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Resumo:

O presente artigo faz uma abordagem sobre os novos cenários climáticos, suas

projeções e impactos, levando em conta o processo impróprio de urbanização em áreas

vulneráveis,  onde se pode observar  uma maior  degradação ambiental  relacionada às

ações humanas, aspectos, que somados aos fenômenos naturais podem provocar perdas

humanas e materiais, principalmente se o sistema de defesa civil local não se dispuser

de uma estrutura planejada e fortalecida.

Este artigo analisa estudos científicos e dados comparativos  de várias escalas

espaciais, apontando para a necessidade da criação de bases para estabelecimento de

políticas públicas permanentes e preventivas, de modo que se estabeleçam estratégias

para  que  as  comunidades  possam se  adaptar  aos  fenômenos  climáticos  e  reforçar  a

necessidade de uma Defesa Civil consciente da geração de cenários climáticos futuros.  

Palavras-Chave: Mudanças Climáticas, Políticas Preventivas; Defesa Civil.

ABSTRACT

This article is an analysis about several  scientific studies and global and comparative data of various

spatial scales of the new climate scenarios, their projections and impacts and how climate change will

imply to important  structural  and preventive policies  aim at  reducing vulnerability and adaptation to

climatic phenomena which will command a local civil defense system planned and strengthened. Thus it

is proposed to establish factors that should be considered as determinants in the risk management process,

which defines  civil  defense  action strategies,  in particular  the Municipal  Coordination, which should

prepare for future climate scenarios.

Keywords: Climate Change; Preventive Policies; Civil Defense.
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Os fenômenos  climáticos  vêm se apresentando em constantes  transformações

naturais presenciadas a cada ciclo. De acordo com os relatórios científicos, os dados

apontam  para  mudanças  climáticas  com  ocorrências  nunca  vistas  no  Brasil.  Essas

alterações  do clima estão provocando consequentes  eventos  adversos cada vez mais

devastadores,  com perdas  de  vidas  humanas,  danos  materiais  e  pessoais  e  ainda,  a

interrupção dos  serviços  públicos.  Esses  efeitos  decorrem principalmente  da relação

desarmônica  entre  o  ser  humano  e  a  natureza,  que  se  agrava  face  ao  crescimento

desordenado  da  cidade,  o  que  aumenta  a  vulnerabilidade  das  estruturas  urbanas  e

sociais. 

Os  novos  cenários  ambientais  decorrentes  dessas  mudanças  pressupõem

estratégias  de  enfrentamento  aos  desafios  do  aquecimento  global,  com  impactos

desiguais sobre a população, e que por isso deve ser considerado como um problema de

direitos humanos, uma vez que, verifica-se que os riscos dos danos ambientais têm uma

carga maior sobre as classes menos favorecidas. No texto, A natureza reclama: mortes e

prejuízos com catástrofes naturais tendem a crescer, de acordo com climatológicos, o

autor  traz  como  referência  para  Luiz  Afonso  (2014), “A  pressão  populacional  é

crescente, o que significa mais pessoas em mais lugares. Só que os melhores lugares já

estão  tomados,  então  as  pessoas  se  estabelecem  em  planícies  inundáveis  e  regiões

costeiras vulneráveis.  A mudança do clima é uma das causas,  mas se duas ou mais

causas se unem, o desastre é pior.”.

A problemática ambiental, que compreende a Justiça Ambiental, norteia diversas

discussões em todo o mundo sobre os benefícios e encargos das políticas ambientais.

Segundo  Robert  Bullard,  Justiça  Ambiental  é  “a  busca  do  tratamento  justo  e  do

envolvimento significativo de todas as pessoas,  independentemente de sua raça,  cor,

origem ou renda no que diz respeito à elaboração, desenvolvimento, implementação e

reforço  de  políticas,  leis  e  regulações  ambientais.”  Dessa  maneira,  as  decisões  nas

estratégias desenvolvidas por políticas estruturantes de redução de vulnerabilidade de

adaptação  às  mudanças  climáticas  precisam  ser  elaboradas  juntamente  com  a

participação da população mais afetadas.

Desenvolvimento
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É sabido que nenhuma esfera de governo conseguirá erradicar definitivamente as

comunidades constituídas em Vilas, pois deve se levar em consideração que as políticas

habitacionais ainda são morosas na execução de seus programas. Outro fator relevante é

a identificação com local em que se vive a sensação de pertencimento, muitas vezes

devido à carga histórica pertinente as formações desses assentamentos, o que faz com

que muitos tornem se resilentes nesses locais. Contudo, esses moradores precisam estar

conscientes de seus problemas, a fim de que estejam preparados e organizados, assim,

menores serão suas dificuldades e riscos e mais eficiente será o atendimento por parte

das autoridades competentes em momentos de crise.  

