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RESUMO
O tema da presente pesquisa se inspira no estudo da Campanha “Construindo Cidades
Resilientes – Minha cidade está se preparando!” da Organização das Nações Unidas –
ONU – enquanto instrumento para a redução dos riscos de desastres nas cidades. Em
2012, foi promulgada a Lei 12.608, que instituiu a Política Nacional de Proteção e
Defesa Civil e o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, além de alterar
importantes legislações urbanísticas em prol da prevenção aos riscos de desastres no
país. A Secretaria Nacional de Defesa Civil vem desenvolvendo ações que contribuem
para a redução dos eventos adversos, inclusive, aderindo e divulgando a Campanha
“Construindo Cidades Resilientes do Brasil”. Dessa forma, pretende-se com o trabalho
responder aos seguintes questionamentos: Quais os principais passos da Campanha para
a mitigação dos desastres? A Campanha “Construindo Cidades Resilientes” pode ser
considerada um instrumento adequado para a redução de desastres em Belo Horizonte?
Em que medida a adesão à Campanha contribui para a redução de eventos adversos?
Com as hipóteses apontadas, será empreendido um trabalho que busque, não somente a
adesão à Campanha por parte dos municípios, mas que os incentive a de fato
executarem os passos propostos pela Campanha. O objetivo geral da pesquisa é analisar
se a Campanha é um instrumento adequado para a redução dos riscos de desastres nas
cidades. O tema escolhido para a pesquisa justifica-se, porque, cada vez mais, verificase o aumento das ocorrências de eventos adversos no Brasil. A cada ano, eventos
extremos atingem mais localidades no nosso país, fato que aumenta a preocupação com
a necessidade de se reduzir os riscos e salvar bens e, principalmente, vidas. A
metodologia adotada para esta pesquisa é o método hipotético-dedutivo, visto que será
realizada pela percepção de uma lacuna nos conhecimentos acerca da Campanha que
resultam na formulação de hipóteses. Nesse sentido, as hipóteses serão testadas por
meio da inferência dedutiva. O raciocínio ampara-se no método indutivo, intermédio de
entendimentos doutrinários e documentais acerca da Campanha para a redução dos
riscos de desastres. O referencial teórico adotado para a pesquisa é o material
desenvolvido pela ONU para a implantação da Campanha “Construindo Cidades
Resilientes”, assim como a obra de Carvalho (2015), que trata do direito dos desastres e
sua regulação jurídica no Brasil.

Palavras-chave: Desastres. Gestão de Riscos. Cidades Resilientes.

ABSTRACT

The theme of this research is inspired in the study of the United Nations - UN's "Making
Cities Resilient - My City is getting ready!" Campaign as a tool for disaster risk
reduction in cities. In 2012, Law 12,608 was promulgated, which instituted the National
Policy on Civil Protection and Defense and the National System of Civil Protection and
Defense, in addition to changing important urban planning laws to prevent disaster risks
in the country. The National Secretariat of Civil Defense has been developing actions
that contribute to the reduction of adverse events, including by adhering to and
publicizing the Campaign ""Making Cities Resilient in Brazil". Thus, it is intended with
this dissertation to answer the following questions: What are the main steps of the
Campaign for disaster mitigation? Can the "Making Cities Resilient" Campaign be
considered an appropriate instrument for disaster reduction in Belo Horizonte? To what
extent does adherence to the Campaign contribute to the reduction of adverse events?
With the hypotheses pointed out, a work should be undertaken that seeks, not only the
adhesion to the Campaign by the municipalities, but which encourages them to actually
carry out the steps proposed by the Campaign. The overall objective of the research is to
analyze whether the Campaign is a suitable instrument for disaster risk reduction in
cities. The topic chosen for the research is justified, because, increasingly, there is an
increase in the occurrence of adverse events in Brazil. Each year, extreme events reach
more localities in our country, a fact that increases the concern with the need to reduce
risks and save assets, and especially lives. The methodology adopted for this research is
the hypothetical-deductive method, since it will be realized by the perception of a gap in
the knowledge about the Campaign that results in the formulation of hypotheses. In this
sense, the hypotheses will be tested by means of deductive inference. The reasoning
relies on the inductive method, through doctrinal and documentary understandings
about the Campaign for Disaster Risk Reduction. The theoretical framework adopted
for the research is the material developed by the UN for the implementation of the
Campaign ""Making Cities Resilient ", as well as the work of Carvalho (2015), which
deals with the law of disasters and its legal regulation in Brazil.

Key-words: Disasters. Risk Manegement. Resilient Cities.
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1 INTRODUÇÃO

O tema da presente pesquisa se inspira no estudo da Campanha
“Construindo Cidades Resilientes – Minha cidade está se preparando!” da Organização
das Nações Unidas – ONU – enquanto instrumento para redução dos riscos de desastres
nas cidades.
A

Campanha

“Construindo

Cidades

Resilientes”

foi

lançada

internacionalmente em 2010, a cargo do Escritório das Nações Unidas para a Redução
dos Riscos de Desastres – UNISDR/ONU. Ela foi divulgada no período de adoção do
Marco de Ação de Hyogo (2005-2015), fundamentando dez passos essenciais para o
alcance da resiliência frente a desastres nas cidades.
Em 2015, findado o prazo inicial de implantação do Marco de Ação de
Hyogo, foi realizada a III Conferência Mundial sobre a Redução do Risco de Desastres,
na qual foi aprovado, pelos países membros da ONU, o Marco de Sendai para a
Redução do Risco de Desastres (2015-2030).
Nesse sentido, a Campanha continua em andamento, em observância às
diretrizes do Marco de Ação de Hyogo e às atualizações apresentadas pelo Marco de
Sendai. Assim, neste estudo, procura-se analisar a Campanha para verificar sua
efetividade na redução dos riscos de desastres.
O ordenamento jurídico brasileiro recepcionou os Marcos de Hyogo e
Sendai como tratados internacionais e, desde então, vem caminhando numa nova
política para redução dos riscos de desastres.
Em 2012, foi promulgada a Lei 12.608, que instituiu a Política Nacional de
Proteção e Defesa Civil e o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, além de
alterar importantes legislações urbanísticas em prol da prevenção aos riscos de desastres
no país.
A Secretaria Nacional de Defesa Civil vem desenvolvendo ações que
contribuem para a redução dos eventos adversos, inclusive, aderindo e divulgando a
Campanha “Construindo Cidades Resilientes”. Nesse sentido, busca-se uma maior
coordenação inter-federativa e o alinhamento da Campanha com as políticas públicas
federais no que tange à gestão dos riscos de desastres.
Dessa forma, pretende-se nessa dissertação responder aos seguintes
questionamentos: quais os principais passos da Campanha para a mitigação dos
desastres? Pode ser a Campanha considerada um instrumento adequado para a redução
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de desastres em Belo Horizonte? Em que medida a adesão à Campanha contribui para a
redução de eventos adversos?
Como hipótese dos problemas apontados deverá ser empreendido um
trabalho que busque não somente a adesão à Campanha, por parte dos municípios, mas
que os incentive a de fato executarem os passos propostos pela Campanha. Para isso,
verifica-se a necessidade de envolvimento, não somente dos gestores públicos, mas
também da população que deve ser conscientizada quanto à necessidade de prevenção
aos riscos de desastres.
A Campanha “Construindo Cidades Resilientes” representa um instrumento
importante para a redução dos riscos de desastres no Brasil e no mundo, contudo, não
pode ser o único meio de mitigar e prevenir os eventos adversos no Brasil, devendo ser
observada a política nacional de proteção e defesa civil.
O objetivo geral da pesquisa é analisar se a Campanha “Construindo
Cidades Resilientes” é um instrumento adequado para a redução dos riscos de desastres
nas cidades. Sendo assim, como objetivos específicos da pesquisa se propõem: a)
conhecer a Campanha “Construindo Cidades Resilientes da ONU”; b) analisar os dez
passos propostos pela Campanha para o aumento da resiliência dos municípios; c)
compreender em que medida os passos da Campanha podem ser aplicados na cidade de
Belo Horizonte, e d) analisar os efeitos no que tange a redução dos riscos de desastres
da Campanha na cidade de Belo Horizonte.
O tema escolhido para a pesquisa justifica-se, porque, cada vez mais,
verifica-se o aumento das ocorrências de eventos adversos no Brasil. A cada ano,
eventos extremos atingem mais localidades no nosso país, fato que aumenta a
preocupação e a necessidade de se reduzir os riscos e salvar bens e, principalmente,
vidas. Além disso, faz-se importante, diante das mudanças climáticas, das ocupações
irregulares do solo, da falta de informação da população somados à ausência de políticas
públicas, que os gestores públicos tenham como objetivo a redução dos riscos e que a
probabilidade de ocorrência de desastres não se multipliquem.
Nesse sentido, justifica-se a análise da Campanha “Construindo Cidades
Resilientes” como instrumento para a redução dos riscos de desastres a fim de verificar
a eficácia do projeto e dos resultados colhidos pelo município de Belo Horizonte.
Segundo o site oficial da Campanha, mais de mil municípios brasileiros já
aderiram ao projeto e estão desenvolvendo os dez passos propostos pela ONU.
Dessa forma, com mais da metade da população vivendo atualmente em
áreas urbanas, construir cidades mais seguras é um desafio a ser alcançado em longo
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prazo. As cidades são os motores do crescimento nacional a partir de seus sistemas de
governança e capacidades. Ao longo da história, a ocorrência de eventos adversos tem
interrompido vidas nas áreas urbanas. Temperaturas extremas e alteradas, terremotos e
emergências desencadeadas por ameaças decorrentes da ação humana estão
constantemente ameaçando as vidas das pessoas e comprometendo a prosperidade das
cidades.
As ameaças naturais afetam as cidades de diversas maneiras, mas,
potencialmente, atingem todas as localidades, em função da maneira como as
autoridades e a própria população lidam com o crescimento desordenado, a rápida
urbanização e a degradação ambiental.
Segundo Damacena e Carvalho (2013), os desastres são formados por uma
complexidade de fatores:

A formação do sentido de desastres encontra-se numa relação semântica
pendular entre causas e conseqüências altamente específicas e complexas,
convergindo para a descrição de fenômenos socioambientais de grande apelo
midiático e irradiação policontextual (econômica, política, jurídica,
ambiental) capazes de comprometer a estabilidade do sistema social.
(CARVALHO; DAMACENA, 2013. p. 25).

Essa irradiação, policontextual, capaz de comprometer a estabilidade do
sistema social é um aspecto abordado pela Campanha. Nesse sentido, a programa da
ONU não se limita a apresentar passos para a construção de cidades mais seguras
apenas no âmbito econômico ou político, pelo contrário, apresenta um modelo de gestão
pública capaz de abordar os aspectos mais relevantes para a redução dos riscos de
desastres em todos os âmbitos, em que a cidade e a população possam ser afetadas.
Visando anular a fragilidade relativa à ocorrência de catástrofes, a legislação
brasileira de proteção e defesa civil, de caráter extremamente preventivo, elaborou
diversas normas relativas à adequada ocupação e crescimento dos centros urbanos de
maneira a mitigar, ou mesmo evitar, a exposição da população diante de episódios
desastrosos.
A lei 12.608/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa
Civil – PNPDEC - teve papel fundamental na ótica de planejamento urbano ao inserir
múltiplas alterações em leis de matérias urbanísticas, bem como no seu próprio texto ao
tecer objetivos e competências dos entes federados para redução dos riscos e na própria
gestão dos desastres.
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A referida lei caminha no mesmo sentido da Campanha “Construindo
Cidades Resilientes”, pois estabelece uma cultura de prevenção aos desastres e uma
lógica de pensamento comunitário, que contribuam para a mitigação das ocorrências
catastróficas nas cidades.
A metodologia adotada para esta pesquisa é método hipotético-dedutivo,
visto que será realizada pela percepção de uma lacuna nos conhecimentos acerca da
Campanha “Construindo Cidades Resilientes” que resultam na formulação de hipóteses.
Nesse sentido, essas hipóteses serão testadas por meio da inferência dedutiva. O
raciocínio ampara-se no método indutivo, por intermédio de entendimentos doutrinários
e documentais acerca da Campanha para a redução dos riscos de desastres.
O referencial teórico adotado para a pesquisa é o material desenvolvido pela
ONU para a implantação da Campanha “Construindo Cidades Resilientes”, assim como
a obra de Carvalho (2015), que trata do direito dos desastres e sua regulação jurídica no
Brasil.
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2

TRATADOS

INTERNACIONAIS

E

REDUÇÃO

DOS

RISCOS

DE

DESASTRES

No presente capítulo, propõe-se contextualizar os tratados internacionais de
um modo geral e, em seguida, abordar os tratados que versam sobre a proteção ao meio
ambiente, considerando as variáveis que podem causar desastres. Assim, serão
analisadas a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o
Protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris (COP 21) e os Marcos Internacionais que
estabelecem estratégias para redução dos riscos de desastres no âmbito internacional.

2.1 Contextualização Histórica e Conceito

Historicamente, foram as regras costumeiras e usuais que regeram os
acordos entre os Estados, utilizando-se princípios gerais, especialmente o pacta sunt
servanda (respeito ao acordado), a boa fé e o livre consentimento das partes acordadas.
Até o século XIX, os tratados internacionais representavam um papel pequeno na
formação do Direito Internacional. A partir do desenvolvimento complexo e acelerado
da sociedade do século passado e atual, os tratados tendem cada vez mais a substituírem
os usos e costumes como fonte de criação da ordem jurídica internacional.
Seria tendencioso pensar que os tratados sempre existiram desde o princípio.
Isso, porque sua existência está, tradicionalmente, vinculada ás comunidades
politicamente organizadas que teceram, ao longo do tempo, relações umas com as
outras. Atualmente, estando em um mundo globalizado, considerado como uma grande
aldeia, os tratados são instrumentos jurídicos privilegiados e indispensáveis para firmar
acordos de cooperação entre Estados e outro sujeitos do Direito Internacional em
diversos setores, como político, econômico, social, cultural, militar, etc.
Nesse sentido, em consonância com as normas e princípios de Direito
Internacional comum e tendo como complemento os costumes e os princípios gerais de
direito, os tratados apresentam-se como um dos principais processos de criação e
regulação do Direito Internacional, ou seja, constituem, em primeiro momento, o núcleo
de fontes do direito, junto com os costumes e os princípios gerais do direito, antes da
doutrina, jurisprudência e atos unilaterais dos Estados.
Há de salientar, que, quando se trata de tratados multilaterais, enunciando
regras de amplitude geral de direito sob a chancela ou intervenção de uma organização
internacional, como a ONU, utiliza-se o termo “convenção”. O conceito que melhor
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define o termo tratado, embora singelo, se comparado à variedade de questões que
decorrem, é dado pelas Convenções de Viena de 1969 e de 1986.
A Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas 1 desenvolveu um
trabalho que, em 1969, resultou na Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados 2.
Mais de quarenta anos depois de ter assinado a Convenção, o Brasil ratificou-a em 25 de
outubro de 2009, enquanto a de 1986 ainda aguarda ratificação. Apesar do longo prazo
até a ratificação, nas palavras de Francisco Rezek (2014, p. 37): “nenhum preceito da
Convenção deixou de ser aplicado no Brasil sob o pretexto de não sermos ainda
comprometidos”, considerando que no âmbito da administração e da justiça
internacional não havia questionamentos quanto ao caráter consuetudinário dessas
normas.
Além disso, nos termos do art. 2º, inciso 1º, letra “a” da Convenção de
Viena (1969) diz que “tratado significa um acordo internacional concluído por escrito
entre Estados e regido pelo Direito Internacional, que conste de um instrumento único,
quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação
específica”.
Nas palavras de Mazzuoli (2012, p. 48) tratado é “um acordo formal
concluído entre os sujeitos de Direito Internacional público, regido pelo direito das
gentes, visando a produção de efeitos jurídicos para as partes contratantes e, em certos
casos, inclusive para terceiros não-partes do acordo. ” Nesse mesmo sentido, conceitua
Francisco Rezek (2014, p. 38) tratado é: “todo acordo formal concluído entre pessoas
jurídicas de Direito Internacional público e, destinado a produzir efeitos jurídicos”.
Vale salientar que o conceito contido na Convenção de Viena sobre Direito
dos tratados de 1969 retrata os tempos em que apenas os Estados eram sujeitos de
Direito Internacional. Isso, porque, atualmente, além de haver Estados entre eles, têm-se
Estados e as organizações internacionais, bem como organizações internacionais entre
os Estados e o indivíduo, no tocante à proteção internacional da Pessoa Humana, ou
seja, são outros sujeitos do Direito Internacional indispensáveis para a cooperação
pacífica entre as nações.
Desse modo, o tratado não é mais uma exclusividade dos Estados, apesar de
a Convenção de 1969 ser aplicada aos Estados, pois, diante da evolução do modelo
1

