18 

gestores detêm pleno conhecimento desses instrumentos que estabelecia e estabelece a atual 

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC); o Sistema Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (SINPDEC), dentre outros. 

Sobre o efetivo disponibilizado para atuação nos órgãos de proteção e defesa 

civil tem-se das informações constantes abaixo (TAB. 6). 

TABELA 6 

Razão da densidade demográfica dos municípios (universo de pesquisa) e o efetivo dos 

órgãos municipais de proteção e defesa civil 

 

MUNICÍPIO 

DENSIDADE 

(D) 

hab./Km² 

EFETIVO (E) 

do órgão 

RAZÃO 

(D/E) 

Belo Horizonte 7.177,65 98 73,24 

Contagem 3.099,13 15 206,61 

Ibirité 2.177,63 6 362,94 

Vespasiano 1.492,15 5 298,43 

Betim 1.091,45 36 30,32 

Mário Campos 375,88 3 125,29 

Igarapé 317,28 1 317,28 

Juatuba 229,58 2 114,79 

Raposos 213,57 3 71,19 

Pedro Leopoldo 201,68 6 33,61 

Nova Lima 189,43 5 37,89 

Esmeraldas 66,13 2 33,10 

Brumadinho 53,13 5 10,63 

Nova União 52,39 1 52,39 

Florestal 33,97 3 11,32 

Itaguara 30,12 1 30,12 

Rio Manso 22,69 2 11,34 

Baldim 14,29 1 14,29 

Fonte: IBGE/2010 e pesquisa de campo 
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a) Critérios para desenvolvimento do IRH 

 

Para a interpretação dos dados relativos aos indicadores de recursos humanos 

definiu-se o seguinte: 

 Quanto à experiência dos gestores municipais de proteção e defesa civil 

na atividade, considerou-se a polaridade quanto mais tempo melhor, 

assim, até 6 meses (1 ponto); 6 meses a 1 ano (2 pontos); 1 a 4 anos (3 

pontos) e mais de 4 anos (4 pontos); 

 Quanto ao vínculo do gestor de proteção e defesa civil com o serviço 

público municipal, considerou-se melhor para o exercício da atividade o 

servidor efetivo (2 pontos), enquanto o não efetivo (1 ponto); 

 Quanto à disponibilidade do gestor de proteção e defesa civil para o 

exercício da função de coordenador do órgão municipal de proteção e 

defesa civil, considerou-se melhor exercer com exclusividade a função 

(2 pontos) e para o acúmulo de função se atribuiu 1 ponto; 

 Quanto ao nível de instrução do gestor municipal de proteção e defesa 

civil considerou-se a polaridade quanto maior a titulação melhor, desse 

modo, Doutorado (6 pontos); Mestrado (5 pontos); Pós-graduação (4 

pontos); Graduação no Ensino Superior (3 pontos); Ensino Médio (2 

pontos) e Ensino Fundamental (1 ponto); 

 Quanto à qualificação em proteção e defesa civil não se valorou 

diferenciadamente os cursos, simplesmente se atribuiu 1 ponto para 

cada curso realizado pelo gestor municipal de proteção e defesa civil; 

 Quanto ao apoio especialista, também não se valorou distintamente as 

especialidades, atribuindo 1 ponto para cada especialidade apoiadora, 

não se levando em conta a quantidade de profissionais no órgão 

municipal de proteção e defesa civil, mas sim a quantidade de 

especialidades, tanto no nível superior, quanto no nível técnico; 

 Quanto ao nível de conhecimento ou informação do gestor municipal de 

proteção e defesa civil acerca dos marcos referenciais não se atribuiu 

pontos para o desconhecimento; e atribuiu-se 1 ponto para os que têm 
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informação e 2 pontos para os que possuem pleno conhecimento acerca 

do instrumento; 

 Quanto ao efetivo disponibilizado para atuação no órgão de proteção e 

defesa civil, considerou-se as informações da razão advinda do índice 

de densidade demográfica pelo efetivo do órgão (TAB. 6). Nesse 

sentido, para a valoração do indicador atribuiu-se 2 pontos para aqueles 

que têm uma razão menor que 100 e 1 ponto para os que têm razão 

maior que 100. 

Desse modo, se verifica que o indicador será expresso da seguinte forma: 

a+b+c+d+e+f+g+h=IRH. Assim, tem-se da seguinte avaliação máxima possível: 

a(4)+b(2)+c(2)+d(6)+e(7)+f(8)+g(2)+h(2)=IRH(33) em se tratando da avaliação de cada 

órgão municipal de proteção e defesa civil, para a avaliação do universo de pesquisa, basta 

multiplicar-se o valor por 18, totalizando-se 594 pontos. 

A partir do cálculo acima e com vistas à aferição da capacidade de recursos 

humanos dos órgãos municipais de proteção e defesa civil para a gestão do risco de desastres, 

ter-se-á dos seguintes níveis: até 24,99% ou 0,249 (baixa capacidade); 25% a 49,99% ou 0,25 

a 0,499 (boa capacidade); 50% a 74,99% ou 0,5 a 0,749 (elevada capacidade) e acima de 75% 

ou 0,75 (excepcional capacidade). 

Assim, tem-se, a partir da análise conjunta dos questionários aplicados ao 

universo de pesquisa, que o indicador de recursos humanos é de 271 pontos, que equivalem a 

45,6% ou 0,456 caracterizando o conjunto de órgãos municipais de proteção e defesa civil 

pesquisado (universo de pesquisa) como de boa capacidade de gestão do risco de desastres, 

sob a perspectiva dos recursos humanos. 

 

6.2 Indicador de Infraestrutura (IIe) 

 

Na prática percebe-se que o funcionamento básico de um órgão municipal de 

proteção e defesa civil não pode prescindir de uma logística mínima, para o desenvolvimento 

de ações de proteção e defesa civil, sendo que a disponibilidade destes materiais logísticos e 

de tecnologia de suporte ao órgão evidencia o investimento na gestão municipal do risco de 

desastres. 
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Assim, elencou-se um rol básico de instrumentos para realização das ações 

definidas na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil para serem executadas pelos 

municípios, conforme se verificou (TAB. 7). 

TABELA 7 

Percentual de municípios que possuem recursos logísticos na estrutura do órgão de 

proteção e defesa civil no ano de 2012 

 

DETALHAMENTO DOS RECURSOS 

LOGÍSTICOS 

Frequência 

Abs. % 

Call Center (199 ou outro) 5 28 

Centro de Treinamento 2 11 

Computador exclusivo 9 50 

Embarcação, motosserra e motor gerador 1 5 

Equipamento de monitoramento, alerta e alarme 6 33 

Global Position System (GPS) 2 11 

Máquina fotográfica digital 5 28 

Software de mapeamento de área de risco 3 17 

Software para entrada e despacho de chamada 1 5 

Viatura 9 50 
Fonte: Pesquisa de campo 

Desse modo, constata-se que em 50% dos órgãos há viaturas e computador 

para uso exclusivo nas ações de proteção e defesa civil. Já no que tange aos equipamentos de 

monitoramento, alerta e alarme, importante ferramenta para na preparação para emergências e 

desastres só seis ou 33% dos órgãos pesquisados os possui. 

Em dois municípios, ou 11% dos órgãos pesquisados, há Centros de 

Treinamento para capacitação de recursos humanos, de corpo voluntário, de representantes da 

sociedade civil, dentre outros. Esse é um dos investimentos de maior retorno para a gestão do 

risco de desastres, considerando-se que por meio de educação se pode transformar um cenário 

vulnerável em seguro, a partir da intervenção na percepção do risco da população, que por sua 

vez possibilita a mobilização de capacidades para a prevenção, mitigação e preparação para 

desastres. 

Destaca-se que em sete órgãos municipais de proteção e defesa civil, ou em 

39% do universo de pesquisa, não há destinação de recursos logísticos para a 

operacionalização do órgão na execução das ações de proteção e defesa civil. 