Sobre a importância da participação popular Mary Douglas (1992) considera que

“A influência dos fatores sociais na percepção dos riscos não deveria ser considerada

um obstáculo ao entendimento. Ao contrário, tal influência possibilitaria uma análise

mais completa da sociedade no que tange seus valores, suas instituições e sua cultura.”.

Nesse  sentido,  é  necessário  que  a  Defesa  Civil  esteja  envolvida  e  consciente  da

importância  de  sua  participação  ativa  na  identificação  de  ações  preventivas  de

comunicação do risco, bem como, saber enfrentar de maneira adequada as ameaças que

permeiam seu ambiente. De acordo com  Ronaldo Malheiros Figueira, a Defesa Civil

deve está organizada e integrada com o poder público nos momentos adversos, dessa

maneira,  ela  precisa  realizar  um  trabalho  integrado  com  todos  os  setores  da

administração pública.

Diante da perspectiva de analisar os novos e determinantes processos de gestão

do  risco  e  de  estruturação  da  defesa  civil  face  ao  dinâmico  cenário  climático  que

interferem diretamente na vulnerabilidade das ocupações existentes em área de risco,

um trabalho importante foi o estudo realizado por estudantes da Universidade Federal

Fluminense do Rio de Janeiro que organizaram uma coletânea de texto em que são

discutidas e aponta questões sobre a Justiça Ambiental com ênfase no cenário brasileiro,

o texto que reúne o estudo teórico de diversos pensadores e pesquisadores do mundo,

que pelo viés da Justiça Ambiental com questões abordadas pelo movimento contra a

injustiça ambiental, as desigualdades e impactos gerados pelas mudanças climáticas e

faz a menção ao Memorando Summers1. 
1 Para além da esfera do Banco Mundial, em fevereiro de 2002 houve a divulgação e repercussão
negativa do memorando, elaborado por um de seus executivos, Lawrence Summers, em que um dos
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Uma fonte de pesquisa,  também muito  importante,  que aborda os  riscos  das

mudanças climáticas são os relatórios, disponível no Painel Intergovernamental Sobre

as Mudanças Climáticas - INPCC, com informações e avaliações científicas relevantes

para  compreensão  das  mudanças  do  clima  induzidas  pelo  homem  e  as  opções  de

mitigação e adaptação e também os dados nos sites do Instituto de Pesquisa Espacial –

INPE e Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas – INCT,

com  relatórios  e  publicações  sobre  as  atuais  informações  e  pesquisas  nacionais  e

mundiais a cerca das temáticas Meio Ambiente e Climatologia.

Com  relação  a  alguns  pressupostos  indispensáveis  para  construção  de

informações concisas sobre a relação entre os efeitos climatológicos na gestão de risco,

Emerson Vieira Marcelino (2006), em seu artigo sobre Banco de Dados de Desastres

Naturais, segundo o autor, “Diante desta problemática, a busca por dados de desastres

tornou-se uma das principais prioridades. Mas, tão importante quanto os novos dados, é

conhecer  a  consistência  dos  já  existentes,  visto  que  estão  sendo  utilizados  pelos

tomadores  de  decisão  no  gerenciamento  das  medidas  de  mitigação  e  prevenção  em

desastres naturais.”

O  artigo  apresenta  dados  globais  sobre  análise  dos  desastres  ocorridos  no

mundo, com destaque aos desastres ocorridos no Brasil e os aspectos das mudanças

globais, e o modo como a elevada exposição e vulnerabilidade da população aos eventos

naturais  extremos  agrava  as  conseqüências  de  um  evento  adverso.  Estabelecendo

paralelo, observa-se a importância de um sistema de Defesa Civil preparada a enfrentar

tais problemas e trabalhando com uma cultura de prevenção. Segundo Mauro Cerri Neto

(2007), em sua obra Aspectos jurídicos das Atividades de Defesa Civil, a Defesa Civil,

“num momento  passado as  atividades  de  defesa  civil  visavam apenas  minimizar  as

conseqüências dos desastres (...), atualmente suas atividades também visam, por meio

de trabalhos preventivos, reduzir as causas dos acontecimentos.” 

Seguindo  o  contexto  das  mudanças  climáticas  verificamos  um  esforço  dos

estudiosos  em  elucidar  a  necessidade  de  ações  planejadas  pela  Defesa  Civil,  com

habilidades  para adaptações  relacionadas  aos novos cenários  ambientais  e como tais

temas apontados por Summers dizia que “pela lógica econômica, pode-se considerar que as mortes
em países pobres têm menos um mais baixo do que nós países ricos, pois seus moradores recebem
salários mais baixo”).
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mudanças  ordenarão  na  elaboração  de  Planos  Diretores  Municipais  de  Proteção  e

Defesa  Civil  e,  assim  no  desenvolvimento  de  políticas  públicas  estruturantes  e

preventivas  que  visam  à  redução  de  vulnerabilidade,  o  que  demanda  de  decisões

políticas, para Yvette Veyret, em sua obra Os Riscos, O homem como agressor e vítima

do meio  ambiente  (2007),  “A gestão  dos  riscos,  sejam eles  ambientais,  industriais,

econômicos  (na  verdade  sociais),  traduz  escolhas  políticas  e  as  decisões  finais  de

organização dos territórios.”