Entidade doutrinária e de apoio legislativo no quadro das Nações Unidas.
Segundo Francisco Rezek, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados somente entrou em vigor
em 27 de janeiro de 1980, quando, nos termos do seu art. 84, atingiu-se o quorum mínimo de trinta e
cinco Estados-partes. Em meados de 2010, elas eram partes na Convenção por terem ratificado-a ou a ela
aderido, ou ainda, por sucessão, 111 (cento e onze) países – não incluídos dentre outros os Estados
Unidos da América e a França.
2
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westfaliano, considera-se, nos tempos presentes, a Convenção de Viena sobre o Direito
dos Tratados entre Estados e Organizações Internacionais ou entre Organizações
Internacionais (1986).
Para os fins da presente Convenção,
tratado significa um acordo internacional regido pelo Direito Internacional e
celebrado por escrito; i) entre um ou mais Estados e uma ou mais
organizações internacionais; ou ii) entre organizações internacionais, quer
este acordo conste d eum único documento ou de dois ou mais instrumentos
conexos e qualquer que seja sua denominação específica. (ONU, 1986).

Observam-se os elementos constitutivos do contrato: o acordo internacional,
a celebração formal, a conclusão pelos Estados, o regimento pelo Direito Internacional,
a celebração em instrumento único ou em instrumentos conexos e a ausência de
denominação particular.
O acordo internacional dá-se por meio da essência do pacta sunt servanda,
ou seja, da necessidade de convergência no interesse das partes, sendo da vontade de
dois ou mais sujeitos do Direito Internacional mediante à sua formalização em um texto
escrito suscetível de produzir efeitos jurídicos. Neste acordo pode-se incluir Estados
pactuantes ou organizações internacionais. Assim, só existirá acordo internacional se
houver livre consentimento e boa fé dos sujeitos de Direito Internacional para assegurar
a validade do acordado e os efeitos de direito na ordem jurídica internacional.
Vale ressaltar, nessa esteira, que a Convenção de Viena de 1986 reforça a
necessidade de que outros acordos podem ser celebrados com/entre sujeitos de(o)
Direito Internacional conforme estipula o conceito, como ocorre, efetivamente, com o
Estado do Vaticano, por exemplo, sendo um Estado sui generis e as organizações
internacionais para surtir os efeitos legais e jurídicos.
A celebração formal pode ser compreendida como a necessidade de que os
tratados sejam celebrados por escrito, ou seja, formalmente. Segundo Mazzuoli (2012,
p. 49): “somente por meio de sua escritura é que se pode deixar bem consignado o
propósito a que as partes chegaram após a sua negociação”. Nessa lógica, a celebração
oral de um tratado é incompatível até mesmo com a formação histórica dos acordos
internacionais, na medida em que também, de acordo com Mazzuoli (2012, p. 49), “o
primeiro tratado celebrado no mundo, que se tem notícia, foi gravado em escrita
cuneiforme numa barra de prata, entre o Rei dos Hititas, Hattusil III, e o Faraó egípcio
da XIXª dinastia Ramsés II, por volta de 1280 a 1272 a.C.”
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É importante esclarecer que a conclusão pelos Estados deve ser entendida
como a chegada ao final das negociações para a celebração do tratado. Comumente,
gera-se uma confusão na compreensão desse aspecto, uma vez que muitos interpretam
esse elemento como se o tratado estivesse pronto, acabado ou terminado. Assim, a
expressão “concluído pelos Estados” não compreende a assinatura e entrada em vigor
do tratado, mas apenas a conclusão da fase de negociações.
No que tange ao regimento pelo Direito Internacional, os acordos entre
Estados só podem ser considerados externos na medida em que forem observadas as
normas internacionais. Um acordo em que os Estados submetem-se ao regime interno
uns dos outros não representa necessariamente a celebração de um tratado, porém
apenas um contrato internacional, uma vez que as normais internacionais não foram
consideradas.
Quanto à celebração por instrumento único ou em dois ou mais instrumentos
conexos, este elemento retoma o aspecto da formalidade dos tratados no sentido de que
exige que exista um documento que regule o tratado em questão. Nesse sentido, a
possibilidade de mais instrumentos que evidenciem a possibilidade de existência de
anexos ou mesmo protocolos adicionais que acompanhem o tratado.
Por fim, a ausência de denominação particular evidencia que não importa
qual seja o nome dado ao acordo internacional, só será tratado, acordo, carta ou
protocolo, desde que observados se os elementos fundamentais formam um tratado.
Nesse mister, tratado é, portanto, segundo Mazzuoli (2014, p. 50) “denominação
genérica, cujas denominações poderão se alterar em conformidade com a sua forma, o
seu conteúdo, o seu objeto e sua finalidade”. Diante do exposto, cabe classificar os
tratados internacionais com vistas a uma melhor compreensão deles.

2.1.1 Classificação

No mesmo sentido abordado por Francisco Rezek, serão classificados os
tratados sob a ótica de dois critérios, o de cunho formal, considerando o número de
partes e o procedimento adotado, e o de cunho material, abordando os aspectos que se
referem à natureza das normas previstas no tratado e à sua execução no tempo e no
espaço.
Inicialmente, quanto ao número de partes, os tratados podem ser bilaterais
ou multilaterais, em que o primeiro é celebrado entre apenas duas partes e, o último, por
três ou mais pactuantes. Nesse tipo de classificação considera-se somente o número de
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partes, ou seja, a quantidade de personalidades jurídicas de Direito Internacional
envolvidas no acordo.
No que tange ao procedimento adotado para a sua conclusão, cabe analisar,
conforme Rezek (2012, p. 49): “se é possível detectar duas fases de expressão de
consentimento das partes”, sendo a assinatura como prenúncio do acordo e a ratificação
como confirmação do tratado no plano internacional mediante tal ato pelo qual o Estado
manifesta o seu consentimento em se obrigar pelo acordo; ou se o consentimento se dá
em um único ato definitivo já expressado pela assinatura.
Os tratados que possuem duas fases, assinatura e ratificação, para a
conclusão, são chamados de executivos; e os que se apresentam num quadro unifásico,
somente assinatura, são classificados com tratados de procedimento breve. Tendo
esclarecido as classificações segundo o critério formal, passa-se a abordar os critérios de
cunho material.
No que se refere à classificação pela natureza das normas, os tratados
podem ser classificados como contratuais ou normativos, em que os contratuais são
aqueles que realizam algum tipo de operação jurídica (alianças de Estados, tratados de
comércio ou de cessão territorial). Já os tratados normativos são aqueles que expressam,
de acordo com Rezek (2014, p. 52), “uma regra de direito objetivamente válida”, como
as convenções coletivas.
No que diz respeito à execução no tempo, os tratados distinguem-se entre os
que criam situações jurídicas estáticas e os que formam situações dinâmicas. Nesse
sentido, um exemplo tradicional de tratado estático, objetivo e definitivo é o tratado de
fronteira, também chamado de tratado de limites, em que dois Estados estabelecem a
“linha divisória” dos seus territórios. Já os tratados dinâmicos são aqueles que
estabelecem uma situação jurídica que obriga as partes por tempo determinado ou prazo
indefinido, assim, esses tratados podem apresentar uma relação jurídica temporária,
como um acordo de comércio de produtos entre dois Estados por cinco anos, por
exemplo; ou, nos casos de prazos indeterminados, uma convenção coletiva que se
perpetua ao longo do tempo.
Por fim, quanto à execução no espaço, os tratados podem ter efeitos em todo
o território das partes pactuantes ou em apenas parte do território, conforme o objeto do
acordo. Assim, essa classificação refere-se ao alcance espacial do tratado. Para
exemplificar, o Tratado de Cooperação Amazônica3 celebrado entre Brasil, Venezuela,
3

Tratado de Cooperação Amazônica de 03 de julho de 1978. A conveniência de conjugar esforços para o
desenvolvimento harmônico da Amazônia, com equilíbrio entre desenvolvimento econômico e
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Suriname, Peru, Guiana, Equador, Colômbia e Bolívia tem aplicabilidade apenas nos
espaços territoriais referentes à Amazônia em cada país. Trata-se de um esforço para
promover entre os Estados a integração e solidariedade regional para a “conservação
ecológica da Amazônia” (TCA, 1978, Preâmbulo).

2.1.2 Fases de elaboração

Em razão da complexidade de um tratado internacional e dos impactos
jurídicos que estes causam para as partes pactuantes a sua elaboração, de modo geral,
ele pode ser dividido nas seguintes etapas: negociação, assinatura, ratificação,
promulgação e publicação.
Inicialmente, cabe abordar a etapa de negociação, que consiste nas
discussões e tratativas pelos representantes designados pelos Estados interessados em
celebrar o acordo para elaborar o texto escrito que será aprovado e assinado
posteriormente. Nesta fase do processo de elaboração dos tratados internacionais, os
representantes dos Estados (em geral o Chefe do Poder Executivo), chamados
negociantes, reúnem-se com intuito de discutir os aspectos do texto do tratado.
Comumente às negociações de tratados bilaterais, ocorrem entre o Ministro
do Exterior ou seu representante designado e o agente diplomático estrangeiro, ambos
assessorados por profissionais técnicos no assunto pertinente ao acordo. Já os tratados
multilaterais, na maioria das vezes, são negociados em conferências e congressos
internacionais.
Em conformidade com o art. 9º da Convenção de Viena (1969): “a adoção
do texto de um tratado numa conferência internacional efetua-se pela maioria de dois
terços dos Estados presentes e votantes, salvo se esses Estados, pela mesma maioria
decidem aplicar regras diversas”. Assim, a fase de negociações termina com a
propositura de um texto aprovada pela maioria de dois terços dos países presentes e
votantes.
Em seguida, faz-se necessário a manifestação do consentimento, também
conhecida como fase de assinatura do tratado. Segundo o art. 11 da Convenção de Viena

preservação do meio ambiente, constitui o princípio fundador da Organização do Tratado de Cooperação
Amazônica (OTCA), bloco socioambiental formado pelos Estados que partilham o território Amazônico:
Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. O Tratado de Cooperação
Amazônica (TCA) tem como objetivo promover o desenvolvimento integral da região e o bem-estar de
suas populações, além de reforçar a soberania dos países sobre seus territórios amazônicos. Fonte:
Ministério das Relações Exteriores.
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(1969): “o consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado pode manifestarse pela assinatura, troca dos instrumentos constitutivos do tratado, ratificação, aceitação,
aprovação ou adesão, ou por quaisquer outros meios, se assim for acordado”. Nesse
sentido, a assinatura do texto reflete um ato importante na etapa de elaboração de um
acordo internacional por assegurar às partes envolvidas a autenticidade e a
definitividade do texto elaborado, não sendo possível a alteração dele, exceto, se houver
novas negociações sobre o assunto já tratado.
É importante ressaltar que durante o período compreendido entre a
propositura do texto e a assinatura não há obrigação dos Estados no que tange ao tema
do tratado. Apesar disso, a Convenção de Viena (1969) determina que os Estados
envolvidos nesse processo abstenham-se de praticar atos que frustrem o objeto e a
finalidade do acordo.
A terceira e mais importante fase de processo de celebração de um tratado é
a ratificação, uma vez que esta confirma a manifestação de consentimento e dá validade
a ele. Segundo a Convenção Pan-Americana sobre Tratados de 1928, os tratados
tornam-se obrigatórios no âmbito internacional apenas após a ratificação deste pelo
Estado pactuante. Vale ressaltar que a ratificação torna o tratado válido e obrigatório no
âmbito internacional, sendo que, no direito interno, os países pactuantes devem observar
o trâmite para a integração no ordenamento jurídico interno.
No Brasil, em conformidade com o estabelecido pelo art. 84, VIII,
combinado com o art. 49, I, da Constituição Federal de 1988, a ratificação é realizada
pelo Poder Executivo com o ad referendum do Congresso Nacional.
É importante mencionar ainda, que a ratificação não é um ato retroativo e,
portanto, o tratado só produzirá efeitos a partir do depósito da ratificação.
Sobre a ratificação de tratados pelo governo brasileiro, o Ministério das
Relações Exteriores assim dispõe:

Uma vez publicado o Decreto Legislativo, encontra-se encerrada a etapa de
apreciação e de aprovação do ato. Procede-se então a sua ratificação ou
confirmação, junto à(s) outra(s) Parte(s) Contratante(s), do desejo brasileiro
de obrigar-se por aquele documento. A ratificação é, portanto, o processo
pelo qual os atos são postos em vigor internacionalmente. Nos processos
bilaterais, a ratificação pode ser feita por troca de notas, podendo o ato entrar
em vigor, conforme determine seu texto, na data de recebimento da segunda
nota ou num prazo estipulado após essa data. Pode-se ainda efetivar a
ratificação por troca de instrumentos de ratificação, o que se faz com certa
solenidade, mediante a lavratura de uma Ata.
Os atos multilaterais são ratificados por meio do depósito da Carta de
Ratificação junto ao país ou órgão multilateral depositário. Este se incumbe
de notificar o fato aos demais signatários. A entrada em vigor internacional
do ato multilateral dependerá do cumprimento de certos requisitos que se
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estipulam em seu próprio texto, em geral a soma de certo número de
ratificações. Assim como as cartas de plenos poderes, as cartas (ou
instrumentos) de ratificação são firmadas pelo Presidente da República e
referendadas pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores. (BRASIL,
2017).