Entrementes, destaca-se no GRAF. 7, que, apenas três municípios, ou 17% do 

universo de pesquisa, destinaram fração do orçamento municipal para as ações de prevenção, 

mitigação e preparação para desastres nos últimos cinco anos (2008/2012). 
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GRÁFICO 7 - Percentual de municípios conforme destinação orçamentária para as ações de prevenção, 

mitigação e preparação para desastres no período de 2008 a 2012 

Fonte: Pesquisa de campo 

Ressalta-se que há municípios que apesar de não ter um orçamento específico 

para as ações de proteção e defesa civil, não deixam de realizar estas ações, inclusive 

preventivas, por meio do orçamento das secretarias do município, e desse modo, são inclusive 

referência para todo país em termos de gestão do risco de desastres, é o caso de Belo 

Horizonte. 

 

a) Critérios para desenvolvimento do IIe 

 

Para a interpretação dos dados relativos aos indicadores de infraestrutura 

definiu-se o seguinte: 

 Quanto à composição logística básica para o funcionamento dos órgãos 

municipais de proteção e defesa civil atribuiu-se 1 ponto para cada 

item, não se levando em conta a quantidade, mas a figuração do item na 

carga do órgão; 

 Quanto à destinação de fração do orçamento municipal para as ações de 

prevenção, mitigação e preparação para desastres, atribuiu-se 1 ponto 

para a destinação ocorrida no período, não se importando a 

reincidência. 
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Desse modo, se verifica que o indicador será expresso da seguinte forma: 

i+j=IIe. Assim, tem-se da seguinte avaliação máxima possível: i(9)+j(1)=IIe(10). Para a 

avaliação do universo de pesquisa, basta multiplicar-se o valor por 18, totalizando-se 180. 

A partir do cálculo acima e com vistas à aferição da capacidade de 

infraestrutura dos órgãos municipais de proteção e defesa civil para a gestão do risco de 

desastres, ter-se-á dos seguintes níveis: até 24,99% ou 0,249 (baixa capacidade); 25% a 

49,99% ou 0,25 a 0,499 (boa capacidade); 50% a 74,99% ou 0,5 a 0,749 (elevada capacidade) 

e acima de 75% ou 0,75 (excepcional capacidade). 

Desse modo, se tem que o indicador de infraestrutura é de 51 pontos ou 

28,33% ou 0,283, caracterizando o conjunto de municípios pesquisados como de boa 

capacidade de gestão do risco de desastres, considerando-se a capacidade local de 

infraestrutura. 

 

6.3 Indicador de Estrutura Organizacional (IEO) 

 

Por meio do GRAF. 8 vê-se a representação percentual relativa à subordinação 

dos órgãos municipais de proteção e defesa civil. 

 

 

GRÁFICO 8 - Percentual de municípios de acordo com a subordinação dos órgãos municipais de proteção e 

defesa civil no ano de 2012 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Do universo de pesquisa, verificou-se que 44% dos órgãos municipais de 

proteção e defesa civil estão subordinados diretamente ao Chefe do Executivo Municipal, 

enquanto que a maioria, representada por 56% do universo de pesquisa está subordinada a 

uma secretaria municipal ou chefia de gabinete do prefeito (GRAF. 8). 

Constata-se que em 83% dos municípios, o órgão de proteção e defesa civil 

atua sob a denominação de Coordenadoria Municipal de Defesa Civil; sendo que um possui a 

denominação de Superintendência Municipal de Defesa Civil; outro a de Secretaria Municipal 

de Assistência Social e Defesa Civil; e, há um cuja denominação é Comissão Municipal de 

Defesa Civil, sendo que esta comissão é composta por servidores de várias secretarias, que se 

reúnem somente em situação de emergência, foi o que se constatou por meio da visita técnica. 

O GRAF. 9 traz a indicação em números absolutos das áreas funcionais 

presentes nos órgãos municipais de proteção e defesa civil componentes do universo de 

pesquisa. 

 

 

GRÁFICO 9 - Número de órgãos municipais de proteção e defesa civil conforme as áreas funcionais presentes 

em suas estruturas organizacionais no ano de 2012 

Fonte: Pesquisa de campo 

Quanto à estrutura de funcionamento dos órgãos consultados, verificou-se que, 

em todas elas há a figura do Coordenador Executivo, entretanto, em 72% dos municípios não 

há órgão consultivo constituído (Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil), enquanto 

que em oito dos 18, portanto, em 44%, há divisão de áreas internamente para organização 

funcional e distribuição de atribuições (GRAF. 9). 
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a) Critérios para desenvolvimento do IEO 

 

Para a interpretação dos dados relativos aos indicadores de estrutura 

organizacional definiu-se o seguinte: 

 Quanto à denominação dos órgãos municipais de proteção e defesa civil 

atribuiu-se 1 ponto indistintamente para as respostas; 

 Quanto à subordinação dos órgãos municipais de proteção e defesa 

civil, atribuiu-se 2 pontos para a subordinação direta ao prefeito 

municipal e 1 ponto para a subordinação indireta, através das 

secretarias municipais; 

 Quanto à organização interna dos órgãos de proteção e defesa civil por 

áreas funcionais, atribuiu-se 1 ponto para cada área funcional existente 

no órgão. 

Desse modo, se verifica que o indicador será expresso da seguinte forma: 

k+l+m=IEO. Assim, tem-se da seguinte avaliação máxima possível: 

k(1)+l(2)+m(7)=IEO(10). Para a avaliação do universo de pesquisa, basta multiplicar-se o 

valor por 18, totalizando-se 180. 

A partir do cálculo acima e com vistas à aferição da capacidade de estrutura 

organizacional dos órgãos municipais de proteção e defesa civil, para a gestão do risco de 

desastres, ter-se-á dos seguintes níveis: até 24,99% ou 0,249 (baixa capacidade); 25% a 

49,99% ou 0,25 a 0,499 (boa capacidade); 50% a 74,99% ou 0,5 a 0,749 (elevada capacidade) 

e acima de 75% ou 0,75 (excepcional capacidade). 

Nesse sentido, a partir da capacidade de estrutura organizacional, o universo de 

pesquisa possui elevada capacidade de gestão do risco de desastres, pois o indicador de 

estrutura organizacional aponta os 94 pontos ou 52,22% ou 0,522 da possibilidade total. 

 

6.4 Indicador de Rede de Cooperação (IRC) 

 

No que tange às conexões dos órgãos municipais de proteção e defesa civil, 

observa-se que 100% destes se relacionam com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 
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(Cedec-MG); 94% se relacionam com as secretarias dos municípios; 89% com a Polícia 

Militar de Minas Gerais (PMMG); 83% com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais 

(CBMMG); 72% se relacionam com secretarias de estado; 61% relacionam-se com a 

Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec). 

O que chama a atenção é que, à exceção das secretarias dos municípios do 

CBMMG e da PMMG, o relacionamento dos órgãos de proteção e defesa civil com os demais 

órgãos ocorre somente em emergências ou desastres. Tal fato evidencia uma falta de 

articulação institucional em torno da gestão do risco de desastres, prevalecendo a atuação 

integrada em torno da gestão de desastres, ou seja, da resposta a emergências ou desastres, e, 

da recuperação de cenários. 

TABELA 8 

Percentual de municípios de acordo com o relacionamento em rede de cooperação de proteção e defesa civil 

com entidades e com a sociedade civil em 2012 

 

STAKEHOLDERS 
Frequência 

Frequência do 

relacionamento (Abs.) 