Nesse sentido, principalmente as cidades, onde os desastres acontecem, devem

atuar  sobre  o  prisma  do  desenvolvimento  sustentável  o  que  preconiza  tomadas  de

decisões  políticas  embasadas  em pesquisas  científicas,  dialogando  com uma agenda

participativa envolvendo especialmente a camada social mais vulneráveis aos eventos

adverso.  Veyret  (2007)  em  sua  obra  estabelece  que  os  políticos  têm  um  papel

fundamental  na  ações  e  estratégias  de  gerenciamento  do  risco,  para  a  autora:  “os

políticos  estão  no  coração  do dispositivo;  de  fato,  eles  devem fornecer  respostas  à

sociedade  civil  apoiando-se  no  conhecimento  dos  especialistas.  Nessa  abordagem,

sempre existe uma defasagem entre o grau de gravidade estabelecido pelos especialistas,

o reconhecido pelas autoridades políticas e o percebido pelo público.”

Historicamente podemos observar mudanças significativas no Sistema Nacional

de Proteção e Defesa Civil, especialmente após a realização da primeira conferência,

em  que  houve  a  participação  das  três  esferas  de  governo.  Mas  ainda  assim,  os

programas,  projetos  e  ações  de gerenciamento  de risco e desastres  disponíveis  pelo

Ministério da Integração Nacional dão maior ênfase na resposta, priorizando estratégias

voltadas para o pós-desastres. Nesse processo de renovação da Defesa Civil nacional

não há um difusão capilar do conhecimento entre as estruturas estaduais e municipais,

como  bem  aponta  Norma  Valêncio  (2010)  “A  respeito  da  ampliação  do  tecido

institucional do Sindec, ao qual cerca de seis mil municípios brasileiros buscam aderir,

implantando formalmente coordenadorias próprias de defesa civil  – com quadros de

pessoal e aparato material – e os estados da federação buscam fortalecer – através de

palestras e cursos de capacitação – os desastres vêm aumentando no país, apontando a

insuficiência  senão  mesmo  impropriedade  do  conteúdo  e  da  forma  como  o  Estado

organiza suas práticas no tema.” 
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Na  verdade,  há  um  empenho  do  governo  federal  em  propor  uma  série  de

medidas  de  orientação  aos  municípios  sobre  o  enfrentamento  do  risco,  como  a

realização  de  mapeamento  de  riscos  de  desastres,  com o  levantamento  de  dados  e

análises das ameaças e vulnerabilidade, com destaque para os municípios com o maior

número de ocorrência de desastre,  resultando em Planos Municipais de Redução de

Risco, em que são apresentadas propostas de intervenção para a prevenção de Desastres

que  deverão  ser  adotadas  pela  gestão  Municipal.  Entretanto,  pouco  adianta  tais

mapeamentos e planos se as Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civis –

COMPDEC  não  possuírem  uma  estruturação  operacional  adequada  com  voz  ativa

dentro da composição organizacional municipal para sejam efetivas a implementação

das ações pontuadas nesses mapeamentos que visam a minimização das áreas de risco e

a realização de uma efetiva recuperação das áreas degradadas,  antes ocupadas,  com

intervenções para que não se fomente as ocupações irregulares.

Nessa lógica de atuação entre o governo federal o governo municipal, podemos

citar os eventos adversos ocorridos no município de Casinha no Estado de Alagoas em

2010, quando houve uma enchente provocada pelo rio, e o ocorrido no município de

Nova Friburgo em 2011 na Região Serrana do Rio de Janeiro onde as fortes chuvas

provocaram inundação e deslizamento de terra, considerada uma das maiores tragédias

do Brasil. Em ambos os desastres houve um suporte da Defesa Civil Nacional nas ações

de  resposta,  sendo  disponibilizado  aos  municípios,  equipe  técnica,  material  de

assistência humanitária e recursos financeiros. Contudo, nas ações de reconstrução de

restabelecimento do cenário, momento em que a estrutura federal sai de cena, os dois

municípios ainda hoje não conseguiram efetivamente restabelecer o cenário, no caso do

município  de  Nova  Friburgo  há  indícios  de  desvio  de  verba  destinados,  como  foi

amplamente divulgado pela mídia.