Assim, sobre a ratificação dos tratados, podemos concluir que se trata da
etapa fundamental para garantir que o Estado comprometa-se com as obrigações
assumidas na assinatura do acordo.
Após a ratificação do tratado e de sua confirmação em âmbito internacional,
é essencial que o Estado ateste a sua existência e o torne vigente na esfera interna. Para
tanto, o país deve promulgá-lo para garantir a sua execução dentro dos limites da
competência estatal. Nesse sentido, a promulgação tem por função tornar o tratado
executório em âmbito interno e constatar a regularidade do processo legislativo, fazendo
com que a norma seja obrigatória.
Portanto, para que todos tenham conhecimento do tratado em âmbito interno
e de sua validade e obrigatoriedade, realiza-se a última fase do processo de celebração
de um tratado, a publicação. Esse processo, no Brasil, ocorre por meio da publicação
dos tratados no Diário Oficial da União, acompanhados do Decreto Presidencial.
Tendo a compreensão dos tratados de modo geral, passa-se a abordar os
tratados internacionais relacionados à proteção ao meio ambiente, mudanças climáticas
e direito dos desastres.
2.2 Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (UNFCCC)4
e Princípio de Responsabilidades Comuns

Em razão da percepção da interferência do ser humano no sistema climático,
em meados da década de 80, as questões acerca das mudanças climáticas começaram a
fazer parte das discussões internacionais e da agenda política internacional. Assim,
atendendo às rogativas internacionais, a Assembleia Geral das Nações Unidas iniciou as
negociações a fim de estruturar um acordo multilateral para abordar as questões
relativas às mudanças do clima. Nessa esteira, foi elaborada a chamada ConvençãoQuadro sobre Mudanças do Clima, que, apoiada pelo Comitê Intergovernamental de
Negociação, foi aberta para assinaturas na Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento – CNUMAD, também conhecida como “Cúpula da Terra,

4

UNFCCC: sigla em inglês de United Nations Framework Conference on Climate Change.
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realizada em 1992, no Rio de Janeiro, tendo entrado em vigor apenas em 21 de março
de 1994”.
A Convenção estabelece um quadro geral de empenho intergovernamental
para o enfretamento das mudanças causadas no planeta em razão das mudanças
climáticas. Ela reconhece que o “sistema” climático é um recurso compartilhado, cujo
equilíbrio pode ser perturbado pelas emissões de dióxido de carbono e outros gases de
efeito estufa.
Nesse sentido, a principal meta da Convenção é estabilizar os níveis de
concentração de gases de efeito estufa em graus seguros para o planeta e,
consequentemente, para a humanidade. Apesar disso, a Convenção não estabelece as
quantidades desse grau de segurança. Nos termos do art. 2º do Anexo do Decreto nº
2.652 de 1 de julho de 1998, que promulgou a Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre a Mudança do Clima, assinada em Nova York, em 09 de maio de 1992:

O objetivo final desta Convenção e de quaisquer instrumentos jurídicos com
ela relacionados que adote a Conferência das Partes é o de alcançar, em
conformidade com as disposições pertinentes desta Convenção, a
estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera num
nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático.
Esse nível deverá ser alcançado num prazo suficiente que permita aos
ecossistemas adaptarem-se naturalmente à mudança do clima que assegure
que a produção de alimentos não seja ameaçada e que permita ao
desenvolvimento econômico prosseguir de maneira sustentável. (BRASIL,
1998).

Nos termos da Convenção, os governos devem coletar e compartilhar
informações sobre as emissões de gases do efeito estufa e as políticas nacionais e
práticas desenvolvidas; lançar estratégias nacionais para lidar com as emissões de gases
de efeito estufa e de adaptação aos impactos esperados; cooperarem na preparação para
adaptação aos impactos gerados pelas mudanças climáticas.
Assim, estabeleceu-se como princípio da Convenção a obrigatoriedade do
compartilhamento do ônus na batalha contra as mudanças climáticas. Para isso, o acordo
estipulou os princípios que iriam reger a atuação da comunidade internacional e dividiu
essas ações em dois tipos de “programas”: um para países desenvolvidos e outro para os
países em desenvolvimento.
Dessa forma, para garantir o princípio da responsabilidade comum, mas
diferenciada, os países que apresentam maior industrialização e consequente poluição
admitem uma parcela de responsabilidade maior para a redução dos gases de efeito
estufa e custeiam, proporcionalmente, os custos para isso. Nas palavras de Silva (2017):
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De acordo com esse princípio, todos os países são responsáveis pela
mudanças climáticas e sofrerão seus efeitos, mas a responsabilidade é
diferenciada na medida em que alguns países (desenvolvidos) contribuíram
mais para o problema devido às emissões históricas e atuais, e por terem mais
possibilidades de enfrentar o problema, tendo em vista suas capacidades
econômicas e tecnológicas. (SILVA, 2017, p. 776).

O princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada, portanto, pode
ser considerado o norteador das relações entre os países desenvolvidos e em
desenvolvimento na Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas.
É necessário esclarecer que convenções-quadro são aquelas que tratam de
algum objeto amplo, apresentam regras de caráter geral e necessitam de outros
dispositivos complementares que se originam das decisões do órgão decisório
estabelecido pela convenção. A Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas, dessa
maneira, estabeleceu como órgão decisório a Conferencia das Partes (COP), em que “os
Estados-partes delegaram os poderes de complementar, regular e, em certos aspectos,
inovar os dispositivos da Convenção-Quadro” (SILVA, 2017, p.776).
A Conferência das Partes (COP) é o órgão superior da Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), que reúne, anualmente, os
Estados-partes em conferências internacionais. Suas decisões, coletivas e consensuais,
só tem validade se forem aceitas unanimemente pelos Estados-partes, sendo soberanas
para todos os países signatários.
Assim sendo, uma vez que a Convenção-Quadro havia deixado em aberto
quais seriam os limites de emissão dos gases de efeito estufa por cada Estado-parte,
após a sua entrada em vigor, foram realizadas três importantes Conferências das Partes
(COP).
A primeira Conferência (COP 1) foi realizada em Berlim, Alemanha, no ano
de 1995 e em termos práticos nada alterou à Convenção-Quadro, apenas reforçou a
necessidade de redução dos gases de efeito estufa e a importância do comprometimento
de todos os países envolvidos.
Em 1996, na cidade de Genebra, Suíça, foi realizada a segunda Conferência
das Partes (COP 2), em que novamente foi reafirmada a necessidade de se estabelecer
quantidades seguras de gases de efeito estufa, além de terem sua emissão reduzida pelos
países.
No Japão, na cidade de Kyoto, no ano de 1997, foi realizada a terceira
Conferência das Partes (COP 3), considerada a de maior repercussão mundial, pois
desta nasceu o Protocolo de Kyoto, o primeiro documento que previu o
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comprometimento dos Estados-partes com a redução quantificada das emissões de gases
de efeito estufa.

2.2.1 Protocolo de Kyoto

O Protocolo de Kyoto é um tratado complementar à Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em que os países signatários se
comprometeram, espontaneamente, a responsabilidades mais rígidas quanto à emissão
dos gases causadores do efeito estufa.
Segundo Leclerc (2001, p. 34), o Protocolo de Kyoto proporcionou que a
comunidade internacional deixasse um acordo genérico e de princípios gerais fixados
pela Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima para vivenciar uma verdadeira
definição de estratégias de ações globais. De acordo com Silva (2017, p. 777): “trata-se
de instrumento precursor de uma ação global consensual e coordenada no sentido de
enfrentar e solucionar os problemas relacionados às mudanças climáticas”.
Apesar de ter sido criado em 1997, o Protocolo só entrou em vigor em
fevereiro de 2005, quando a Rússia ratificou o tratado, e fez com que as condições de no
mínimo 55 países desenvolvidos ratificassem o tratado e que estes representassem pelo
menos 55% do total das emissões dos gases poluentes causadores de efeito estufa de
1990.
Os Estados-partes do tratado foram organizados em dois grupos, sendo que
cada grupo teria obrigações diferentes a cumprir, em conformidade com o princípio da
responsabilidade comum, mas diferenciada. Os países desenvolvidos compunham o
Anexo I e tinham uma responsabilidade maior no cumprimento do acordo, uma vez que,
por serem mais industrializados, contribuiriam para a elevação da quantidade de gases
causadores do efeito estufa na atmosfera. Ficaram de fora do anexo os países em
desenvolvimento, não tendo metas obrigatórias de redução, mas se comprometendo a
desenvolver mecanismos limpos de desenvolvimento.
No Protocolo, foi acordado que os países do Anexo I assumiriam a
obrigação de reduzirem significativamente a emissão dos gases causadores do efeito
estufa, diminuindo pelo menos 5,2% em relação aos níveis de 1990, no primeiro
período de compromisso, compreendido entre 2008 a 2012.
As metas do tratado não foram iguais para todos, níveis de emissão
diferentes foram acordados para cada país componente do Anexo I. Nesse sentido, para
garantir que a redução fosse efetivada, várias atividades econômicas deveriam (e ainda
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devem) ser modificadas, tais como: reformar os setores de energia e de transportes,
promover o uso de fontes energéticas renováveis, limitar as emissões do gás metano na
gestão de resíduos, além de proteger florestas e outros sumidouros de carbono.
Para que os países do Anexo I cumprissem o acordado no Protocolo, seria
necessária uma diminuição drástica das emissões dos gases poluentes, o que
prejudicaria o crescimento econômico continuado, considerado a única forma de atingir
a abundância de riquezas, bens e serviços.
Nessa lógica, os Estados Unidos da América (EUA), um dos maiores
emissores de gases causadores do efeito estufa, assinaram o acordo, mas não o
ratificaram em 2001 sob o argumento, do então presidente George W. Bush, de que a
ratificação comprometeria a economia norte-americana, além de não concordar com o
princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada.
Os países em desenvolvimento que não fazem parte do Anexo I, como a
Argentina, o Brasil, a Índia e o México, não receberam metas obrigatórias, porém
deveriam desenvolver ações sustentáveis por meio dos projetos destacados pelo
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL).
Diversas conferências foram realizadas, com intuito de resolver as questões
relacionadas às mudanças climáticas, tendo em vista que os EUA não ratificaram o
acordo, sem mencionar que alguns países não estavam conseguindo cumprir as suas
metas em conformidade com os níveis e anos propostos.
O Protocolo de Kyoto representou o primeiro passo para a redução das
emissões de gases causadores do efeito estufa, sendo que o primeiro período do
compromisso expirou-se em 2012.
Em 2011, na COP 17, realizada em Durban, África do Sul, os Estadospartes acordaram pela implantação de um novo período de compromissos do Protocolo
de Kyoto. Ao pensar nisso, em 2012, em Doha, Catar, já ao final do prazo do primeiro
compromisso, os países se reuniram na COP 18 e anunciaram o chamado Kyoto II,
instrumento que inaugurou a segunda temporada de compromissos do Protocolo, com
vigência entre 2013 e 2020 e reafirmou as normas acordadas para o primeiro período.
No ano de 2013, na COP 19, realizada na Varsóvia, Polônia, poucos
avanços foram apresentados em comparação aos anos anteriores. Assim, em 2013, deuse início a um segundo período de compromisso do Protocolo de Kyoto, em que as
principais discussões deram-se no sentido de que países, como Brasil, China e Índia,
deveriam integrar o Anexo I do Protocolo, considerando a grande emissão de gases
poluentes emitidos em razão do desenvolvimento desses países. Já em 2014, em Lima,
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Peru, na COP 20, foi apresentado um documento considerado base para um acordo
global sobre as mudanças do clima que viria a ser assinado na COP 21 em Paris.

2.2.2 Conferência de Paris (COP 21) e mudanças climáticas

No período de 30 de novembro a 12 de dezembro de 2015, em Paris, França,
foi realizada a 21ª Conferência das Partes (COP 21), em que foi celebrado o mais novo
tratado internacional sobre mudanças climáticas e seu enfrentamento pelos Estadospartes.
O documento, chamado de Acordo de Paris, foi assinado por 195 Estadospartes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e, a
exemplo do Protocolo de Kyoto, entrará em vigor após a ratificação do tratado por 55
países, o que corresponde a pelo menos 55% das emissões totais dos gases causadores
do efeito estufa.
O Acordo tem por principal objetivo fortalecer a maneira com que o mundo
responde às ameaças causadas pelas mudanças do clima, além de reforçar a capacidade
dos países de se adaptarem a essas mudanças. Dentre os principais objetivos previstos
no art. 2º do Acordo estão: a) assegurar que o aumento da temperatura média global não
ultrapasse 2º C em relação aos níveis pré-industriais e empenhar mais esforços para
limitar o aumento da temperatura média em 1,5º C; b) elevar a capacidade de adaptação
e resposta aos impactos causados pelas mudanças climáticas; c) garantir que a redução
da emissão dos gases de efeito estufa não ameace a produção de alimentos e d) criar
fluxos financeiros sólidos que auxiliem na redução das emissões dos gases e o
desenvolvimento resiliente ao clima.
Para garantir o alcance dos objetivos do Acordo, o princípio da
responsabilidade comum, mas diferenciada, foi novamente observado e é responsável
por nortear as estratégias e ações dos Estados-partes. Dessa maneira, os governos de
cada nação estiveram livres para construírem e apresentarem seus próprios
compromissos por meio das chamadas Pretendidas Contribuições Nacionalmente
Determinadas (iNDC)5. Mediante as iNDC’s, cada país indicou o nível de redução de
emissão dos gases de efeito estufa com que pretende contribuir, em conformidade com o
que cada governo entende como viável, tendo em vista a sua realidade social e
econômica.

5

iNDC: sigla em ingês de intended Nationally Determined Contribution.
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O Brasil apresentou seu compromisso em 21 de setembro de 2016, após a
conclusão do processo de ratificação do Acordo de Paris pelo Congresso Nacional em
12 de setembro do mesmo ano. Assim, as metas brasileiras deixaram de ser pretendidas
e se tornaram compromissos oficiais.
2.2.3 O Brasil e a COP 21: o compromisso nacional
A Contribuição Nacional Determinada (NDC)6 do Brasil refere-se ao
compromisso de diminuir, até 2025, as emissões de gases de efeito estufa em 37% em
comparação aos níveis de 2005, além de uma cooperação consecutiva de redução de
43% em 2030, em relação aos níveis de emissão de gases causadores do efeito estufa em
2005.
De acordo com os fundamentos da NDC brasileira, o governo do Brasil
prometeu recuperar e reflorestar 12.000.000 de hectares de florestas, elevar a
participação de bioenergia sustentável na sua matriz energética para cerca de 18%, bem
como atingir uma participação aproximada de 45% de energias renováveis na
constituição da matriz energética no ano de 2030.

Figura 1 - Contribuição Nacional Determinada (NDC)

Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2016.

6

NDC: sigla em ingês de Nationally Determined Contribution, assim são chamadas as intenções que
foram afirmadas pelos países.
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Além disso, o Brasil comprometeu-se, voluntariamente, com as metas
citadas acima e deve ser aplicada em vários setores da economia, como a indústria, a
agricultura e a pecuária.
Ainda, antes mesmo da celebração do Acordo de Paris, o governo brasileiro
já havia dito que reduziria as emissões ao implantar, em 2009, a Política Nacional sobre
Mudança do Clima instituída pela Lei 12.187/2009 e regulamentada pelo Decreto
7.390/2010.