Abs. % Rotina Esporádico Emergência 

Secretarias do município 17 94 10 1 6 

Secretarias de Estado 13 72 0 4 9 

Ministérios do Governo Federal 9 50 0 3 6 

Órgãos públicos União/Estado/Município 10 56 2 5 3 

Empresas privadas 5 28 2 0 3 

Organizações não governamentais 5 28 1 2 2 

Associação de municípios 7 39 3 1 3 

Outros municípios 9 50 2 3 4 

Instituições de ensino 7 39 3 3 1 

Sociedade civil 7 39 3 2 2 

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 18 100 1 9 8 

Secretaria Nacional de Defesa Civil 11 61 1 4 6 

Polícia Militar de Minas Gerais 16 89 7 3 6 
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais 15 83 9 2 4 
Núcleos comunitários de proteção e defesa civil 7 39 5 1 1 
Fonte: Pesquisa de campo 

 

a) Critérios para desenvolvimento do IRC 

 

Para a interpretação dos dados relativos aos indicadores de rede de cooperação 

definiu-se atribuir 3 pontos para cada contato de rotina; 2 pontos para cada contato esporádico 

e 1 ponto para cada contato de emergência. 
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Apesar do foco da pesquisa ser na gestão do risco de desastres, considerou-se 

aqueles stakeholders cujo contato do órgão se dá nas emergências, por se entender que o 

reconhecimento do apoiador emergencial potencializa o seu acionamento futuro na etapa de 

preparação para emergências e desastres, considerando-se que as ações de proteção e defesa 

civil são cíclicas. 

Desse modo, se verifica que o indicador será expresso da seguinte forma: IRC. 

Assim, tem-se da seguinte avaliação máxima possível: IRC(48). Para a avaliação do universo 

de pesquisa, basta multiplicar-se o valor por 18, totalizando-se 864. 

A partir do cálculo acima e com vistas à aferição da capacidade de rede de 

cooperação dos órgãos municipais de proteção e defesa civil para a gestão do risco de 

desastres, ter-se-á dos seguintes níveis: até 24,99% ou 0,249 (baixa capacidade); 25% a 

49,99% ou 0,25 a 0,499 (boa capacidade); 50% a 74,99% ou 0,5 a 0,749 (elevada capacidade) 

e acima de 75% ou 0,75 (excepcional capacidade). 

No que tange a capacidade de rede de cooperação, o universo de pesquisa 

possui boa capacidade de gestão do risco de desastres, considerando que o indicador de 

estrutura organizacional somou 296 pontos ou 34,25% ou 0,342 da possibilidade total. 

 

6.5 Indicador Operacional (IOp) 

 

A estruturação do rol de ações elencadas no instrumento de pesquisa se deu a 

partir da conjugação dos 10 passos estabelecidos na Campanha Brasileira: “construindo 

cidades resilientes, minha cidade está se preparando” com as políticas estabelecidas por meio 

da Lei Nacional nº 12.608/12, no que tange ao rol de competência exclusiva do município ou 

deste concomitantemente com o Estado e a União. 

No bloco de 22 ações selecionadas para servirem de parâmetro para a presente 

análise da gestão do risco de desastres realizada pelos 18 municípios há ações preventivas e 

de mitigação de desastres, e na sua grande parte ações de preparação para emergências e 

desastres. 

Apresenta-se a TAB. 9, por meio da qual se traz os resultados da pesquisa, 

sendo que se expõe à frente da ação o número absoluto de gestores municipais de proteção e 

defesa civil que informaram positivamente quanto à execução no âmbito municipal da 
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referida ação, na coluna mais à direita é a representação percentual do número absoluto, 

sempre tendo como referência o número total do universo de pesquisa. 

TABELA 9 

Percentual de municípios conforme a execução das ações de prevenção, mitigação e preparação para desastres 

em 2012 

 

AÇÕES 
Frequência 

Abs. % 

Adaptação às mudanças climáticas recorrendo a ações (boas práticas) executadas por outros 

municípios, para a redução do risco de desastres no período chuvoso 
3 17 

Aplicação e cumprimento dos regulamentos sobre construção e princípios para planejamento do 

uso e ocupação do solo, inclusive com fiscalização para inibição de novas ocupações das áreas de 

risco 

11 61 

Avaliação e estabelecimento de medidas preventivas de segurança de todas as escolas, hospitais e 

postos de saúde de sua cidade 
3 17 

Capacitação de recursos humanos do órgão de Proteção e Defesa Civil do seu município para as 

ações de prevenção e mitigação de desastres 
8 44 

Criação de espaços para discussão pública sobre o planejamento em Proteção e Defesa Civil 

(fóruns, seminários etc.) 
4 22 

Criação de incentivos aos moradores de áreas de risco para que invistam na redução do risco de 

desastres afetos ao período chuvoso 
5 28 

Elaboração de Planos de Contingência Pluviométrica 12 67 

Estabelecimento de alianças locais para envolvimento das comunidades e sociedade civil 

organizada nas ações de Proteção e Defesa Civil, com vistas à prevenção e mitigação de desastres 

relacionados com o período chuvoso 

7 39 

Estímulo à participação de entidades privadas, associações de voluntários, clubes de serviços, 

organizações não governamentais e associações de classe e comunitárias nas ações do Sistema 

Nacional de Prevenção e Defesa Civil (SINPDEC) 

5 28 

Execução de obras estruturais na preparação para desastres 10 56 

Formulação e implementação de políticas públicas para a redução do risco de desastres 

relacionados com o período chuvoso, com consequente incorporação das ações preventivas e de 

mitigação dos desastres no planejamento municipal 

5 28 

Fornecimento de dados e informações para o sistema nacional de informações e monitoramento 

de desastres 
6 33 

Identificação e mapeamento das áreas de risco desastres relacionados com as chuvas 15 83 

Informação da população acerca dos planos para resiliência, relativos à emergência 

pluviométrica, para o desenvolvimento da consciência da comunidade local acerca dos riscos de 

desastre no município e as providências em caso de emergência, por meio de programas 

educativos e de capacitação, por exemplo 

5 28 

Instalação de sistemas de monitoramento, alerta e alarme do risco de desastres pluviométricos 7 39 

Mobilização e capacitação de radioamadores para atuação na ocorrência de desastres 

pluviométricos 
0 0 

Modernização dos assentamentos informais 5 28 

Promoção e treinamento de associações de voluntários para atuação conjunta com as 

comunidades apoiadas nas ações de Proteção e Defesa Civil 
5 28 

Proteção dos ecossistemas e de zonas naturais para atenuação de alagamentos, inundações, e 

outras ameaças relacionadas com as chuvas às quais sua cidade seja vulnerável 
6 33 

Realização de vistorias e intervenções preventivas de evacuação da população das áreas de alto 

risco ou das edificações vulneráveis 
15 83 

Realização regular de exercícios simulados, conforme Plano de Contingência de Proteção e 

Defesa Civil, sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em 

circunstâncias de desastres pluviométricos 

3 17 

Realocação da população de baixa renda ocupante de áreas de risco para áreas seguras 

previamente identificadas e avaliadas 
9 50 

Fonte: Pesquisa de campo 
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A análise das informações constantes da TAB. 9 realça o fato de que, quase na 

totalidade, os órgãos municipais de proteção e defesa civil pesquisados realizam vistorias em 

edificações, com vistas à prevenção de desastres. 

Observa-se também que em 10 dos 18 municípios aplica-se e cumpre-se os 

regulamentos sobre construção e princípios para planejamento do uso e ocupação do solo, 

inclusive com fiscalização para inibição de novas ocupações das áreas de risco, ação 

importante para evitar o crescimento ou surgimento de novas áreas de risco. 

Se por um lado se destaca positivamente o fato de que, em metade do universo 

de pesquisa tem ocorrido a realocação da população residente em áreas de risco para áreas 

seguras, por outro, não se executa sequer na mesma proporção a modernização dos 

assentamentos informais. 

A existência de fatores externos ao serviço público municipal tem interferido 

positivamente no Ecossistema Humano. Foi citado durante as visitas técnicas, o programa do 

governo federal, “Minha Casa Minha Vida”, que indica a necessidade dos governos locais 

inserirem estímulos à população de áreas de risco para a modernização dos assentamentos. 