 A dificuldade de muitos municípios em entender seu papel na gestão do risco,

aponta para a necessidade de uma proposta de estruturação organizativa da Defesa Civil

Municipal, obviamente levando-se em conta a realidade local, de maneira que sejam

criados  mecanismos  formais  e  padronizados,  especialmente  para  que  os  registros  e

informações  sobre  os  históricos  de  atendimentos,  para  que  as  informações  não  se

percam com o processo de mudança de gestores. 
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Com  relação  à  estruturação  da  defesa  civil,  muito  se  discuti  sobre  a

regulamentação profissional de Agende de Proteção e Defesa Civil, tema votado como

uma das principais diretrizes nas duas conferências nacional de Proteção e Defesa Civil

realizadas.  Assunto  de  extrema  importância  visando  à  inclusão  de  profissionais

qualificados, principalmente porque a Defesa Civil lida com a questão do risco, por isso

não  pode  agir  no  improviso,  ou  seguindo  a  máxima  de  que  “pecar  para  mais”

promovendo  a  retirando  famílias  de  suas  residências  aumentando  a  demanda  de

Programas de Auxílio Moradia, por uma análise que não leva em conta toda. Além de

profissionais, as COMDECs precisam se profissionalizar, mantendo dados e registros

de vistorias atualizados e emitindo relatórios periodicamente.

Compreendendo,  sobretudo, a importante função do estado nesse processo de

estruturação das COMPDEC, conforme estabelece a Lei 12.608/12, Capítulo II, Seção

II, Art 7º § VIII “Compete aos Estados”: apoiar, sempre que necessário, os Municípios

no  levantamento  das  áreas  de  risco,  na  elaboração  dos  Planos  de  Contingência  de

Proteção e Defesa Civil e na divulgação de protocolos de prevenção e alerta de ações

emergenciais.

Visando  esclarecer  que  a  mudança  comportamental  entre  todos  os  atores

responsáveis no gerenciamento do risco deve ocorrer de maneira integrada, faremos um

recorte  a  partir  da análise  de munícipios  do estado de Minas Gerais  localizados  no

entorno  da  Bacia  do  Rio  Paraopeba.  De acordo  com o  Atlas  de  Vulnerabilidade  a

Inundações  de  2013  da  Secretaria  Estadual  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável, minas possui uma das maiores malhas hidrográficas do país, com mais de

166 corpos de água inundáveis em 36 Unidades de Planejamento de Gestão de Recursos

Hídricos  (UPGRHs).  Os  corpos  d’água  é  definido  por  trecho,  sendo  que  o  Rio

Paraopeba possui: 77(setenta e sete) Trechos Inundáveis, com frequência de 68(sessenta

e  oito)  alta,  7(sete)  média  e  2(duas)  baixa;  impacto  de  49(quarenta  e  nove)  alto,

18(dezoito) médio e 10(dez) baixo; vulnerabilidade: 60(sessenta) alta, 15(quinze) média

e  2(duas)  baixa;  um total  de  51(cinquenta  e  um)  trechos  críticos  uma  extensão  de

440,00km.

Apesar dos estudos apontados pelo Atlas com as frequências de inundação e dos

registros históricos em períodos chuvosos, conforme índices apresentados abaixo:

 (Tabela 1 – pg.5)
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Os  municípios  que  fazem  parte  da  bacia  do  Rio  Paraopeba,  apenas  seis

municípios possuem COMDECs criadas legalmente e apenas quatro são ativas, sendo

que  duas  tem  sede  própria,  com  uma  pequena  equipe  operacional  e  Plano  de

Contingência elaborado. Cada uma atua de maneira isolada, sem considerar que o maior

índice de vulnerabilidade dos municípios se dá devido a um problema comum, o risco

de inundação. Nesse caso específico caberia uma gestão conjunta entre os municípios

com a intervenção do estado, para promover a minimização dos danos que ocorrem em

função de tal evento adverso. E exemplo é a formação de uma rede de comunicação

entre os municípios  para facilitar  o acesso às informações e a transmissão de dados

sobre o período chuvoso, a fim de nortear as ações feitas em cada região de acordo com

a situação local, bem como a elaboração de um Plano de Contingência Regional e um

acordo estabelecido por meio de um Termo de Cooperação Mútua entre os municípios,

uma medida preventiva e planejada que poderia mitigar os danos decorrentes do evento

adverso. 

Considerações Finais

No processo de fortalecimento das instituições que atuam no gerenciamento de

risco e desastre deve considerar a necessidade de uma estrutura administrativa adequada

para as COMPDECs, frente aos novos desafios das mudanças climáticas, uma vez que,

é onde o evento acontece e também por serem, geralmente, os que possuem melhores

informações  locais  que  contribuíram  para  as  ações  e  estratégias  de  prevenção,

preparação, mitigação, resposta e reconstrução 
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