2.2.4 Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC): Lei nº 12.187 e Decreto nº
7.390/2010
A Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC foi instituída no
Brasil por meio da Lei 12.187 de 29 de dezembro de 2009, e tem por principal objetivo
evidenciar os esforços do país em reduzir as emissões dos gases causadores de efeito
estufa. Tomando como base o Protocolo de Kyoto, a Lei esclarece, em seu art. 2º,
conceitos importantes para a aplicação da Política de Mudanças Climáticas, tais como a
adaptação (iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e
humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima), emissões
(liberação de gases de efeito estufa ou seus precursores na atmosfera numa área
específica e num período determinado), sumidouro (processo, atividade ou mecanismo
que remova da atmosfera gás do efeito estufa, aerossol ou precursor do gás de efeito
estufa) e vulnerabilidade (grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema, em
função de sua sensibilidade, capacidade de adaptação e do caráter, magnitude e taxa de
mudança e variação do clima a que está exposto, de lidar com os efeitos adversos da
mudança do clima, entre os quais está a variabilidade climática e os eventos extremos).
Assim, visando à proteção ao meio ambiente, a Lei em questão adota
princípios relevantes do Direito Ambiental, como a precaução, prevenção, participação
comunitária e desenvolvimento sustentável, além do princípio internacional da
responsabilidade comum, mas diferencia, conforme estabelecido art. 3º:
Art. 3o A PNMC e as ações dela decorrentes, executadas sob a
responsabilidade dos entes políticos e dos órgãos da administração pública,
observarão os princípios da precaução, da prevenção, da participação cidadã,
do desenvolvimento sustentável e o das responsabilidades comuns, porém
diferenciadas, este último no âmbito internacional, e, quanto às medidas a
serem adotadas na sua execução, será considerado o seguinte:
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I - todos têm o dever de atuar, em benefício das presentes e futuras gerações,
para a redução dos impactos decorrentes das interferências antrópicas sobre o
sistema climático;
II - serão tomadas medidas para prever, evitar ou minimizar as causas
identificadas da mudança climática com origem antrópica no território
nacional, sobre as quais haja razoável consenso por parte dos meios
científicos e técnicos ocupados no estudo dos fenômenos envolvidos;
III - as medidas tomadas devem levar em consideração os diferentes
contextos socioeconômicos de sua aplicação, distribuir os ônus e encargos
decorrentes entre os setores econômicos e as populações e comunidades
interessadas de modo equitativo e equilibrado e sopesar as responsabilidades
individuais quanto à origem das fontes emissoras e dos efeitos ocasionados
sobre o clima;
IV - o desenvolvimento sustentável é a condição para enfrentar as alterações
climáticas e conciliar o atendimento às necessidades comuns e particulares
das populações e comunidades que vivem no território nacional;
V - as ações de âmbito nacional para o enfrentamento das alterações
climáticas, atuais, presentes e futuras, devem considerar e integrar as ações
promovidas no âmbito estadual e municipal por entidades públicas e
privadas; (BRASIL, 2009).

Em seu art. 5º, a Lei 12.187/2009 apresenta as diretrizes da Política
Nacional sobre Mudança do Clima, em que podemos destacar as ações de mitigação da
mudança do clima, em conformidade com o desenvolvimento sustentável, as medidas
de adaptação para diminuição dos efeitos adversos causados pelas mudanças climáticas
e as estratégias integradas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas em âmbitos
nacional, regional e local.
No sentido das estratégias regionais, o Estado de Minas Gerais desenvolveu
o Plano Estadual de Energia e Mudanças Climáticas, uma política pública transversal
que tem por objetivo propiciar a transição para a economia de baixo carbono, a redução
da vulnerabilidade frente às mudanças do clima no território estadual e a articulação
com iniciativas governamentais que possam se integrar ao tema. A Política Nacional
sobre Mudança do Clima, definiu ainda, em seu art. 6º, instrumentos para a
implementação dela, como o Fundo Nacional sobre Mudanças do Clima – FNMC, que é
“um Fundo de natureza contábil, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, que tem
como finalidade assegurar recursos para apoio a projetos ou estudos e financiamento de
empreendimentos que visem à mitigação da mudança do clima” (SILVA, 2017, p. 769),
dentre outras ferramentas:
Art. 6o São instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima:
I - o Plano Nacional sobre Mudança do Clima;
II - o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima;
III - os Planos de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento nos
biomas;
IV - a Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima, de acordo com os critérios estabelecidos
por essa Convenção e por suas Conferências das Partes;
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V - as resoluções da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima;
VI - as medidas fiscais e tributárias destinadas a estimular a redução das
emissões e remoção de gases de efeito estufa, incluindo alíquotas
diferenciadas, isenções, compensações e incentivos, a serem estabelecidos
em lei específica;
VII - as linhas de crédito e financiamento específicas de agentes financeiros
públicos e privados;
VIII - o desenvolvimento de linhas de pesquisa por agências de fomento;
IX - as dotações específicas para ações em mudança do clima no orçamento
da União;
X - os mecanismos financeiros e econômicos referentes à mitigação da
mudança do clima e à adaptação aos efeitos da mudança do clima que
existam no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança
do Clima e do Protocolo de Quioto;
XI - os mecanismos financeiros e econômicos, no âmbito nacional, referentes
à mitigação e à adaptação à mudança do clima;
XII - as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o
desenvolvimento de processos e tecnologias, que contribuam para a redução
de emissões e remoções de gases de efeito estufa, bem como para a
adaptação, dentre as quais o estabelecimento de critérios de preferência nas
licitações e concorrências públicas, compreendidas aí as parcerias públicoprivadas e a autorização, permissão, outorga e concessão para exploração de
serviços públicos e recursos naturais, para as propostas que propiciem maior
economia de energia, água e outros recursos naturais e redução da emissão de
gases de efeito estufa e de resíduos;
XIII - os registros, inventários, estimativas, avaliações e quaisquer outros
estudos de emissões de gases de efeito estufa e de suas fontes, elaborados
com base em informações e dados fornecidos por entidades públicas e
privadas;
XIV - as medidas de divulgação, educação e conscientização;
XV - o monitoramento climático nacional;
XVI - os indicadores de sustentabilidade;
XVII - o estabelecimento de padrões ambientais e de metas, quantificáveis e
verificáveis, para a redução de emissões antrópicas por fontes e para as
remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa;
XVIII - a avaliação de impactos ambientais sobre o microclima e o
macroclima. (BRASIL, 2009).

Além disso, a Lei 12.187/2009 estabeleceu um compromisso voluntário para
a redução das emissões dos gases de efeito estufa em aproximadamente 37% do seu
total de emissões até o ano de 2020, em conformidade com o art. 12.
Aspirando alcançar as metas previstas na PNMC, ações para a implantação
deverão ser desenvolvidas. Tais medidas foram elencadas no art. 6º do Decreto
7.390/2010, que regulamenta a Lei da Política Nacional sobre Mudanças do Clima.
Para efetivação da Política, o art. 3º, do Decreto 7.390/2010, elenca, em rol
exemplificativo, planos de ação para a prevenção e controle do desmatamento, bem
como planos setoriais de mitigação e adaptação às mudanças do clima:
Art. 3 o Para efeito da presente regulamentação, são considerados os
seguintes planos de ação para a prevenção e controle do desmatamento nos
biomas e planos setoriais de mitigação e de adaptação às mudanças
climáticas:
I - Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na
Amazônia Legal - PPCDAm;
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II - Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento e das
Queimadas no Cerrado - PPCerrado;
III - Plano Decenal de Expansão de Energia - PDE;
IV - Plano para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de
Carbono na Agricultura; e
V - Plano de Redução de Emissões da Siderurgia. (BRASIL, 2010).

Em consonância com art. 6º, do Decreto 7.390/2010, são exemplos de ações
a serem desenvolvidas para a redução das emissões dos gases de efeitos estufa: a) a
recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas; b) a expansão do
plantio de florestas em 3 milhões de hectares e c) a expansão da oferta hidroelétrica, de
fontes alternativas de energia, como as usinas eólicas e as pequenas centrais
hidroelétricas e de bioeletricidade.
Vale ressaltar que a Lei 12.187/2009 e o Decreto 7.390/2010 não estipulam
sanções para o descumprimento de seus objetivos e diretrizes, entretanto, vincula
atuação do poder público no desenvolvimento de políticas públicas sustentáveis e que se
compatibilizem com o previsto na Política Nacional sobre Mudança do Clima.

2.3 Mudanças climáticas e desastres ambientais

A crise ambiental é, antes de mais nada, um problema causado pela
humanidade, mediante ações antrópicas e que deve ser solucionada urgentemente. Para
tanto, teceremos considerações sobre as mudanças climáticas e os desastres ambientais.
O Escritório das Nações Unidas para Redução dos Riscos de Desastres UNISDR apresenta diversos acontecimentos como responsáveis pela ocorrência de
desastres em áreas urbanas, tais como as mudanças do clima, a distribuição de renda
inadequada, a ocupação de áreas de risco, a gestão pública ineficiente e o crescimento
desordenado das zonas urbanas. São variados os fenômenos utilizados para justificar as
consequências maléficas dos desastres naturais.
A mudança do clima, causada pelo aquecimento global, tem sido apontada
como um dos principais fatores causadores de eventos catastróficos no mundo. Diversos
estudos apontam que o aumento global da temperatura afeta o ciclo hidrológico, os
padrões de precipitação, as ondas de calor extremo, o recuo das geleiras e o aumento
dos níveis dos oceanos.
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Carvalho (2013, p. 400), em análise ao estudo Climate Stabilization
Targets: Emissions, Concentrations, and Impacts over Decade to Millenia,7 realizado
pelo National Research Council of National Academies8, evidencia a relação entre a
elevação da temperatura e a intensificação das ocorrências de eventos climáticos
extremos, como os furacões, chuvas extremas, elevação do nível dos oceanos, incêndios
e temperaturas extremadas. Esses estudos confirmaram os dados do relatório final do
Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima de 2007, que afirmou uma grande
probabilidade de “aumento dos impactos decorrentes das mudanças climáticas, em
razão do aumento de frequência e da intensidade de alguns eventos climáticos
extremos” (CARVALHO, 2013, p. 400).
Desastres com origens diversas, naturais e antrópicos são recorrentes na
história da humanidade. Os desastres, sejam de qualquer origem, têm uma característica
comum: atingem a coletividade. Nesse sentido, destacam Derani e Vieira (2014):

Assim que ambos os desastres, apesar de apresentarem efeitos diferenciados
aos atingidos, tem em comum a sua dimensão coletiva, ao afetar não só uma
pessoa individualmente, mas sim uma coletividade. Além disso, coloca-se o
sofrimento humano como uma das principais consequências. (DERANI;
VIEIRA, 2014, p. 5).

Assim, os desastres ambientais, antes de serem um problema à coletividade,
devem ser encarados como um problema causado pela própria humanidade.
Enorme é a lista de eventos adversos ocorridos pelo mundo como reflexo
das mudanças climáticas: furacões, como o Katrina, Sandy e, mais recentemente, o
Irma, que devastaram países da América Central e parte dos Estados Unidos da
América, tsunamis, que destruíram a costa e cidades inteiras de países asiáticos, as
tempestades que, se ocorridas em locais vulneráveis, geram grandes inundações, além
da grave seca que vem assolando, não apenas o nordeste do Brasil, mas, também, outras
localidades que jamais passaram problemas por falta d’água em sua história.
Os exemplos citados servem para demonstrar que os desastres estão por toda
parte no planeta e que as medidas para controle das mudanças climáticas devem ser
tomadas com urgência. Apesar dos eventos recentes apresentados, os desastres vêm
ocorrendo ao longo dos séculos e a percepção para as causas deles era diferente do que
entendemos atualmente.

7

Metas de estabilização climática: emissões, concentrações e impactos ao longo das décadas para o
milênio (tradução da autora).
8
Conselho Nacional de Pesquisas Acadêmicas (tradução nossa).
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Na Idade Média, a ocorrência de desastres era atribuída à vontade de Deus e
significava que as pessoas afetadas estavam predestinadas a sofrerem castigos divinos.
Assim sendo, evidencia Magalhães (2007), que

Antes da ruptura cartesiana, adoptava-se de alguma forma uma perspectiva
ingênua, considerava-se a natureza como obra de Deus, e esta resposta
resolvia todas as perguntas – a natureza era o paraíso onde Deus colocou os
homens e onde eles viviam contemplativos em relação à mãe natureza.
(MAGALHÃES, 2007, p. 19).

Assim, tudo o que acontecia era explicado como resposta dos céus e
reflexos da vontade de um Deus que tudo controlava e determinava castigos para os
desobedientes.
A partir da Revolução Industrial, notou-se uma considerável mudança de
percepção no que tange às causas dos desastres, que, então, passaram a ser entendidos
como eventos adversos que exigiriam dos gestores públicos, acadêmicos e da própria
população o conhecimento do risco e a necessidade de antecipação e prevenção à
ocorrência destes.
Na transição da percepção das pessoas quanto às causas e ocorrências dos
desastres, um terremoto na cidade de Lisboa, em 1755, acendeu na população uma
compreensão do papel deles diante da ocorrência de desastres como elucidado por
Carvalho e Damacena (2013):

Este consiste no primeiro desastre moderno, uma vez que foi a partir da sua
ocorrência que, apesar de católicos e protestantes verem no destino e na mão
de Deus a resposta para esta ocorrência catastrófica, durante as fases de
resposta e recuperação, os cidadãos passaram a demandar mais do governo e
começaram a se ver como agentes de transformação do meio ambiente.
(CARVALHO; DAMACENA, 2013, p. 21).

O terremoto, seguido de incontáveis focos de incêndio e de um tsunami, foi
objeto de vários questionamentos e discussões no âmbito acadêmico e governamental,
além de objeto de grande debate por parte da população. Embora a comunidade cristã
discordasse e considerasse inadimissível o questionamento da vontade divina, a
sociedade civil aguardava um posicionamento dos filósofos e pensadores da época para
melhor compreender os fatos ocorridos.
Shrady (2011, p. 145) apresentou, em seu trabalho, as percepções de
Rousseau, defendendo que “as mortes resultantes do desastre se deram por falha
humana, situando, com esse argumento, o desastre num contexto social”. Kant, por sua
vez, divulgou vários documentos, argumentando que os terremotos eram fenômenos
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físicos e não divinos, como era alegado pelo clero. Sendo assim, evidenciou segundo
Alves (2016):

Kant acreditava que debaixo da terra haviam fendas cheias de ventos, água e
fogo que quando estimulados provocavam os terremotos. Embora
desconhecesse as reais causas dos terremotos (movimentação das falhas
geológicas) os estudos da época contribuíram demasiadamente para uma
visão mais racional dos fenômenos naturais, o que permitiu uma gestão muito
mais efetiva dos desastres naturais. (ALVES, 2016, p.39).

A partir desse momento, filósofos e acadêmicos começaram a apresentar
argumentos anticlericais para justificar os desastres na terra. A explicação divina para
todos os fatos mostrou-se, cada vez mais, impertinente diante da necessidade de
gerenciamento racional dos riscos de desastres. O ser humano passava a ser considerado
corresponsável pelas consequências nefastas das ocorrências naturais.
Ainda segundo Shrady (2011, p. 244): “Se Lisboa de fato oferece uma lição
para os desastres que hoje enfrentamos, é de que o homem está no centro de nossa
resposta ao desastre natural, e não a providência, a metafísica ou a ira de um Deus
vivo”. Diante disso, os desastres e a racionalidade passaram a caminhar juntos e
medidas de prevenção e mitigação desses eventos foram inseridas no contexto do
gerenciamento dos riscos. A percepção de que desastres não refletem vontades divinas e
que, na verdade, representam reflexos de acontecimentos naturais influenciados ou não
pelo homem, fez com que os Estados preocupassem-se em regular os desastres em
âmbito internacional.