Segundo Desafios do Desenvolvimento (2011), a implementação das ações de 

prevenção, mitigação e preparação tem o custo menor que os projetos de recuperação, o que é 

um estimulante para a implementação destas ações que podem contribuir sobremaneira para a 

redução de desastres, no entanto, essa oportunidade não é aproveitada nos municípios, pois se 

mais de 80% do universo da pesquisa possui mapeamento de área de risco, fato evidenciado 

pela necessidade de que tal mapeamento componha o Plano Diretor Municipal, somente 67% 

elaboraram o Plano de Contingência Pluviométrica, e somente 17% realizam regularmente 

exercícios simulados. 

Esses números evidenciam uma gestão descompassada do risco de desastres e, 

por isso, veja-se que as três ações expostas acima são complementares, são meio e não um fim 

em si mesmas, o mapeamento de áreas de risco só tem validade se servir ao propósito de 

orientar a elaboração do plano de contingência, que por sua vez só é útil se for exequível no 

caso de emergência, carecendo, portanto, da experimentação fruto da realização de exercícios 

simulados. Nesse sentido é que importa, para uma gestão do risco de desastres eficaz, que o 

ciclo seja completo, pois as ações se transversalizam, e a ação não executada quebra todo 

ciclo. 
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De igual forma se observa que em 39% dos municípios existem instalados 

equipamentos de monitoramento, alerta e alarme. No entanto, tais equipamentos poderão ser 

subutilizados se não estiverem conjugados às outras ações de preparação. Essa possibilidade 

já é perceptível, quando se verifica que há municípios dentro do universo de pesquisa que 

possuem equipamentos, mas não realizam exercícios de simulados. Não adiantará em nada se 

o equipamento funcionar e alarmar a população e esta população não estiver preparada para a 

situação. 

Percebe-se nesse bloco de ações a presença de pelo menos seis ações que direta 

ou indiretamente auxiliam na formação da percepção de risco, que é um dos fatores 

preponderantes para a minimização de desastres. 

Realça-se negativamente, o fato de que nenhum dos 18 municípios executa a 

ação de mobilização e capacitação de radioamadores, isso porque em caso de desastres o 

potencial de auxílio de radioamadores na resposta é grande, vez que para se enfrentar a falta 

de energia elétrica e interrupção na rede de telefonia (comum em cenários de desastres 

relacionados com o período chuvoso), é o radioamador quem dá o suporte de comunicação na 

gestão de desastres. 

 

a) Critérios para desenvolvimento do IOp 

 

Para a interpretação dos dados relativos ao indicador operacional definiu-se 

atribuir 1 ponto para cada ação executada na municipalidade e peso dois para o indicador na 

formatação do Índice de Capacidade de Gestão do Risco de Desastres (ICGRD) para a 

avaliação dos órgãos municipais de proteção e defesa civil. 

O motivo para atribuir-se peso dois ao indicador é que este reflete diretamente 

as ações de redução do risco de desastres executadas no município, ou seja, a efetiva atuação 

do órgão municipal de proteção e defesa civil na consecução do objetivo finalístico da defesa 

civil, que é promover um ambiente de proteção civil, por meio da execução destas ações, a 

despeito das limitações evidenciadas nos indicadores de recursos humanos, infraestrutura, 

estrutura organizacional e rede de cooperação. Noutro giro, de nada adiantará ao órgão 

municipal de proteção e defesa civil possuir elevada avaliação nos outros indicadores, se 

efetivamente não executar as ações que propiciem a redução do risco de desastres. 
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Desse modo, se verifica que o indicador será expresso da seguinte forma: IOp. 

Assim, tem-se da seguinte avaliação máxima possível: IOp(22)*2. Para a avaliação do 

universo de pesquisa, basta multiplicar-se o valor por 18, totalizando-se 792. 

A partir do cálculo acima e com vistas à aferição da execução das ações de 

prevenção, preparação e mitigação de desastres dos órgãos municipais de proteção e defesa 

civil para a gestão do risco de desastres, ter-se-á dos seguintes níveis: até 24,99% ou 0,249 

(baixa capacidade); 25% a 49,99% ou 0,25 a 0,499 (boa capacidade); 50% a 74,99% ou 0,5 a 

0,749 (elevada capacidade) e acima de 75% ou 0,75 (excepcional capacidade). 

Por meio desse indicador se possibilitou constatar que 149*2 (298) ações de 

prevenção, mitigação e preparação para desastres foram executadas por todo o universo de 

pesquisa, equivalendo a 37,62% ou 0,376 da possibilidade máxima, sendo considerada boa a 

execução das ações, conforme se estabeleceu na metodologia de análise. 

 

6.6 Consolidação dos indicadores 

 

A consolidação dos indicadores apresentados na pesquisa converge para a 

formatação do Índice de Capacidade de Gestão do Risco de Desastres (ICGRD) aplicado aos 

órgãos municipais de proteção dos 18 municípios pertencentes ao universo de pesquisa. 

A partir da consolidação dos indicadores gerais desenvolvidos no âmbito da 

presente análise, construiu-se a TAB. 10, a seguir: 

 

TABELA 10 

Resumo da consolidação dos indicadores e a formatação do ICGRD/2012 do universo de pesquisa 

 

INDICADORES 
Frequência Indicadores 

e o Índice Abs. % 

Indicadores de Recursos Humanos (IRH) 271 45,6 0,456 

Indicadores de Infraestrutura (IIe) 51 28,3 0,283 

Indicadores de Estrutura Organizacional (IEO) 94 52,2 0,522 

Indicador de Rede de Cooperação (IRC) 296 34,2 0,342 

Indicador Operacional (IOp) *2 298 37,6 0,376 

Índice de Capacidade de Gestão do Risco de Desastres (ICGRD) 1010 38,7 0,387 
Fonte: Pesquisa de campo  

 



 

 

89 

A TAB. 10 acima apresentou o Índice de Capacidade de Gestão do Risco de 

Desastres (ICGRD/2012) do universo de pesquisa de 0,387 evidenciando a boa capacidade de 

gestão do risco de desastres do universo de pesquisa. 

Entretanto, há necessidade de ponderações acerca das diferenças decorrentes 

das especificidades existentes na realidade dos 18 órgãos municipais de proteção e defesa 

civil pesquisados, em que apesar dos seus municípios pertencerem à mesma região de 

planejamento do estado, estes possuem características peculiares, que indicam uma 

heterogeneidade do universo de pesquisa. Assim, para se aproximar um pouco mais da 

realidade particular, sem expor individualmente os entes municipais, pois desde o início da 

pesquisa essa hipótese foi desconsiderada, apresenta-se abaixo os resultados nas três frações 

do universo de pesquisa já estabelecidas nesta seção, considerando a densidade demográfica 

dos municípios (TAB. 1 e TAB. 6). 

Desse modo, os 18 municípios foram fracionados em três faixas, considerando-

se as informações acerca da densidade demográfica destes, constante às TAB. 1 e TAB. 6. 

Assim, a primeira faixa ajuntou os municípios com densidade demográfica superior a 1.000 

hab./Km² (cinco municípios); a faixa 2, os municípios com densidade demográfica inferior a 

1.000 hab./Km², mas superior a 100 hab./Km² (seis municípios); e, na faixa 3 estão os 

municípios com densidade demográfica inferior a 100 hab./Km² (sete municípios). 

TABELA 11 

Consolidação dos indicadores e a formatação dos ICGRD/2012 das três frações do universo de pesquisa 

 

 
IRH IIe IEO IRC IOp ICGRD 

2012 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Faixa 1 102 61,8 33 66 29 58 146 60,8 156 70,9 0,643 

Faixa 2 74 37,4 13 21,7 29 48,3 87 30,2 78 29,5 0,323 

Faixa 3 95 32,3 5 7,1 36 51,4 63 18,7 64 20,8 0,259 

Fonte: Pesquisa de campo  

Veja-se que todos os indicadores da Faixa 1 a caracterizam como de elevada 

capacidade de gestão do risco de desastres, levando-se em conta os indicadores apontados na 

metodologia adotada, e o ICGRD/2012 de 0,643 evidencia essa elevada capacidade do 

conjunto formado pelos órgãos municipais de proteção e defesa civil dos cinco municípios 

que compõem essa faixa. 

Já na Faixa 2, quatro indicadores caracterizam boa capacidade de gestão do 

risco de desastres, enquanto um caracteriza baixa capacidade, mas a formatação do 
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ICGRD/2012 é 0,323, ficando constatada a boa capacidade de gestão do risco de desastres do 

conjunto dos seis órgãos municipais de proteção e defesa civil dos municípios que compõem 

essa faixa. 

No entanto, a observação dos indicadores na Faixa 3 revelou que três destes 

demonstram uma baixa capacidade do conjunto formado pelos sete órgãos municipais de 

proteção e defesa civil dos municípios que compõem essa faixa para a gestão do risco de 

desastres, apesar do ICGRD/2012 ser de 0,259, ou seja, boa capacidade do conjunto dos sete 

órgãos para a gestão do risco de desastres. 

A tendência é de que, à medida que se avança na particularização dos 

resultados, as diferenças em termos de capacidade para a gestão do risco de desastres 

aumentem. 

Nesse sentido, apresenta-se no GRAF. 10, o recorte das capacidades 

municipais para a gestão do risco, considerando-se o Índice de Capacidade de Gestão do 

Risco de Desastres (ICGRD/2012) de cada um dos 18 órgãos municipais de proteção e defesa 

civil que integram o universo de pesquisa. 

 

 

GRÁFICO 10  Percentual de órgãos municipais de proteção e defesa civil conforme a capacidade para a gestão 

do risco de desastres (a partir do cálculo do ICGRD/2012) 

Fonte: Pesquisa de campo 

Destaca-se que seis dos 18 órgãos municipais de proteção e defesa civil do 

universo de pesquisa possuem baixa capacidade para a gestão do risco de desastres; oito 

possuem boa capacidade; dois possuem muito elevada capacidade e dois excepcional 
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capacidade, isto se o Índice da Capacidade de Gestão de Risco de Desastres (ICGRD/2012) 

formatado para a presente pesquisa. 

Por meio da aplicação do instrumento de pesquisa, conseguiu se verificar que, 

na perspectiva dos gestores municipais de proteção e defesa civil, realmente há fatores que 

podem limitar ou apoiar a gestão local do risco de desastres, na proporção abaixo apresentada 

(TAB. 12). 

TABELA 12 

Fatores que apoiam a gestão local do risco de desastres 

 

FATORES QUE APOIAM 
Frequência 

Abs. % 

Capacidade e autoridade de regular e coordenar as ações de Proteção e Defesa Civil, com vistas à 

mitigação e prevenção de desastres 
5 28 

Presença de um empreendedor político ou indivíduo comprometido 7 39 

Alocação de recursos financeiros e humanos 6 33 

Capacidade de comunicação e disseminação 6 33 

Competência para estabelecer objetivos claros, exequíveis e capacidade de definir prioridades 7 39 

Percepção das vulnerabilidades e riscos por parte da população, técnicos e autoridades locais 12 67 

Colaboração com uma comunidade científica local sobre os impactos das mudanças climáticas e 

medidas de adaptação 
4 22 

Existência de programas nacionais para apoiar iniciativas locais de governos e municípios 3 17 

Participação em redes nacionais, regionais e transnacionais 3 17 

Criação de um departamento ou agência intergovernamental para liderar o processo de 

planejamento e implementação das ações de adaptação 
3 17 

Presença de uma estratégia de participação e engajamento dos setores relevantes 4 22 

O interesse e boa vontade dos servidores do órgão municipal de proteção e defesa civil 1 6 

O sistema de monitoramento, alerta e alarme estadual 1 6 

Fonte: Pesquisa de campo 

O destaque interessante tocou a percepção das vulnerabilidades e riscos por 

parte da população, onde se viu que dois terços do total de gestores municipais de proteção e 

defesa civil pesquisados, indicou tal fator como de preponderante importância para a gestão 

do risco de desastres, se apresentando mais num desafio (conclusão advinda das visitas 

técnicas): aguçar a percepção de risco na população. 

Noutro giro, se verificou que, segundo os gestores pesquisados há fatores que 

limitam a gestão local do risco de desastres (TAB. 13). 

 



 

 

92 

TABELA 13 

Fatores que limitam a gestão local do risco de desastres 

 

FATORES QUE LIMITAM 
Frequência 

Abs. % 

Baixa capacidade e autoridade do governo local para implementar ações de Proteção e Defesa 

Civil, com vistas à prevenção e mitigação de desastres 
6 33 

Falta de recursos financeiros, humanos e tecnológicos 16 89 

Falta de uma estratégia de comunicação para sensibilizar setores internos e externos ao Poder 

Executivo local 
10 56 

Incerteza em relação à ocorrência e a extensão dos impactos, que dificulta a definição de 

prioridades 
8 44 

Compreensões baixas ou inadequadas dos impactos das mudanças climáticas e como essas 

mudanças influenciam a dinâmica da cidade 
9 50 

Ausência de uma política ou estratégia nacional para orientar os governos locais 

 
8 44 

Foco no curto-prazo levando em conta a lógica político-eleitoral ao invés de planejamento de 

longo-prazo 
6 33 

Visão business as usual que não considera os custos de não fazer nada 4 22 

Problemas na coordenação de ações inter e intragovernamentais envolvendo diferentes 

secretarias, departamentos e esferas de governo 
7 39 

A Falta de uma legislação mais específica de proteção e defesa civil para facilitar o implemento 

das ações 
1 6 

A incerteza de continuidade da atuação na prevenção e mitigação de desastres considerando a 

volatilidade do cargo de proteção e defesa civil 
1 6 

Falta de conhecimento e informação sobre proteção e defesa civil para o poder público, 

principalmente no que tange a prevenção 
1 6 

A visão de que a proteção e defesa civil só atua no período chuvoso, o que dificulta a 

manutenção de servidores no setor, por se achar que durante a seca, por exemplo, o pessoal ficará 

ocioso 

1 6 

O encaminhamento para o órgão, de vários outros serviços, que não têm ligação direta com a 

proteção e defesa civil, mas, por que tocam de algum modo no tema risco, o que acaba por 

sobrecarregar o órgão 

1 6 

Fonte: Pesquisa de campo 

Para a maioria dos gestores de proteção e defesa civil pesquisados, a falta de 

recursos financeiros, materiais e tecnológicos; a falta de estratégia de comunicação e 

sensibilização para o risco de desastres e a baixa ou inadequada compreensão acerca dos 

impactos do quadro global de mudanças climáticas (TAB. 13). 
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7 CONCLUSÃO 

 

Nesta seção será realizada a conclusão do trabalho considerando-se as 

constatações advindas do estudo, pesquisa e análise dos dados, proporcionando-se uma síntese 

analítica acerca das capacidades dos órgãos municipais de proteção e defesa civil (universo de 

pesquisa) para gestão do risco de desastres. 

O instrumento de pesquisa cumpriu a finalidade de levantamento de dados e, 

por meio dele, foram alcançados os objetivos da pesquisa no sentido de identificar as 

condições de funcionamento dos órgãos municipais de proteção e defesa civil, na perspectiva 

dos recursos humanos, da infraestrutura, da estrutura organizacional e da rede de cooperação; 

além da identificação das principais ações de prevenção, mitigação e preparação para 

desastres executadas nos municípios. 