2.4 Marcos Internacionais para Redução dos Riscos de Desastres

2.4.1 Marco de Ação de Hyogo

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 200 milhões de
pessoas são afetadas por desastres ambientais, como inundações, secas, terremotos,
furacões, incêndios florestais, entre outras ameaças anualmente. Diante do aumento da
ocorrência de desastres provocados por eventos adversos e das intensidades elevadas
destes, em 2005, durante a realização da II Conferência Mundial para Redução dos
Riscos de Desastres, em Kobé, Hyogo9, sob o tema “Um mundo mais seguro para
todos”, 168 países, membros das Nações Unidas, aprovaram o Marco de Ação de

9

Província do Japão, na região de Kinki, na ilha de Honshu.
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Hyogo, 2005-2015, que visava o aumento da resiliência das nações e comunidades
frente aos desastres.
O Marco de Ação de Hyogo (MAH) é considerado um dos mais importantes
instrumentos para implantação da redução dos riscos de desastres adotados pelos
Estados-membros das Nações Unidas. Nesse sentido, o MAH tem por principal objetivo
aumentar a resiliência dos países e das comunidades, visando alcançar, até 2015, uma
importante redução dos danos e prejuízos causados pela ocorrência de desastres, não
apenas no que tange às vidas humanas, mas, também, quanto aos bens sociais,
econômicos e ambientais das localidades atingidas.
Para alcançar esse objetivo, o Marco apresenta cinco ações prioritárias para
a tomada de decisões pelos países, elas são desafiadoras e práticas, objetivando tornar as
comunidades vulneráveis mais resilientes frente à ocorrência de desastres em conjunto
com o do desenvolvimento sustentável. São elas: 1) Tornar a redução dos riscos de
desastres uma prioridade: para assegurar que a redução de riscos de desastres (RRD)
seja uma realidade, é necessário compromissos sólidos com a causa em âmbito nacional
e local. No mesmo sentido em que são obrigatórias as avaliações de impactos
ambientais e sociais, é necessário que as ameaças naturais sejam consideradas nas
tomadas de decisões pelo poder público. Para tanto, as nações devem desenvolver e/ou
alterar suas políticas, leis e planos de proteção e defesa civil, desenvolver e fomentar
programas e projetos com a população a fim de conscientizá-la sobre a necessidade de
redução dos riscos de desastres.
Ainda, é necessário que os países destinem recursos financeiros para as
ações de RRD, incluindo a participação e contribuição de diversos setores
governamentais, tais como: educação, transportes, saúde, meio ambiente e
desenvolvimento urbano; 2) Conhecer os riscos e tomar providências: mapear, mensurar
e acompanhar de perto os riscos dos desastres e emitir alertas prévios à ocorrência são
ações de grande importância para a redução dos riscos de desastres. Visando reduzir as
vulnerabilidades em face das ameaças naturais, as comunidades devem conhecer os
riscos aos quais estão expostas para que possam tomar as medidas que forem
necessárias com base nesse conhecimento.
Para conhecer e compreender os riscos, são necessários investimentos nas
capacidades científicas, técnicas e institucionais para fins de elaboração de mapas e
planos de gestão dos riscos. Tendo o conhecimento, é necessário repassar as
informações às comunidades para que possam se preparar melhor e desenvolverem
sistemas de alertas prévios. Esses alertas serão emitidos com a antecipação necessária e
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serão capazes de salvar milhares de vidas; 3) Desenvolver cultura de resiliência: o
envolvimento e motivação das pessoas no que tange às condutas de prevenção e
resiliência são capazes de reduzir, consideravelmente, a ocorrência de desastres nas
comunidades. Usar o conhecimento, a inovação e a educação para disseminar uma
cultura de resiliência e segurança nas localidades são uma ferramenta essencial para a
redução dos riscos de desastres. Dessa forma, o conhecimento local é fundamental para
a redução dos riscos de desastres; 4) Diminuir os riscos: tomar medidas para reduzir
severamente os riscos de desastres. Para garantir a redução dos riscos, é necessário que
os países empenham-se para elaborar normas que garantam construções mais seguras e
resistentes, proteger os ecossistemas em que as cidades estão inseridas e desenvolver
políticas públicas para melhor uso e ocupação do solo a fim de evitar construções em
áreas de risco; 5) Fortalecer a preparação para o enfrentamento dos desastres: estar
preparado significa saber como agir em casos de ocorrência de desastres. Para tanto, é
necessário que as comunidades conheçam os riscos aos quais estão expostos e passem
por treinamentos e simulados que as tornem aptas a agirem adequadamente nos casos de
ocorrências. Além disso, é importante que as nações estabeleçam recursos financeiros
para o desenvolvimento das ações de prevenção e preparação.
Diante das cinco ações prioritárias para a redução dos riscos de desastres, o
Marco de Ação de Hyogo evidenciou que a colaboração e cooperação entre os Estados,
entes e instituições regionais e locais são elementos essenciais para garantir que as
comunidades estejam mais preparadas para o enfrentamento aos eventos que possam
acometê-las.
Genericamente, o Marco de Ação de Hyogo apresentou orientações
essenciais para os esforços destinados à redução dos riscos de desastres. Apesar disso,
sua aplicação deixou algumas lacunas no que tange à abordagem dos aspectos
subjacentes aos riscos de desastres, nas prioridades de ações e na necessidade de
desenvolver uma cultura de resiliência a desastres em todos os níveis. Nesse sentido,
fez-se necessário o desenvolvimento de um novo marco para melhor orientar os
governos e todos os interessados nas ações de gestão de riscos de desastres, bem como
de implantá-las, começando pelo mapeamento dos riscos até o gerenciamento de
recursos destinados à prevenção, preparação e resposta aos desastres. Assim, foi
elaborado, em 2015, o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 20152030.
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2.4.2 Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015 – 2030

O Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030 foi
apresentado e adotado na Terceira Conferência Mundial sobre Redução do Risco de
Desastres, em Sendai10, Japão, entre os dias 14 a 18 de março de 2015.
O Marco de Sendai é um acordo voluntário e não vinculativo de 15 anos,
afirmando que o Estado é o principal responsável pela redução dos riscos de desastres
em seu território, devendo compartilhar essa responsabilidade com os governos locais, o
setor privado e a própria população. Sendo assim, nos termos do acordo, pretende-se
alcançar o seguinte resultado:

Redução substancial nos riscos de desastres e nas perdas de vidas, meios de
subsistência e saúde, bem como de ativos econômicos, físicos, sociais,
culturais e ambientais de pessoas, empresas, comunidades e países. (MARCO
DE SENDAI, 2015).

Nesse sentido, para que o resultado citado seja alcançado, será necessário o
envolvimento de lideranças de todos os países, de todos os níveis, em que se pode
implementar o acordo, além de um grande empenho de todos os que podem ser
envolvidos na redução dos riscos de desastres.
Nesse contexto, o Marco de Sendai apresenta o seguinte objetivo:

Prevenir novos riscos de desastres e reduzir os riscos de desastres existentes,
através da implementação de medidas econômicas, estruturais, jurídicas,
sociais, de saúde, culturais, educacionais, ambientais, tecnológicas, políticas
e institucionais integradas e inclusivas que previnam e reduzam a exposição a
perigos e a vulnerabilidade a desastres, aumentar a preparação para resposta e
recuperação, e, assim, aumentar a resiliência. (MARCO DE SENDAI, 2015).

Dessa maneira, visando uma avaliação mundial do progresso para alcance
do resultado e do objetivo acordado pelo Marco de Sendai, sete metas globais foram
propostas:

1.
Reduzir substancialmente a mortalidade global por desastres até 2030,
com o objetivo de reduzir a média da mortalidade global por 100.000
habitantes entre 2020-2030, em comparação com 2005-2015;
2.
Reduzir substancialmente o número de pessoas afetadas em todo o
mundo até 2030, com o objetivo de reduzir a média global por 100.000
habitantes entre 2020-2030, em comparação com 2005-2015;
3.
Reduzir as perdad econômicas diretas por desastres em relação ao
produto interno bruto (PIB) global até 2030;
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Capital da província de Miyagi, no Japão e a maior cidade da região de Tohoku.
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4.
Reduzir substancialmente os danos causados por desastres em
infraestrutura básica e a interupção de serviços básicos, como unidades de
saúde e educação, inclusive por meio do aumento de sua resiliência até 2030;
5.
Aumentar substancialmente o número de países com estratégias
nacionais e locais de redução do risco de desastres até 2020;
6.
Intensificar substancialmente a cooperação internacional com os
países em desenvolvimento por meio de apoio adequado e sustentável para
complementar suas ações nacionais para implementação deste quadro até
2030;
7.
Aumentar substancialmente a disponibilidade e o acesso a sistemas de
alerta precoce para vários perigos e as informações e avaliações sobre o risco
de desastres para o povo até 2030. (MARCO DE SENDAI, 2015).

Os indicadores e metas nacionais serão utilizados como parâmetros para fins
de verificação do alcance do resultado e objetivo do Marco de Sendai.
Tomando por base os aprendizados adquiridos com o Marco de Ação de
Hyogo, o Marco de Sendai apresentou quatro prioridades de ação na busca do resultado
e alcance do objetivo proposto. A primeira ação prioritária é compreender o risco de
desastres, que segundo o Marco de Sendai (2015): “as políticas e práticas para a gestão
do risco de desastres devem ser baseadas em uma compreensão clara do risco em todas
as suas dimensões de vulnerabilidade, capacidade, exposição de pessoas e bens,
características dos perigos e meio ambiente”.
Em conformidade com o mencionado, o conhecimento produzido deverá ser
aproveitado para desenvolver ações de prevenção e preparação, bem como compreender
qual a maneira mais eficaz de resposta a ser aplicada no caso de ocorrência do desastre,
além de possibilitar uma avaliação dos danos causados em comparação aos riscos
previamente analisados.
A segunda prioridade é o fortalecimento da governança do risco de desastres
para gerenciar esse risco. Segundo o Banco Mundial (1992), “governança é a maneira
pela qual o poder é exercido na administração de recursos sociais e econômicos de um
país visando o desenvolvimento, e a capacidade dos governos de planejar, formular e
programar políticas e cumprir funções”. Nessa lógica, para que seja alcançada uma boa
governança do risco de desastres, é fundamental uma visão clara, a elaboração de
planos, a distribuição de competências e orientações, além de coordenação às ações de
gestão de riscos de desastres.
Assim, o fortalecimento da gestão dos riscos de desastres em níveis
nacional, estadual, municipal e local tem grande relevância para o alcance de ações de
preparação, prevenção, mitigação, resposta e recuperação mais eficazes e melhores
geridas, visando reduzir os riscos.
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O investimento na redução do risco de desastres para a resiliência é a
terceira ação prioritária apontada pelo Marco de Sendai, que assim esclarece:

O investimento público e privado na prevenção e na redução de riscos de
desastres através de medidas estruturais e não estruturais é essencial para
melhorar a resiliência econômica, social, cultural e de saúde de pessoas,
comunidades, países e ativos, bem como do meio ambiente. Esses podem ser
fatores de estímulo para inovação, crescimento e criação de empregos.
(MARCO DE SENDAI, 2015).

A aplicação de recursos para prevenção dos riscos de desastres mostra-se
custo-eficiente e essencial para garantir que vidas sejam salvas, assegurar a prevenção,
diminuir as perdas e realizar ações de resposta e recuperação mais eficazes.
Ainda, o Marco de Sendai apresenta a melhoria na preparação para desastres
com a finalidade de providenciar uma resposta eficaz e para “reconstruir melhor” uma
recuperação, reabilitação e reconstrução. Ademais, é bom lembrar que “para que o novo
Marco seja adotado de forma bem-sucedida, é necessário forte comprometimento,
envolvimento político e foco em quatro prioridades: entender os riscos de desastres;
fortalecer o gerenciamento dos riscos; investir na redução dos riscos e na resiliência,
além de reforçar a prevenção de desastres e dar respostas efetivas.” (ONU, 2015).
As mudanças climáticas, o crescimento considerável dos riscos de desastres,
inclusive o aumento da exposição das pessoas e bens, somados aos aprendizados
retirados de desastres ocorridos no passado, demonstraram uma necessidade de melhor
preparar as pessoas e comunidades para responderem aos desastres.
Sendo assim, o acordo demonstra ser essencial uma preparação com
envolvimento das pessoas, especialmente mulheres e deficientes, tendo em vista garantir
a igualdade de gênero e o acesso universal em todas as ações pertinentes à ocorrência de
desastres. Ademais, fases de recuperação, reabilitação e reconstrução bem preparadas
com antecedência são fundamentais para uma reconstrução melhor que integre a
variável risco às medidas de desenvolvimento implantadas por essas ações.
No sentido de promover comunidades mais resilientes e em observância dos
Marcos Internacionais para redução dos riscos de desastres, o Brasil, em 2012, expediu
a Lei 12.608, com intuito de apresentar à comunidade uma nova Política Nacional de
Proteção e Defesa Civil, além de abordar as ações de prevenção, mitigação, preparação,
resposta e recuperação de maneira sistêmica e integrativa por meio do Sistema Nacional
de Proteção e Defesa Civil, conforme trataremos no capítulo a seguir.
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3 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NA LEGISLAÇÃO PÁTRIA

O presente capítulo contém o referencial teórico escolhido para a análise da
proteção e defesa civil, de forma a compreender em que contexto as ações de redução de
riscos de desastres, assim como a construção de cidades resilientes, objeto desta
pesquisa, estão inseridas. Para isso, foram considerados teóricos, artigos e trabalhos
científicos que discorrem sobre o tema, utilizando uma abordagem histórica e evolutiva
até o atual conceito de proteção e defesa civil, bem como da legislação vigente.

3.1 Contextualização Histórica

Desde as origens, a história da humanidade é marcada por tragédias e
calamidades naturais, levando as populações a promoverem meios e técnicas de
proteção diante da iminência do perigo. No Brasil, não foi diferente, pois as
constituições brasileiras desde a República até a atual, mesmo que indiretamente,
abordaram, em algum aspecto, a defesa contra as emergências e desastres ambientais.
A Constituição de 1824, promulgada pelo Imperador D. Pedro I, não fez
referência especifica à proteção e defesa civil. Entretanto, em seu art. 179, que tratava
da inviolabilidade dos direitos civis e políticos da população brasileira, garantia no
inciso XXXI: “os socorros públicos.”. (BRASIL, 1824). Com base em novos ideais, a
Constituição Republicana de 1891 abordou a calamidade pública em seu art. 5º,
estipulando que “Incumbe a cada Estado prover, a expensas próprias, as necessidades de
seu Governo e administração; a União, porém, prestará socorros ao Estado que, em caso
de calamidade pública, os solicitar.”. (BRASIL, 1891).
Já a Constituição de 1934, que teve menor vigência na história brasileira11,
foi a primeira a abordar, especificamente, a seca no norte do país. O art. 5º, inciso XV,
assim estabeleceu: “Compete privativamente a União: XV – organizar defesa contra os
efeitos da seca nos Estados do Norte.”. (BRASIL, 1934). Nota-se a preocupação do
legislador com o tratamento a ser dado aos efeitos da seca e não à sua causa. Nessa
ótica, o art. 177, da Constituição citada acima, retrata, nas palavras de Luciano
Mombelli da Luz (2013, p. 15), “que a defesa contra os efeitos das secas nos Estados do
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A Constituição de 1934 teve a menor vigência de todas as constituições brasileiras, uma vez que, em
1937, ao promulgar uma nova Constituição, o então presidente Getúlio Vargas insituiu o Estado Novo de
caráter autoritário.
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Norte obedeceria a um plano sistemático e permanente, ficando a cargo da União as
obras e serviços de assistência, estabelecendo 4% da receita tributária para tal fim.”.
Já sinalizando um período de exceção e de pouca preocupação com o
cidadão, a Constituição de 1937 nada tratou no que tange à proteção da população frente
aos desastres e calamidades. Em 1946, a nova Constituição findou com o período de
exceção e retomou o texto da constituição de 1891, além de estabelecer à União a
competência de defender permanentemente a população contra os efeitos da seca, bem
como das endemias rurais e das inundações.
A Constituição de 1967, no mesmo sentido do estabelecido pela
Constituição de 1946, manteve à União a competência de defender a população das
calamidades públicas, especialmente contra as secas e inundações. Mesmo com a
mudança da Constituição, trazida pela Emenda nº 01 de 1969, a redação dada pela
Constituição de 1967 acerca da competência para defesa da população frente às
calamidades foi mantida.
A Constituição Federal de 1988 é um marco da modernidade no que diz
respeito à proteção e defesa da população, tendo em visa que considera a questão em
mais de um artigo, além de demonstrar preocupação diferenciada com o meio ambiente.
Assemelhando-se às constituições anteriores, o art. 21, inciso XVIII, determina como
competência da União a defesa definitiva contra as calamidades públicas, enfatizando as
secas e inundações. Em seguida, o art. 22, inciso XXVIII, estabelece que compita,
privativamente, à União legislar sobre a defesa civil e a mobilização social, além de
incumbir aos Corpos de Bombeiros Militares a execução das atividades de defesa civil,
por meio do art. 144, parágrafo 5º.
Embora as constituições brasileiras abordem, em alguma medida, o tema de
proteção civil, as primeiras ações e estratégias de defesa civil, tanto no Brasil quanto
nos demais países do mundo, só surgiram em decorrência de seu envolvimento em
guerras mundiais, portanto, a defesa civil originou-se da necessidade de proteger a
população civil frente aos diversos ambientes e adversidades, dos períodos de guerra ou
desastres com caráter eminentemente reativo (SOUZA, 2013).
Na obra “A Brief History of Civil Defense”12, Alley et al. (2005) descrevem
que a defesa civil teve início para os britânicos no intervalo compreendido entre as duas
grandes guerras mundiais, pois os reflexos traumáticos deixados pela Primeira Guerra
Mundial (1914-1918), acentuaram, na Inglaterra, a necessidade de realizar ações de
preparação para uma possível Segunda Guerra Mundial, que de fato ocorreu entre os
12

Uma Breve História da Defesa Civil. (Tradução nossa).
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anos de 1939 a 1945. Desse modo, os britânicos realizaram essas ações de preparação,
visando defender a sua população civil dos impactos causados por um cenário de guerra.
Segundo Campos (2012, p. 27), “os exércitos possuíam uma organização
compatível com os meios disponíveis, um bom sistema de informações, um razoável
sistema de abastecimento e o espírito de defesa entre os combatentes, porém, uma
insignificante proteção da população civil que não estava envolvida na guerra.”. Diante
disso, como necessidade básica de se proteger a população civil, criou-se no Reino
Unido a “Civil Defense”13, uma organização estruturada para atender às demandas e aos
sofrimentos da população afetada pelos ataques sofridos pela guerra.
Nesse mesmo sentido, nos Estados Unidos da América, a defesa civil
também surgiu da necessidade de proteger a população civil dos possíveis ataques
originados de grandes guerras. Mauck (1950, p. 267) esclarece que, no período da
Primeira Guerra Mundial, não houve a necessidade de se instalar uma organização para
garantir a proteção civil nos mesmos moldes que ocorreu na Segunda Guerra Mundial,
mas que, ainda assim, foi o suficiente para que o Secretário de Guerra acolhesse o termo
“defesa civil”.
Ainda, segundo o autor, o Conselho Nacional de Defesa, criado pelos
americanos em 1916, estimulou a criação dos conselhos de defesas estaduais e locais,
fato que fez com que cada estado passasse a dirigir atividades voluntárias nas áreas de
saúde publica, bem-estar social, moral da população e estabilidade econômica
(MAUCK, 1950). Com o armistício de 1918, as atividades de “defesa civil” foram
encerradas nos Estados Unidos, sendo retomadas em 1940, pelo presidente Roosevelt,
nos mesmos moldes do Conselho Nacional de Defesa de 1916, em que os conselhos
estaduais e locais também foram reestabelecidos. Segundo Paulo Rezende (2016. p. 23):

[...] nessa fase o planejamento abordava o programa médico, a restauração de
serviços essenciais, evacuação, monitoramento de ataques aéreos,
descontaminação de áreas atingidas por bombas de gás, abrigos, sistemas de
comunicação e diversos pontos de interesse para a defesa da população civil.
(REZENDE, 2016. p. 23).

Toda essa estrutura e planejamento teve como resultado a fundação do U.S.
Office of Civilian Defense14, em 20 de maio de 1941.
No Brasil, em decorrência da participação do país na Segunda Guerra
Mundial e, após dois navios de passageiros afundarem na costa brasileira em 1942, o

13
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Defesa Civil. (Tradução nossa).
Escritório Norte-Americando de Defesa Civil. (Tradução nossa).
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governo brasileiro, com o objetivo de garantir a segurança da população civil, criou o
Serviço de Defesa Passiva Antiaérea e obrigou a todos os estabelecimentos de ensino a
incluírem nas matrizes curriculares o ensino da defesa passiva aos alunos.
Nesse sentido evidencia Luciano Mambelli da Luz (2013. p. 16):

O primeiro Decreto Federal que tratou de ações de defesa civil foi o Decretolei nº 4.908, de 06 de fevereiro de 1942, composto por dezesseis artigos,
assinado por Getúlio Vargas, que definia como encargos necessários à defesa
da pátria, os serviços de Defesa Passiva Antiaérea, atribuições cometidas ao
Ministério da Aeronáutica que logo em seguida, através do Decreto-lei nº
4.624, de 26 de agosto de 1942, foram repassadas ao Ministério da Justiça e
Negócios Interiores, cabendo ao Ministério da Aeronáutica a Defesa Ativa.
(LUZ, 2013. p. 16).

Em 1943, a denominação de Defesa Passiva Antiaérea foi alterada para
Serviço de Defesa Civil, tendo diretorias regionais nos Estados sob a supervisão da
Diretoria Nacional do Serviço de Defesa Civil, inserida no Ministério da Justiça e
Negócios Interiores. Contudo, em 1946, o órgão foi extinto, assim como suas regionais.
Já em 1966, foi estruturado o primeiro órgão de defesa civil estadual no
Brasil, situado no então Estado da Guanabara, atual Rio de Janeiro. Isso se deu em
função das fortes chuvas que assolaram a região sudeste causando grandes enchentes na
localidade. Diante de tamanho desastre, foi constituído, no âmbito do Estado da
Guanabara, um grupo de trabalho que tinha por objetivo analisar a possibilidade de
mobilizar diversos órgãos estaduais nos casos de desastres. Segundo o Ministério da
Integração Nacional, esse grupo

elaborou o Plano Diretor de Defesa Civil do Estado da Guanabara que criou
as Coordenadorias Regionais de Defesa Civil – REDEC definiu atribuições
para cada órgão componente do Sistema Estadual de Defesa Civil e
organizou a primeira Defesa Civil Estadual do Brasil. (BRASIL, 2016).

Nessa conseguinte, a Constituição Brasileira, promulgada em 1967,
determinou como competência da União a organização da defesa permanente frente às
calamidades públicas, sendo o texto ratificado pela Carta Magna de 1969, culminando
em normas infraconstitucionais sobre o tema e a estruturação nacional do Sistema de
Defesa Civil.
As grandes novidades foram a criação do Fundo Especial para
Calamidades Públicas – FUNCAP, em 13 de outubro 1969, por meio do Decreto-Lei nº
950, e do Grupo Especial para Assuntos de Calamidades Públicas – GEACAP, através
do Decreto nº 67.347, de 05 de outubro de 1970, elementos que deram início ao
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fomento nacional de defesa civil. Já o Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC foi
organizado pela primeira vez apenas em 1988, por meio do Decreto nº 97.274 de 16 de
dezembro de 1988, já com a proposta de que a defesa civil tivesse estratégias para
redução dos riscos de desastres. Segundo consta no texto,

Art. 1º O Sistema Nacional da Defesa Civil - SINDEC, organizado nos
termos deste Decreto, tem por objetivo planejar e promover a defesa
permanente contra as calamidades públicas (art. 21, inciso XVIII, da
Constituição), integrando a atuação dos órgãos e entidades públicas e
privadas que, no território nacional, exercem atividades de planejamento,
coordenação e execução das medidas de assistência às populações atingidas
por fatores anormais adversos, bem assim de prevenção ou recuperação de
danos em situação de emergência ou em estado de calamidade pública.
(BRASIL, 1988).

Em 2009, a Defesa Civil Nacional propôs que os municípios e estados
realizassem conferências locais de defesa civil e no ano seguinte realizou, em Brasília, a
1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária, com destaque para
as ações de prevenção e de ajuda humanitária. Em 2011, o Brasil foi sede do Seminário
Internacional sobre Gestão Integrada de Riscos e Desastres – Uma nova perspectiva
para a Defesa Civil Nacional, que teve por objetivo conhecer outras experiências em
defesa civil, com ênfase nas ações preventivas e na gestão de riscos de desastres.
A partir dessas experiências surgiu a mais recente e atual legislação em
Defesa Civil no Brasil, a Lei nº 12.608, de 10 abril de 2012, que instituiu a Política
Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, o Sistema Nacional de Proteção e
Defesa Civil – SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil –
CONPDEC; autorizou a criação de um sistema de informações e monitoramento de
desastres e alterou as leis no 12.340/2010, 10.257/2001, 9.394/1996, 8.239/1991 e
6.766/1979.

3.2 Conceito e Legislação

Segundo o Decreto Federal nº 7.257, de 04 de agosto de 2010, art. 2º, inciso
I, Defesa Civil é o “conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e
recuperativas destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos para população e
restabelecer a normalidade social” (BRASIL, 2010).
Em consonância com a nova legislação, a nomenclatura de Defesa Civil
evoluiu para Proteção e Defesa Civil que é conceituada por Ferreira (2012. p. 20) como
“o ciclo de ações executadas pelo sistema formado por entidades e pela sociedade civil,
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articulado e integrado para a garantia da segurança global da população face
principalmente ao risco de desastres.”.
Nesse mesmo sentido, a Instrução Normativa do Ministério da Integração
Nacional, de 20 de dezembro de 2016, em seu anexo VI, define Proteção e Defesa Civil
como o “conjunto de ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação
destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos sobre a população e promover o
retorno à normalidade social, econômica ou ambiental”. (BRASIL, 2016).
Assim, pode-se concluir que Proteção e Defesa Civil são compreendidas
como um conjunto de ações preventivas e recuperativas que realizadas em ciclo são
capazes de evitar a ocorrência de desastres ou, até mesmo, reduzi-los em uma
determinada comunidade, além de ajudar na retomada da condição de normalidade
desta. Deste modo, considerando a diversidade de ações relacionadas à proteção e
defesa civil, a legislação nacional sobre o tema é vasta e bastante completa no que tange
à abrangência das ações.
Consoante às ações de enfrentamento dos efeitos da seca, a Lei nº 13.153,
de 31 de julho de 2015, instituiu a Política Nacional de Combate à Desertificação e
Mitigação dos Efeitos da Seca e seus instrumentos, além de ter criado a Comissão
Nacional de Combate à Desertificação. Ademais, desde 26 de julho de 2012, está
vigente a Portaria Interministerial nº 1/MI/MD que dispõe sobre a cooperação técnica e
financeira entre os Ministérios da Integração Nacional e da Defesa, para a realização de
ações complementares de apoio a atividades de distribuição de água potável às
populações atingidas por estiagem e seca na região do semiárido nordestino e região
norte dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. As ações desenvolvidas são
denominadas Operação Carro-Pipa.
Quanto à legislação relacionada aos mecanismos e parâmetros para
decretação de situação de emergência e estado de calamidade pública, ficou a cargo da
recém-publicada Instrução Normativa – MI nº 02, de 22 de dezembro de 2016,
estabelecer os procedimentos e critérios para decretação de situação de emergência ou
estado de calamidade pública pelos Municípios, Estados e pelo Distrito Federal, bem
como para obter o reconhecimento federal da situação anormal.
Para fins de formalização das decretações de situação de emergência e
calamidade pública, assim como para solicitar recursos da União para apoio nas
situações adversas, é necessário que se preencha as documentações e formulários do
Sistema Integrado de Informações sobre Desastres – S2ID, conforme estabelecido pelas
Portarias MI nº 526, de 06 de setembro de 2012 e nº 215, de 06 de abril de 2017.
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Há, ainda, legislação que trata de transferências voluntárias e obrigatórias de
recursos da União para os demais entes federados, dos atos e atribuições da Secretaria
Nacional de Defesa Civil, do Cartão de Pagamento de Defesa Civil e seus
procedimentos, além da Política e Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil vigentes
no país.

3.3 Política e Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil

A Lei 12.608/2012 é considerada a mais importante norma sobre desastres
no Brasil, não apenas pela instituição da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil –
PNPDEC, como também por trazer em sua redação as bases e diretrizes de execução da
política de gerenciamento de desastres no país. Segundo Alves (2016, p. 135), “a lei
12.608/2012 pode ser considerada o código brasileiro de prevenção e resposta a
desastres naturais.”.
Entre os objetivos da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil PNPDEC - estão a redução dos riscos de desastres, a prestação de socorro e assistência
às vítimas atingidas, bem como o monitoramento de eventos meteorológicos,
hidrológicos, geológicos, biológicos, nucleares ou químicos e o combate à ocupação de
áreas ambientalmente vulneráveis e de risco, além da adaptação da ordem urbanística
aos riscos de desastres. A legislação em questão também dispõe sobre o Sistema
Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e
Defesa Civil – CONPDEC. O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil é composto
por órgãos da administração pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal,
bem como por órgãos públicos e organizações privadas sob a centralização da Secretaria
Nacional de Defesa Civil, integrante do Ministério da Integração Nacional e em
conformidade com o art. 10 da Lei 12.608/12 que estabelece que o SINPDEC deve ser
“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.” (BRASIL,2012)
Nessa perspectiva, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil –
SINPDEC - será gerido por um órgão consultivo, o Conselho Nacional de Proteção e
Defesa Civil – CONPDEC -, por um órgão central, que é definido por ato do Poder
Executivo Federal, tendo por função coordenar todo o sistema, a Secretaria Nacional de
Defesa Civil, os órgãos estaduais e municipais de defesa civil e órgãos setoriais dos três
âmbitos da federação.
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Ainda, é permitido que participem do SINPDEC as organizações
comunitárias em caráter voluntário e organizações com atuação significativa nas ações
de proteção e defesa civil, conforme o quadro15 abaixo:
Quadro 1 - Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC

Fonte: Elaborado pela autora.

Cabe salientar que o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil –
CONPDEC - é composto por representantes da União, dos Estados, dos municípios, do
Distrito Federal, além de representantes de comunidades atingidas por desastres e
profissionais de notório saber em proteção e defesa civil, tendo por competência auxiliar
na formulação e na execução do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, propor
normas para a implantação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e
acompanhar o cumprimento das disposições legais e regulamentares em termos de
proteção e defesa civil, segundo o estabelecido no art. 12 da Lei 12.608/12.
Em conformidade com o art. 3º da lei 12.608/12, a Política Nacional de
Proteção e Defesa Civil - PNPDEC abrange as ações de prevenção, mitigação,
preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil. Nessa perspectiva,
o parágrafo único do mesmo artigo evidencia a necessidade de integração da Política
Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC com as demais políticas públicas
nacionais visando à efetiva implantação do princípio do desenvolvimento sustentável.

15

Quadro elaborado pela autora com base na Lei 12.608/12.
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Art. 3º. A PNPDEC abrange as ações de prevenção, mitigação, preparação,
resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil.
Parágrafo único. A PNPDEC deve integrar-se às políticas de ordenamento
territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças
climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação,
ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo em vista a
promoção do desenvolvimento sustentável. (BRASIL, 2012).