Na análise do instrumento de pesquisa adotou-se uma metodologia que 

permitiu constatar os indicadores gerais do universo de pesquisa, que convergiram para a 

formatação do Índice da Capacidade de Gestão do Risco de Desastres (ICGRD/2012). 

Destaca-se que, todos os 18 municípios possuem capacidade local para a 

gestão do risco de desastres, pois têm instalados os órgãos municipais de proteção e defesa 

civil, além de possuírem gestores nomeados na coordenação desses órgãos. Salienta-se que 

esta não é a realidade em 146 municípios, conforme Minas Gerais (2012a). 

Constatou-se que 33% dos órgãos municipais de proteção e defesa civil que 

compõem o universo de pesquisa possuem baixa capacidade para a gestão do risco de 

desastres; 45% possuem boa capacidade; enquanto que 11% possuem elevada capacidade e os 

outros 11% possuem excepcional capacidade (GRAF. 10). 

Por meio do estudo da teoria de base do presente trabalho, foi possibilitada a 

construção de um instrumento de investigação que se mostrou eficaz para a coleta dos dados 

que foram interpretados e analisados a partir da aplicação dos elementos de estatística 

descritiva e de uma metodologia constituída especificamente para a pesquisa, que também se 

mostrou coerente e aplicável para as constatações finais deste trabalho. 

Ressalta-se que o instrumento de pesquisa (ver APÊNDICE) também se mostra 

útil para a parametrização dos recursos humanos, da infraestrutura, da estrutura 

organizacional e da rede de cooperação básica para o funcionamento dos órgãos de proteção e 
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defesa civil que se interessar por avançarem rumo ao aperfeiçoamento da gestão local do risco 

de desastres. 

O instrumento de pesquisa traz também parâmetros de ações de prevenção, 

mitigação e preparação para desastres, que podem e devem ser executadas pelos governos 

locais, com vistas à gestão do risco de desastres, que mesmo sem uma qualificação em 

proteção e defesa civil, ou mesmo sem informação ou conhecimento dos marcos referenciais 

para a redução do risco, podem seguir o modelo indicado na pesquisa. 

Conclui-se que, apesar da informação trazida para a pesquisa acerca dos fatores 

que apoiam a gestão municipal do risco, na percepção da maioria do universo de pesquisa, 

esses fatores não estão presentes nas realidades locais ou não são preponderantes para a 

gestão do risco de desastres (TAB. 12). 

No que tange aos fatores que limitam a gestão municipal dos riscos e desastres 

foram destacados, pela maioria dos pesquisados, a falta de recursos financeiros, materiais e 

tecnológicos; a falta de estratégia de comunicação e sensibilização para o risco de desastres e 

a baixa ou inadequada compreensão acerca dos impactos do quadro global de mudanças 

climáticas (TAB. 13). 

E, justamente, nesse último fator ressaltado, que se busca o gancho para a 

derradeira conclusão do presente trabalho. É urgente a necessidade de que haja uma 

mobilização geral, mas principalmente dos governos locais, no sentido de se fazer a gestão do 

risco de desastres – a despeito das características da população brasileira de falta da cultura de 

prevenção e de baixa percepção de riscos. 

Se o histórico de mobilização nacional, em torno da proteção e defesa civil, 

indicou a existência de uma ameaça real no passado (2ª Guerra Mundial e o consequente risco 

de ataque aéreo) que motivou a adoção, por parte do governo federal, de medidas em torno da 

prevenção, por exemplo, as estratégias de comunicação de massa e a introdução do tema em 

toda a rede de ensino pública e privada do país (1943), nova ameaça está diante das 

comunidades – o quadro global de mudanças climáticas, que traz consigo a possibilidade de 

ocorrência de uma série de eventos extremos, cujos impactos não se têm o menor controle ou 

dimensão, até por causa do adensamento humano, principalmente nas grandes cidades, 

corroborando o risco de desastres no território mineiro, as características do relevo e da 

hidrografia do estado. 
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Sendo, portanto, imperiosa a necessidade de adoção de medidas que visem à 

redução do risco de desastres. 

Assim, apresentam-se as seguintes sugestões: 

1) que haja, por meio da Cedec/MG, uma articulação do Sistema Nacional de 

Proteção e Defesa Civil (principalmente os microssistemas estadual e municipais), para a 

reunião de stakeholders em torno da formulação e implementação de políticas públicas para a 

inserção do tema em toda a rede de ensino público e privado no estado, além do fomento da 

percepção de risco na sociedade mineira, por meio, sobretudo, da educação, pesquisa e ações 

de comunicação externa; 

2) que se realize o 1º Seminário Estadual sobre proteção e defesa civil: 

compreendendo o quadro global de mudanças climáticas para o desenvolvimento da 

capacidade de gestão do risco de desastres; 

3) que se proceda ainda a um diagnóstico de todos os órgãos municipais de 

proteção e defesa civil do estado, para se verificar, inclusive, a possibilidade de auxílio 

complementar do Governo do Estado para a estruturação logística básica dos órgãos, 

mediante a contrapartida do município com o investimento em recursos humanos, com a 

elaboração de um índice de proteção e defesa civil, com foco na gestão do risco de desastres; 

4) que se mobilize os 146 chefes do Poder Executivo dos municípios que não 

instalaram seus órgãos municipais de proteção e defesa civil acerca das medidas para 

implantação e plena funcionalidade, com vistas principalmente às ações de redução do risco 

de desastres; 

5) que se promovam estudos para a viabilização de incentivos para que os 

governos locais invistam na gestão do risco de desastres prioritariamente; 

6) que haja a ampliação do portfólio de cursos oferecidos atualmente pela 

Cedec/MG, no sentido de que se invista na capacitação do seu corpo docente acerca do Curso 

de Capacitação para Ações de Redução de Riscos, que atualmente é oferecido pela Sedec em 

Brasília/DF, mas que pode ser multiplicado pela Diretoria de Ensino em Defesa Civil 

(DEDC), além de outros cursos que qualifiquem os Compdec, por exemplo, para a elaboração 

de planos contingenciais, realização de exercícios simulados e mobilização social; 

7) que sejam envidados esforços no sentido de ampliação da rede de 

cooperação estadual, para o fomento das ações de proteção e defesa civil nos municípios, com 
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a ampliação do número de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil, agregando-se ao 

processo fatores de mobilização social, como por exemplo, o estabelecimento de parcerias 

com redes de mobilização social; 

8) que se invista na pesquisa em torno da proteção e defesa civil, incentivando-

se a produção de trabalhos científicos e parcerias com instituições de ensino superior, de 

pesquisa e pós-graduação; 

9) que se proponha futuros trabalhos a partir da presente pesquisa; 

10) que se envie cópia da presente pesquisa para a Secretaria Nacional de 

Defesa Civil (Sedec); Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres da 

Universidade Federal de Santa Catarina (CEPED/UFSC); dentre outras instituições de ensino 

e pesquisa sobre desastres no Brasil e para todas as prefeituras municipais do estado de Minas 

Gerais. 
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APÊNDICE – Questionário 

 
Senhor coordenador, 

Como discente do Curso de Especialização em Segurança Pública (CESP), realizado 

pela Polícia Militar de Minas Gerais e Fundação João Pinheiro, estou realizando uma pesquisa em que 

o título é: A GESTÃO PARA A REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES NOS MUNICÍPIOS 

DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE EM SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA NO PERÍODO CHUVOSO DE 2011-2012: análise das ações de prevenção e 

mitigação de desastres relacionados com as chuvas em Minas Gerais. 

Assim, o presente instrumento de coleta de dados visa ao embasamento da pesquisa. 

Para tanto, solicito a V. Sa. ler atentamente as questões seguintes e respondê-las, de modo que se 

reúnam informações fidedignas na pesquisa, considerando a sua realidade local. 

Não é necessário que V. Sa. se identifique ao preencher o questionário. Os resultados 

da pesquisa serão apresentados em seu conjunto e não de maneira individualizada. 