Ainda nessa lógica, com fulcro no art. 4° e nas considerações de Carvalho
e Damacena (2013, p. 90), as diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil
- PNPDEC - estão direcionadas à:

[...] atuação integrada, articulada e sistêmica, (ii) planejamento estudioso e
científico sobre áreas de risco, o que engloba também as bacias
hidrográficas como unidade de análise das ações de prevenção de desastres
relacionados a corpos d’água, e (iii) participação da sociedade civil.
(CARVALHO; DAMACENA, 2013, p.90).

Verifica-se, portanto, uma nítida mudança de paradigma quanto ao
tratamento dos desastres no Brasil. A lei define as competências dos entes federados,
nesse sentido, compete à União, de acordo com o art. 6º da Lei 12.608/12, expedir
normas para a execução da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC -,
coordenar o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC -, instituir o
Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil e promover a pesquisa sobre a ocorrência de
eventos adversos e suas possíveis conseqüências.
Com o intuito de implantar a política integrada e a cooperação entre os
entes federados, a União deve, ainda, apoiar os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios no mapeamento das áreas de risco e nos estudos de identificação das
ameaças e riscos de desastres, além de instituir e manter sistema de monitoramento de
desastres.
A União é responsável, também, por coordenar o Sistema Nacional de
Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e expedir normas para sua permanente
implantação e execução, além de desenvolver estudos e monitoramento no que tange à
ocorrência de desastres. Segundo o art. 6º da Lei 12.608/2012, a União também é
incumbida de instituir o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil.
O supracitado plano ainda se encontra em fase de construção e conterá o
mapeamento dos riscos por regiões e por bacias hidrográficas, as diretrizes gerais de
proteção e defesa civil, bem como a definição das atribuições de cada órgão ou
entidade que compõem o Sistema.
Os Estados, por sua vez, devem executar e coordenar a Política Nacional
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de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC - no seu âmbito territorial sempre em
articulação com a União e os Municípios. Compete a eles, também, a declaração,
quando for o caso, de Situação de Emergência – SE - ou Estado de Calamidade Pública
– ECP -, além de outras atribuições previstas no art. 7° da Lei 12.608/2012. É, ainda,
responsabilidade dos Estados elaborar o Plano Estadual de Proteção e Defesa em que
devem ser estabelecidas as políticas e diretrizes estaduais para execução das ações de
proteção e defesa civil.
Os Municípios exercem papel não menos relevante na Política Nacional de
Proteção e Defesa Civil – PNPDEC -, devendo executá-la no âmbito local. São eles os
entes responsáveis por, em colaboração com a União e os Estados, mapear as áreas de
riscos. Além disso, compete à municipalidade promover o planejamento e o controle
do uso e da ocupação do solo e, por consequência, a fiscalização das áreas de risco e a
vedação de novas ocupações nas áreas suscetíveis a desastres.
Os Municípios ainda têm competência para declarar Situação de
Emergência – SE - ou Estado de Calamidade Pública – ECP -; vistoriar edificações;
promover intervenção preventiva e evacuação da população em locais considerados de
alto risco; manter a população informada sobre eventos adversos; bem como sobre
protocolos de prevenção e ações emergenciais; elaborar Plano de Contingência e
realizar simulados com a população, além de manter a União e os Estados informados
sobre a ocorrência de desastres e as atividades desenvolvidas em matéria de proteção e
defesa civil.
A legislação em análise estabeleceu, ainda, competência comum entre os
entes federados para o desenvolvimento de cultura nacional de prevenção de desastres;
o estímulo de comportamentos preventivos capazes de mitigar a ocorrência de
desastres; o fornecimento de dados e informações sobre o sistema nacional de proteção
e defesa civil, dentre outros assuntos.
Observando as competências dos entes federados, no que tange às ações de
proteção e defesa civil estabelecidas pela Lei 12.608/2012, apresenta-se o quadro
comparativo a seguir:
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Quadro 2 - Competências dos entes federados
COMPETÊNCIAS

E

M

DF

Executar a PNPDEC

X

X

X

Coordenar as ações do SINPDEC

X

X

X

Expedição de normas de implementação e execução da PNPDEC e coordenação do SINPDEC

U
X

Instiruir plano de defesa civil

X

X

Identificar e mapear áreas de risco

X

X

X

X
X

Realizar estudos de identificação de ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades

X

X

X

X

Instituir e manter sistema de informações (S2ID) e monitoramento de desastres
Instituir e manter cadastro nacaional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de
grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos
Instituir e manter sistema para declaração e reconhecimento de situação de emergência ou de estado de
calamidade pública e estabelecer critérios e condições para tanto

X

Fomentar a pesquisa sobre os eventos causadores de desastres
Incentivar a instalação de centros universitários de ensino e pesquisa e núcleos multidisciplinares de ensino
permanente e a distância, destinados à pesquisa, extensão e capacitação de recursos humanos, com vistas no
gerenciamento e na execução de atividades de proteção e defesa civil
Apoiar ao desenvolvimento de material didático pedagógico relacionado ao desenvolvimento da cultura de
prevenção de desastres
Apoiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no mapeamento das áreas de risco, nos estudos de
identificação de ameaças, suscetibilidades, vulnerabilidades e risco de desastre e nas demais ações de
prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação
Realizar o monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco, bem como dos riscos
biológicos, nucleares e químicos, e produzir alertas sobre a possibilidade de ocorrência de desastres
Realizar o monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco, em articulação com a
União e os Municípios
Apoiar a União, quando solicitado, no reconhecimento de situação de emergência e estado de calamidade
pública

X

X

X

X
X

X
X
X
X

Declarar, quando for o caso, situação de emergência ou estado de calamidade pública
Apoiar, sempre que necessário, os Municípios no levantamento das áreas de risco, na elaboração de Planos
de Contigência de Proteção e Defesa Civil e na divulgação de protocolos de prevenção e alerta e de ações
emergenciais

X
X
X
X

Incorporar as ações de proteção e defea civil no planejamento municipal

X

Promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas
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
Organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em situação de desastre, em
condições adequadas de higiene e segurança
Manter a população informada sobre as áreas de risco e ocorrência de eventos adversos, bem como sobre
protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em casos de desastres

X
X
X

X

X

X

Mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de desastres

X

X

Realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de Contigência de PDC

X

X

Promover a coleta, a distribuição e controle de suprimentos em situações de desastres

X

X

Proceder à avaliação de danos e prejuízos em áreas atingidas por desastres
Manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de desastres e as atividades de proteção e defesa
civil no Município
Estumilar 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 voluntários para atuação conjunta com as comunidades apoiadas

X

X

X

X

X

X

Prover solução de moradia temporárias às famílias atingidas por desastres

X

X

Fonte: CARVALHO E DAMACENA, 2013, p.9016.

Tendo conhecido as competências dos entes federados, faz se necessário
compreender agora o que são as ações de proteção e defesa civil no formato de ciclo em
que as ações de recuperação se interligam com as de prevenção e vice-versa. Passamos,
portanto, a analisar os aspectos das ações de gestão de riscos e de desastres.

16

Adaptação nossa.
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3.4 Gestão de Riscos x Gestão de Desastres

As ações de prevenção, mitigação e preparação compõem a fase de gestão
de riscos de desastres do ciclo de proteção e defesa civil. O Escritório das Nações
Unidas para Redução dos Riscos de Desastres – UNISDR - (2009. p. 10) conceitua a
gestão do risco ou a gestão para redução dos riscos 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. (UNISDR, 2009. p. 10).

É relevante apresentar, também, o conceito de gestão de riscos de desastres
à luz da legislação brasileira, que conforme a Instrução Normativa MI 02/2016 é o
conjunto de “medidas preventivas destinadas à redução dos riscos de desastres, suas
consequências e à instalação de novos riscos” (BRASIL, 2016).
Nesse contexto, cabe ainda esclarecer que o risco se dá em razão da
probabilidade de ocorrência de um desastre relacionada a ameaça existente e o cenário
vulnerável. Um exemplo de exposição ao risco seria uma casa construída em uma
encosta que em períodos de grande intensidade de chuva fica exposta ao risco de
deslizamento.
Ainda, segundo a UNISDR (2009, p.25) risco é “a combinação da
probabilidade de que se produza um evento e suas consequências”. De igual modo, para
Castro (1999, p. 8-9), risco é a “relação existente entre: a probabilidade estatística de
que uma ameaça de evento adverso ou de acidente determinado se concretize em
magnitude definida”.
Nesse sentido, a redução de riscos de desastre não se trata de uma escolha
facultativa do poder público, mas um dever que pode e deve ser cobrado pela
população. A afirmação categórica dessa obrigação pode ser encontrada no princípio da
Lei 12.608/12 ao estabelecer no art. 2º que “é dever da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de
desastre.” (BRASIL, 2012). Assim, são sujeitos ativos na obrigação da redução dos
riscos de desastres, os órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil apresenta caráter preventivo,
classificando a prevenção como obrigação de cada ente federado e de todos ao mesmo
tempo (CARVALHO; DAMACENA, 2013, p.89). Nessa perspectiva, a Política
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Nacional vai além e adota o princípio ambiental da precaução, conforme estabelece o
parágrafo segundo do art. segundo da Lei 12.608/2012: “A incerteza quanto ao risco de
desastre não constituirá óbice para a adoção das medidas preventivas e mitigadoras da
situação de risco”.
Deste modo, as ações de prevenção são aquelas que têm por objetivo evitar
a ocorrência de desastres. O Decreto 7.257/10 conceitua as medidas de prevenção como
“ações destinadas a reduzir a ocorrência e a intensidade de desastres, por meio da
identificação, mapeamento e monitoramento de riscos, ameaças e vulnerabilidades
locais, incluindo a capacitação da sociedade em atividades de defesa civil.” (BRASIL,
2010). Já segundo a Instrução Normativa MI nº 02, ações de prevenção são “medidas e
atividades prioritárias destinadas a evitar a instalação de riscos de desastres”. (BRASIL,
2016).
Dentre as medidas de prevenção destaca-se a avaliação de riscos que
possibilita ao gestor público desenvolver medidas capazes de evitar a ocorrência dos
desastres. Ao avaliar os riscos, tendo a percepção do grau de vulnerabilidade do
território e a análise das ameaças as quais a comunidade está exposta, é possível
determinar quais as medidas preventivas serão adotadas.
Já as ações de mitigação, são aquelas destinadas a reduzir as consequências
dos desastres. Nesses termos, a Instrução Normativa MI nº 02 estabelece “ações de
mitigação: medidas e atividades imediatamente adotadas para reduzir ou evitar as
conseqüências dos riscos de desastres.” (BRASIL, 2016).
Conforme Carvalho e Damacena (2013), a fase de preparação abarca as
medidas destinadas ao “aparelhamento e a mobilização institucional para o atendimento
às emergências”. São consideradas ações de preparação aquelas medidas destinadas a
aperfeiçoar e melhorar a resposta aos desastres, além de diminuir ao máximo os
prejuízos e danos decorrentes dos desastres. É nesse momento em que se constroem
sistemas de alerta e alarme, bem como se realizam simulados com as comunidades
expostas a riscos de desastres para que saibam como proceder no caso de ocorrência do
evento.
Conhecidas as ações que compõem a fase de gestão de riscos de desastres
no ciclo de proteção e defesa civil, passamos a tratar das ações de gestão do desastre.
A expressão “gestão de desastres” é também conhecida como “gestão de
emergências”. Essa fase do ciclo é composta por dois tipos de ações: resposta e
reabilitação, esta última comumente chamada de reconstrução. Nessa lógica, a UNISDR
(2009, p.18) conceitua a gestão de desastres como “a organização e a gestão dos
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recursos e responsabilidades para abordar todos os aspectos das emergências,
especialmente a preparação, a resposta e os passos iniciais da reabilitação
(reconstrução)”.
Nessa conseguinte, a Instrução Normativa MI nº 02 define que a gestão de
desastres “compreende o planejamento, a coordenação e a execução das ações de
resposta e de recuperação” (BRASIL, 2016). Já as ações de respostas a desastres
consistem no atendimento emergencial de socorro e assistência às vítimas de desastres,
bem como o restabelecimento de serviços essenciais. Para Carvalho e Damacena (2013,
p. 73), “nesta fase de um desastre, o Direito exerce uma função de delimitar e fornecer,
sob o império da normatividade, alinhamentos claros para as respostas às condições
emergenciais, demandando também o planejamento e treinamento apropriados”.
Segundo o Ministério da Integração (2016), as ações de socorro são aquelas
que têm por objetivo preservar a vida das pessoas que têm sua integridade física
comprometida ou em ameaça em decorrência dos desastres, como a busca e o
salvamento, os primeiros-socorros e o atendimento hospitalar.
Já a assistência às vítimas é conceituada como “ações que têm por
finalidade manter a integridade física e restaurar as condições de vida das pessoas
afetadas pelo desastre até o retorno da normalidade” (BRASIL, 2016). Podem ser
citadas como exemplos de ações de assistências às vítimas de desastres o fornecimento
provisório de água potável por meio de caminhão pipa, a aquisição ou locação de
material de acampamento (barracas, colchões e travesseiros) e a aquisição de materiais
de higiene pessoal e alimentos.
Quanto às ações de restabelecimento dos serviços essenciais são aquelas que
buscam assegurar, até o retorno da normalidade, o funcionamento dos serviços que
garantem os direitos básicos dos afetados pelo desastre (BRASIL,2016). Assim, a
desmontagem de obras de arte com estruturas comprometidas, a construção de acessos
alternativos provisórios, o restabelecimento da energia elétrica, a limpeza urbana e a
desobstrução de vias são exemplos de ações de restabelecimento.
Diante disso, pode-se compreender que as ações de resposta são aquelas
realizadas imediatamente, após ou mesmo durante a ocorrência dos desastres, devendo
dar condições mínimas para que se inicie a nova etapa, independente de qual seja a
reabilitação (reconstrução, recuperação).
A etapa de recuperação compõe-se pela compensação às vitimas, a
reconstrução da economia local e o restabelecimento de serviços e da organização local.
Nas palavras de Carvalho e Damacena (2013, p. 78): “a reconstrução visa à recuperação
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da área afetada, compreendendo esta a reconstrução plena dos serviços públicos, da
economia da área, do moral social, do bem-estar da população afetada”.
Para a legislação vigente, ações de recuperação são as “medidas
desenvolvidas após o desastre para retornar à situação de normalidade, que abrangem a
reconstrução de infraestrutura danificada ou destruída, e a reabilitação do meio
ambiente e da economia, visando ao bem-estar social”. (BRASIL, 2016).
Na lógica de que ações de proteção e defesa civil atuam em forma de ciclo,
as ações de recuperação já devem ser desenvolvidas com estratégias de prevenção afim
de que novos riscos na mesma localidade afetada sejam evitados, conforme fluxograma
elaborado por Rezende (2016, p. 28):

Quadro 3 - Gestão do risco e Gestão do desastre

Fonte: REZENDE, 2016, p. 28.

Por fim, sob a ótica do ciclo de proteção e defesa civil é possível
concluirmos que as ações são integrativas no sentido de promover a prevenção aos
riscos de desastres e conseqüentemente incrementar a capacidade de resiliência das
comunidades expostas aos riscos de desastres.
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4 CONSTRUINDO CIDADES RESILIENTES – MINHA CIDADE ESTÁ SE
PREPARANDO!

Este capítulo apresenta-se como o marco teórico desta pesquisa. Nele será
abordado o programa “Construindo Cidades Resilientes: minha cidades está se
preparando!”, desenvolvido pela Organização das Nações Unidas. Além disso, serão
analisados os passos essenciais do Programa e sua aplicabilidade nas cidades para a
redução dos riscos de desastres.