Obrigado pela colaboração! 

Sandro Heleno Gomes Ferreira, Capitão PMMG. 

 

1) TEMPO NA 

ATIVIDADE 

(  ) até 6 

meses 

(  ) 6 meses a 

1 ano 

(  ) 1 a 4 anos (  ) mais de 

4 anos 

2) NATUREZA DO CARGO/FUNÇÃO (  ) Efetivo (  ) Não efetivo 

3) ACUMULA OUTRA FUNÇÃO NA PREFEITURA (  ) Sim (  ) Não 

4) NÍVEL DE 

INSTRUÇÃO 

(  ) Fundamental (  ) Médio (  ) Superior (  ) Pós-

graduação 

(  ) Mestrado (  ) Doutorado  

Especificar: 
5) CAPACITAÇÃO 

EM DEFESA 

CIVIL 

(  ) Administração e 

Planejamento para 

Redução de Desastres 

(APRD) 

ANO 

(          ) 
(  ) Curso 

Operacional de 

Defesa Civil 

(CODC) 

ANO 

(          ) 

(  ) Curso Básico de 

Defesa Civil (CBDC) 

ANO 

(          ) 
(  ) Curso de Sistema 

de Comando em 

Operações (SCO) 

ANO 

(          ) 

(  ) Curso de Prevenção e 

Preparação para 

Emergências com 

Produtos Químicos 

(PEQUIM) 

ANO 

(          ) 
(  ) Curso de 

Avaliação de 

Danos (CADAN) 

ANO 

(          ) 

(  ) Outro (s). Especificar (inclusive o ano de realização):  

 

 

As questões seguintes (de 6 a 12) estão relacionadas com a estrutura e funcionamento do 

órgão de Proteção e Defesa Civil do seu município: 

 

6) Qual é a denominação do órgão de Proteção e Defesa Civil do seu município? 

(  ) Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec) 

(  ) Superintendência Municipal de Defesa Civil 

(  ) Secretaria Municipal de Defesa Civil 

(  ) Comissão Municipal de Defesa Civil 

(  ) Outra. Especificar:  
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7) Dentro do Organograma da Prefeitura do seu município, qual é subordinação do órgão de 

Proteção e Defesa Civil? 

(  ) Subordinado diretamente ao prefeito 

(  ) Subordinado à Secretaria Municipal. Especificar: 

(  ) Outra. Especificar: 

 

8) Quais das áreas abaixo integram a estrutura do órgão de Proteção e Defesa Civil do seu 

município? 

(  ) Coordenadoria Executiva 

(  ) Conselho Municipal de Defesa Civil 

(  ) Operações Denominação: 

(  ) Técnica Denominação: 

(  ) Apoio Administrativo/Secretaria Denominação: 

(  ) Minimização/Prevenção Denominação: 

(  ) Outra área Denominação: 

 

9) Indique nos parênteses abaixo a quantidade e a formação do efetivo exclusivamente 

disponibilizado para o órgão de Proteção e Defesa Civil do seu município? 

 Quantidade Especificação Quantidade Especificação 

Formação Superior (  ) Administradores (  ) Geólogos 

(  ) Meteorologistas (  ) Geógrafos 

(  ) Engenheiros (  ) Assistentes Sociais 

(  ) Outras. Especificar: 

Formação Técnica (  ) Especificar: 

Formação Básica (  )  

TOTAL (  )  

 

10) Indique abaixo os recursos materiais/logísticos disponibilizados para uso exclusivo do 

órgão de Proteção e Defesa Civil do seu município (pode-se marcar mais de uma opção). 

(  ) Viaturas (  ) Computador exclusivo 

(  ) Global Position System (GPS) (  ) Máquina fotográfica digital 

(  ) Software de mapeamento de área de risco (  ) Call Center (199 ou outro) 

(  ) Equipamento de monitoramento, alerta e alarme (  ) Centro de Treinamento 

(  ) Outros. Especificar 

 

11) Informe o orçamento municipal dos últimos cinco anos, indicando o montante (valor em 

Reais) destinado para as ações de Proteção e Defesa Civil. 

Ano Orçamento do município (R$) Ações de Proteção e 

Defesa Civil 

Orçamento para Proteção 

e Defesa Civil (R$) 

2008 (                                 ) 
Prevenção e Preparação (                         ) 

Resposta e Reconstrução (                         ) 

2009 (                                 ) 
Prevenção e Preparação (                         ) 

Resposta e Reconstrução (                         ) 

2010 (                                 ) 
Prevenção e Preparação (                         ) 

Resposta e Reconstrução (                         ) 

2011 (                                 ) 
Prevenção e Preparação (                         ) 

Resposta e Reconstrução (                         ) 

2012 (                                 ) 
Prevenção e Preparação (                         ) 

Resposta e Reconstrução (                         ) 
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12) No que tange a articulação e ao relacionamento institucional, indique abaixo os órgãos e 

a frequência com que V. Sa. relaciona-se no desempenho das atividades relativas à Proteção 

e Defesa Civil no seu município (pode-se marcar mais de uma opção). 

  Rotina Esporádico Emergência 

(  ) Secretarias do município (  ) (  ) (  ) 

(  ) Secretarias de Estado (  ) (  ) (  ) 

(  ) Ministérios do Governo Federal (  ) (  ) (  ) 

(  ) Órgãos públicos União/Estado/Município (  ) (  ) (  ) 

(  ) Empresas privadas (  ) (  ) (  ) 

(  ) Organizações não governamentais (  ) (  ) (  ) 

(  ) Associação de municípios (  ) (  ) (  ) 

(  ) Outros municípios (  ) (  ) (  ) 

(  ) Instituições de ensino (  ) (  ) (  ) 

(  ) Sociedade civil (  ) (  ) (  ) 

(  ) Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) (  ) (  ) (  ) 

(  ) Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec) (  ) (  ) (  ) 

(  ) Polícia Militar de Minas Gerais (  ) (  ) (  ) 

(  ) Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (  ) (  ) (  ) 

(  ) Núcleos de Defesa Civil (Nudec) do município (  ) (  ) (  ) 

(  ) Outros (  ) (  ) (  ) 

 

As questões seguintes (de 13 a 17) estão relacionadas com a gestão para a redução do 

risco de desastres (propriamente dita) em seu município: 
 

13) Indique abaixo o nível de conhecimento de V. Sa. dos marcos de referência nacional e 

internacional da gestão para a redução do risco de desastres. 

 Desconhece Tem 

informação 

Pleno 

conhecimento 
O Marco de Ação de Hyogo (MAH) para 2005-2015: 

aumento da resiliência das nações e comunidades frente 

aos desastres 

(  ) (  ) (  ) 

A campanha mundial e nacional: Construindo cidades 

resilientes: minha cidade está se preparando. 
(  ) (  ) (  ) 

A Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010 e/ou a Lei nº 

12.608, de 10 de abril de 2012 que instituiu a Política 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC); dispôs 

sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(SINPDEC) e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa 

Civil (CONPDEC). 

(  ) (  ) (  ) 

 

14) Marque dentre as ações abaixo as que são executadas em seu município. 

(  ) Estabelecimento de alianças locais para envolvimento das comunidades e sociedade 

civil organizada nas ações de Proteção e Defesa Civil, com vistas à prevenção e 

mitigação de desastres relacionados com o período chuvoso. 

(  ) Criação de incentivos aos moradores de áreas de risco para que invistam na redução do 

risco de desastres afetos ao período chuvoso. 

(  ) Identificação e mapeamento das áreas de risco desastres relacionados com as chuvas. 

(  ) Elaboração de Planos de Contingência Pluviométrica. 

  

(  ) Informação da população acerca dos planos para resiliência, relativos à emergência 

pluviométrica, para o desenvolvimento da consciência da comunidade local acerca dos 
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riscos de desastre no município e as providências em caso de emergência, por meio de 

programas educativos e de capacitação, por exemplo. 

(  ) Criação de espaços para discussão pública sobre o planejamento em Proteção e Defesa 

Civil (fóruns, seminários etc.). 

(  ) Execução de obras estruturais na preparação para desastres. 

(  ) Avaliação e estabelecimento de medidas preventivas de segurança de todas as escolas, 

hospitais e postos de saúde de sua cidade. 

(  ) Aplicação e cumprimento dos regulamentos sobre construção e princípios para 

planejamento do uso e ocupação do solo, inclusive com fiscalização para inibição de 

novas ocupações das áreas de risco. 

(  ) Realocação da população de baixa renda ocupante de áreas de risco para áreas seguras 

previamente identificadas e avaliadas. 

(  ) Modernização dos assentamentos informais. 

(  ) Proteção dos ecossistemas e de zonas naturais para atenuação de alagamentos, 

inundações, e outras ameaças relacionadas com as chuvas às quais sua cidade seja 

vulnerável. 

(  ) Adaptação às mudanças climáticas recorrendo a ações (boas práticas) executadas por 

outros municípios, para a redução do risco de desastres no período chuvoso. 

(  ) Instalação de sistemas de monitoramento, alerta e alarme do risco de desastres 

pluviométricos. 

(  ) Realização regular de exercícios simulados, conforme Plano de Contingência de 

Proteção e Defesa Civil, sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações 

emergenciais em circunstâncias de desastres pluviométricos. 

(  ) Formulação e implementação de políticas públicas para a redução do risco de desastres 

relacionados com o período chuvoso, com consequente incorporação das ações 

preventivas e de mitigação dos desastres no planejamento municipal. 

(  ) Realização de vistorias e intervenções preventivas de evacuação da população das áreas 

de alto risco ou das edificações vulneráveis. 

(  ) Mobilização e capacitação de radioamadores para atuação na ocorrência de desastres 

pluviométricos. 

(  ) Estímulo à participação de entidades privadas, associações de voluntários, clubes de 

serviços, organizações não governamentais e associações de classe e comunitárias nas 

ações do Sistema Nacional de Prevenção e Defesa Civil (SINPDEC). 

(  ) Promoção e treinamento de associações de voluntários para atuação conjunta com as 

comunidades apoiadas nas ações de Proteção e Defesa Civil. 

(  ) Capacitação de recursos humanos do órgão de Proteção e Defesa Civil do seu 

município para as ações de prevenção e mitigação de desastres. 

(  ) Fornecimento de dados e informações para o sistema nacional de informações e 

monitoramento de desastres. 

 

15) Quais dos fatores abaixo relacionados V. Sa. considera que limitam a gestão para a 

redução do risco de desastres relacionados com o período chuvoso em seu município? 

(  ) Baixa capacidade e autoridade do governo local para implementar ações de Proteção e 

Defesa Civil, com vistas à mitigação e prevenção de desastres. 

(  ) Falta de recursos financeiros, humanos e tecnológicos. 

(  ) Falta de uma estratégia de comunicação para sensibilizar setores internos e externos ao 

Poder Executivo local. 

(  ) Incerteza em relação à ocorrência e a extensão dos impactos, que dificulta a definição 

de prioridades. 

(  ) Compreensões baixas ou inadequadas dos impactos das mudanças climáticas e como 
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essas mudanças influenciam a dinâmica da cidade. 

(  ) Ausência de uma política ou estratégia nacional para orientar os governos locais. 

(  ) Foco no curto-prazo levando em conta a lógica político-eleitoral ao invés de 

planejamento de longo-prazo. 

(  ) Visão business as usual que não considera os custos de não fazer nada. 

(  ) Problemas na coordenação de ações inter e intragovernamentais envolvendo diferentes 

secretarias, departamentos e esferas de governo. 

(  ) Outros.   Especificar:  

 

 

 

16) Quais dos fatores abaixo relacionados V. Sa. considera que apoiam a gestão para a 

redução do risco de desastres relacionados com o período chuvoso em seu município? 

(  ) Capacidade e autoridade de regular e coordenar as ações de Proteção e Defesa Civil, 

com vistas à mitigação e prevenção de desastres relacionados com o período chuvoso. 

(  ) Presença de um empreendedor político ou indivíduo comprometido. 

(  ) Alocação de recursos financeiros e humanos. 

(  ) Capacidade de comunicação e disseminação. 

(  ) Competência para estabelecer objetivos claros, exequíveis e capacidade de definir 

prioridades. 

(  ) Percepção das vulnerabilidades e riscos por parte da população, técnicos e autoridades 

locais. 

(  ) Colaboração com uma comunidade científica local sobre os impactos das mudanças 

climáticas e medidas de adaptação. 

(  ) Existência de programas nacionais para apoiar iniciativas locais de governos e 

municípios. 

(  ) Participação em redes nacionais, regionais e transnacionais. 

(  ) Criação de um departamento ou agência intergovernamental para liderar o processo de 

planejamento e implementação das ações de adaptação. 

(  ) Presença de uma estratégia de participação e engajamento dos setores relevantes. 

(  ) Outros.   Especificar:  

 

 

 

17) Relacione as ações de Proteção e Defesa Civil, com vistas à mitigação e prevenção de 

desastres, vinculadas com o período chuvoso, executadas em seu município e não 

relacionadas na questão 14, que podem ser consideradas BOAS PRÁTICAS? 
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ANEXO – Quadro de tipos de gestão do risco de desastres 

 

QUADRO 7 

Tipos de gestão do risco de desastres 

 

A GESTÃO 

PROSPEC-

TIVA 

 Gestão que intervém sobre o risco ainda não 

existente. 

 Evita que sejam gerados riscos em um PIP 

[Processo de Investimento Público]. Para isto 

é necessário: 

- Normas e regulamentações (localização, 

tecnologia). 

- Aplicar a análise de riscos em projetos de 

investimento. 

- Incorporar no PIP as medidas para evitar ou 

reduzir o risco. 

Exemplos de gestão prospectiva do risco: 

 Aplicação de regulamentos e medidas 

antissísmicas para a construção de edificações. 

 Estabelecimento de “zonas críticas” onde não 

se deve assentar nenhum projeto de 

infraestrutura. 

 Análise das condições de uso do solo, para 

determinar as atividades viáveis e não viáveis. 

 Construção de canais de drenagem. 

A GESTÃO 

CORRETI-

VA 

 Gestão que intervém sobre o risco existente. 

 Reduz o risco existente, sendo necessário: 

- Aplicar a análise de risco na unidade 

produtora existente. 

- Planejar medidas de redução de risco. 

- Mudança de localização. 

- Aumento da resistência. 

- Aumento da resiliência (seguros, 

organização). 

- Diminuição de ameaças (recuperação do 

ambiente). 

 Relocalização das comunidades em risco. 

 Reconstrução, levando em conta os 

regulamentos e as normas técnicas existentes, 

para evitar a construção de edificações 

vulneráveis. 

 Recuperação de margens degradadas. 

 Construção de diques. 

 Limpeza de canais e sistemas de esgoto. 

 Canalização de rios, entre outros. 

A GESTÃO 

REATIVA 

 Gestão que intervém sobre o risco que ainda 

não foi corrigido ou sobre o residual. 

 Minimizar prováveis danos e perdas. 

 Aplicar medidas que aumentem a resiliência e 

a capacidade de resposta. É necessário contar 

com: 

- Sistemas de alerta prévio. 

- Preparação para a resposta (alternativas de 

prestação de serviço, organização de usuários, 

planos de contingência, emergência etc.). 

- Garantia. 

- Acesso a fundos para recuperação. 

 Inventário de maquinário pesado na zona. 

 Brigadas de primeiros socorros com equipe 

completa e comunicação. 

 Simulações de emergência. 

 Sinalização no caso emergência. 

Fonte: RONDÓN apud BRASIL, 2011b, p. MP8-6 

 