4.1 Contextualização
Segundo o Emergency Events Databases (EM-DAT)17, mantido pelo Centre
for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED18), pode-se afirmar que nos
últimos vinte anos a ocorrência de desastres ao redor do mundo vem aumentando, seja
em razão do aumento da população ou pelo desenvolvimento de metódos que
possibilitam a maior precisão dos registros de eventos adversos.
Considerando os dados pertinentes ao período compreendido entre 1994 e
2013, calcula-se que aproximadamente 218 milhões de pessoas foram afetadas por
desastres naturais e que, por ano, 68 mil foram mortas. Estima-se, ainda, que os
prejuízos financeiros tenham chegado a pelo menos 2,6 bilhões de dólares, oriundos de
quase 7 mil desastres registrados19.
Nesse sentido, independente do tipo de desastre ocorrido, é correto afirmar
que, nas localidades que foram afetadas, os prejuízos financeiros e sociais são nefastos e
geram incontáveis consequências para o seu desenvolvimento, além de dificuldades
para a manutenção da qualidade de vida da população presente e futura.
Importante ressaltar que os problemas causados pelos desastres nas cidades
ainda são piorados em razão das más condições estruturais e não estruturais urbanas, nas
palavras de Bizawu e Reis (2015):
Péssimas condições são características da maior parte das urbes
contemporâneas. Crescimento desordenado, poluição visual, sonora e
atmosférica, transportes deficitários, congestionamentos e a falta de espaço

17

Banco de Dados de Eventos de Emergências (tradução nossa).
Centro de Pesquisa em Epidemiologia de Desastres – (tradução nossa).
19
Para que seja realizado o registro pelo CRED é necessário que o evento atenda a pelo menos um dos
seguintes critérios: ter 10 ou mais pessoas mortas, ter 100 ou mais pessoas afetadas, ter sido declarada
situação de emergência (ou estado de calamidade pública), ou ter sido solicitado auxílio internacional.
18
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verde - esses são alguns dos vários problemas enfrentados na cidade.
(BIZAWU; REIS, 2015, p. 42)

Diante disso, a Organização das Nações Unidas – ONU - vem, desde 1960,
trabalhando fortemente para promover campanhas e discussões acerca da redução dos
riscos de desastres, abordando não apenas os aspectos da prevenção, mas também a
mitigação, a preparação, a resposta e a recuperação.
Apesar dos esforços empreendidos pela ONU, segundo o United Nations
Office for Disaster Risk Reduction20, apenas na década de 90 é que foram desenvolvidas
ações unificadas e amplas para promover discussões e definir as ações globais e
conjuntas em busca da redução dos riscos de desastres. Nesse sentido, em 1994, foi
realizada, na cidade japonesa de Yokohama, a Primeira Conferência Mundial para
Redução dos Riscos de Desastres Naturais. Essa conferência deu origem ao acordo
denominado Estratégia e Plano de Ação de Yokohama para um Mundo mais Seguro
(ONU, 1994). O principal objetivo desse documento era dar direcionamento aos
governantes para a definição de ações baseadas em uma consideração comum a todos:
diminuir as vulnerabilidades locais e melhorar as condições de garantia do
desenvolvimento sustentável e a proteção ambiental.
Contudo, com o passar do tempo, percebeu-se que a iniciativa, embora
muito importante, não vinha apresentando os resultados esperados, tendo em vista que
não contribuia plenamente para o crescimento e progresso das políticas para a redução
dos riscos de desastres. Desse modo, uma nova variável entrava no contexto: o El
Niño21. O fenômeno El Niño exigiu dos países e da própria ONU uma dedicação no
desenvolvimento de estudos para compreender suas causas e principalmente suas
consequências. Logo, a ONU decidiu criar a Estratégia Internacional para Redução de
Desastres – EIRD -, tendo por objetivo dar continuidade e maior ênfase às ações de
prevenção a desastres e a dimunuir as vulnerabilidades no mundo.
Nessa esteira, a EIRD apresentou várias áreas de atução, destacando-se a
promoção de eventos para a negociação e assinatura dos Marcos Internacionais com
foco na redução dos riscos de desastres pelos países. Assim, tendo em vista que os
eventos catastróficos pelo mundo se modificaram, tanto em frequência quanto em
intensidade, viu-se a necessidade de rever o Plano de Ação de Yokohama de modo a

20

Escritório das Nações Unidas para Redução dos Riscos de Desastres (tradução nossa)
Fenômeno atmosférico-oceânico caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais no
Oceano Pacífico. Apresenta como consequências a alteração do clima regional e global, na medida em
que altera os padrões de vento em nível global, bem como os regimes de chuva em regiões tropicais.
21
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discutir novas medidas de atuação para prevenção, bem como incluir as ações de
preparação, resposta e reconstrução no planejamento.
Com efeito, em 2005, foi realizada, no Japão, a “II Conferência Mundial
sobre Redução de Risco de Desastres”, que deu origem ao já abordado Marco de Ação
de Hyogo (2005 -2015). Desde a implantação do MAH até os dias atuais muitas ações
já foram desenvolvidas, tais como o aprofundamento das estratégias propostas pelo
Marco em níveis locais, bem como eventos mundiais com intuito de proporcionar a
troca de experiências e de práticas bem sucedidas entre os países.
Nesse sentido, em 2010, foi lançada, a nível global, pelo Escritório das
Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres a Campanha “Construindo
Cidades: minha cidade está se preparando!”. Essa iniciativa tem por objetivo estimular
os governos locais a investirem na resiliência por meio da prática de dez passos básicos
a serem implantados pelos prefeitos e gestores públicos, colaborando para o
desenvolvimento sustentável local e a consequente redução dos riscos de desastres.
A Campanha tem sido considerada importante, pois representa uma
oportunidade para os gestores públicos municipais, em conformidade com o governo
federal, de agir de uma maneira significativa e capaz de gerar condições para
estruturação de uma política de resiliência, bem como de empregar ações com foco na
sociedade, gerando, assim, uma cultura de prevenção e de redução dos danos e prejuízos
causados pela ocorrência de desastres.
Importante ressaltar que embora tenha sido criada em 2010, no contexto do
Marco de Ação de Hyogo, com a vigoração do Marco de Sendai a Campanha
“Construindo Cidades Resilientes: minha cidade está se preparando!” permanece e
exercício e vem sofrendo algumas adaptações com o objetivo de reduzir ainda mais os
riscos de desastres nas cidades.
4.2 A Campanha “Construindo Cidades Resilientes: minha cidade está se
preparando!”
Conforme citado no item anterior, a Campanha “Construindo Cidades
Resilientes: minha cidade está se preparando!” é uma ação desenvolvida pela Estratégia
Internacional para Redução dos Desastres e está sendo realizada desde 2010 e, pode ser
considerada, portanto, uma ação ainda recente.
A Campanha pode ser aderida por qualquer gestor público municipal que
tenha por objetivo preparar sua cidade para a redução e o enfrentamento de desastres.
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Além disso, podem trabalhar a Campanha órgãos vinculados ao governo local que
tenham atuação voltada para o tema, tendo em vista que possuem representatividade
legal para tanto.
Sob outra perspectiva, a Campanha também pode ser realizada por
organizações não governamentais, grupos comunitários e pela sociedade em geral,
desde que em parceria com o poder público local. Vale destacar a importância de
atuação conjunta entre entidades privadas e particulares com o poder público, uma vez
que a adesão à campanha deve ser feita, exclusivamente, por representantes do poder
público.
No Brasil, a Campanha foi implementada em 2011 por meio da Secretaria
Nacional de Defesa Civil – Sedec -, inserida no Ministério da Integração, que, visando a
minimização dos riscos de desastres nas cidades incentiva os municípios brasileiros a
aderirem à Campanha.
O principal objetivo dessa ação é alcançar a resiliência e a sustentabilidade
urbana, por meio do incentivo aos governos locais à atuação preventiva para redução
dos riscos de desastres. Conforme os organizadores da Campanha “Construindo Cidades
Resilientes” o propósito é triplo: ampliar o conhecimento (sensibilizar a população e os
gestores públicos quanto aos benefícios da redução dos riscos de desastres); investir
com sabedoria (detectar recursos e orçamentos nos planos municipais e investir em
medidas de minimização de riscos), e construir com segurança (incluir a variável risco
no processo de planejamento urbano e garantir infraestrutura adequada nas áreas de
riscos urbanos).
A divulgação do “Construindo Cidades Resilientes” é realizada por meio de
um sítio eletrônico22, em que os gestores municipais podem entender um pouco mais
sobre os passos essenciais propostos pela ONU, saber como aderir, conhecer municípios
participantes ao redor do mundo e fazer download da mídia de divulgação, identidade
visual e outros documentos atinentes ao programa.
Os passos da Campanha apresentam múltiplas ações que contribuem para a
redução dos riscos de desastres. Nas palavras de Dalmau et al (2015, p. 98),

destaca-se que eles incluem ações diversas relacionadas à organização e
coordenação, orçamento, análises de risco, insfraestrtura para redução de
desastres, segurança de escolas e unidades de saúde, regulamentos para
construção e princípios para o uso do solo e planejamento urbano, programas
educacionais e treinamentos, proteção de ecossistemas, implantação de alerta

22

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities
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prévio e atendimento das necessidades dos atingidos em situaões de
emergência. (DALMAU et al, 2015, p. 98).

Para ilustrar e facilitar a compreensão dos passos da Campanha apresenta-se
o quadro a seguir:
Quadro 4- Passo e Ações da Campanha “Construindo Cidades Resilientes: minha
cidade está se preparando!”
PASSO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

AÇÃO
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.
Elabore documentos de orientação para redução dos riscos 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.
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.
Invista e mantenha uma infraestrutura para redução do risco, com
enfoque estrutural, como por exemplo, obras de drenagens para evitar
inundações; e, conforme necessário invista em ações de adaptação às
mudanças climáticas.
Avalie a segurança de todas as escolas e postos de saúde de sua cidade, e
modernize-os se necessário.
Aplique e faça cumprir regulamentos sobre construção e princípios para
planejamento de uso e ocupação do solo. Identifique áreas seguras para os
cidadãos de baixa renda e, quando possível, modernize os assentamentos
informais.
Invista na criação de programas educativos e de capacitação sobre a
redução de riscos de desastres, tanto nas escolas como nas comunidades
locais.
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 do risco.
Instale sistemas de alerta e desenvolva capacitações para gestão de
emergências em sua cidade, realizando, com regularidade, simulados para
a preparação do público em geral, nos quais participem todos os
habitantes.

65

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.
Fonte: UNISDR, 2010.

Diante do quadro acima é possível fazer uma breve análise e obter algumas
conclusões acerca da Campanha.
A primeira delas é que, a simples adesão pelo gestor municipal, não é
suficiente para desenvolver a resiliência local, é necessário a implentação significativa
de ações por parte do governo local em parceria efetiva com a sociedade para garantir a
redução dos riscos a médio e longo prazo. Embora algumas ações já forneçam resultado
imediato, a construção da resiliência demanda tempo e o envolvimento de todos.
O envolvimento de toda a sociedade para a minimização dos riscos de
desastres é essencial à medida que os atores compreendem suas funções diante de cada
situação a qual a comunidade possa estar exposta. Nesse sentido, em consonância com a
primeira conclusão, as ações devem ser desenvolvidas por todos ao longo do tempo,
independentemente, da ideologia de governo que tenha aderido à Campanha.
Ainda, no que tange à atuação da população, é necessário que sejam
designados técnicos qualificados e capazes de operacionalizar as ações de reduções de
riscos. Isso inclui a elaboração de documentos orientadores e informativos, que devem
ser elaborados por profissionais que compreendam a dimensão dos riscos e ao mesmo
tempo em que possibilitem que qualquer leigo faça a leitura e tenha condições de
implantar as orientações.
É necessário que as informações sejam claras, objetivas e transparentes a
fim de garantir que qualquer pessoa possa ter acesso e compreensão para tomar medidas
preventivas e redutoras de riscos. Nessa esteira, são importantes as ações de
esclarecimento e capacitações contínuas dos indivíduos, uma vez que, quanto mais
preparados, maiores as chances de efetividade na construção da resiliência.
Não se pode olvidar que o principal responsável por desenvolver as ações da
Campanha é o governo local. É por meio dos esforços deste, que as pessoas serão
envolvidas e a comunidade se sentirá parte do processo de construção de resiliência
local. Portanto, o gestor público local deve ter compreensão do seu papel, não apenas de
gerente, mas de elo entre a comunidade e os governos estaduais e federais.
Ademais, a adesão e o desenvolvimento dos passos da Campanha
representam uma excelente oportunidade para a municipalidade alinhar-se à política
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nacional de proteção e defesa civil, além de proporcionar uma oportunidade de
promoção do município junto à ONU, a outros organismos internacionais e, até mesmo,
a empresas com capital disponível para expansão dos negócios, especialmente, em
cidades que se apresentam como seguras e sustentáveis.
Vale ressaltar que a adesão de um município à Campanha tende a trazer
muitos ganhos para a localidade. Segundo a ONU, o investimento em ações de
prevenção e preparação para os eventos catastróficos representa uma economia na
ordem de sete vezes menos do que o de gastos empenhados em ações de resposta e
recuperação, ou seja, a cada x investidos em prevenção, economiza-se sete vezes em
resposta e recuperação.
Nessa mesma lógica, Dalmau et al (2015, p. 100) esclarece,

Uma vez que o município participa dessa iniciativa, os ganhos tendem a ser
mais evidentes tanto em nível político, quanto social e, por que não,
econômico a médio e longo prazo, pois as ações de estruturação, de
capacitação, de definição de procedimentos junto à sociedade, dentre outros
pontos contribuem para a formação de uma sociedade mais resiliente.
(DALMAU et al, 2015, p. 100).

A própria Campanha, em seus documentos de divulgação, apresenta os
diversos benefícios de se reduzir os riscos de desastres nas cidades em razão da
implantação da urbanização sustentável, tais como a abertura de espaço para gestão
participativa e organização comunitária; ampliação das oportunidades de negócios que
geram crescimento econômico e empregos para a sociedade local e a melhoria da saúde
e da educação da população.
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Seguem exemplos de benefícios da adesão à Campanha:
Figura 1 - Benefícios da adesão à Campanha “Construindo Cidades Resilientes:
minha cidade está se preparando!”

Fonte: UNISDR, 200923.

Reforça-se que tais benefícios, só serão alcançados, se o município
desenvolver, de fato, os passos propostos na Campanha e tornar a cidade
verdadeiramente mais resiliente. A mera adesão à Campanha não traz benesse alguma.

4.3 A Campanha em números

Segundo o sítio eletrônico da Campanha, até o momento 3716 cidades ao
redor do mundo já aderiram ao programa. Destas, 1011 são brasileiras, conforme
publicação de 03 de novembro de 2017 do Observatório das Cidades Resilientes24 em
que destaca o Brasil como o país que mais apresentou adesões à Campanha.
As 1011 cidades que aderiram ao programa no Brasil estão distribuídas em
16 estados, representando aproximadamente 18,15% do total de municípios brasileiros,

23
24

Adaptação nossa
https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatório
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sendo que o Estado de São Paulo é o que mais apresenta inscriões conforme mapa a
seguir:

Mapa 1 - Cidades Resilientes no Brasil

Fonte: UNISDR, 2017.

Nota-se, pelo mapa, que a maioria dos municípios, que aderiram à
Campanha, está concentrada nas regiões sul e sudeste, que juntas somam 960 cidades,
configurando, assim, aproximadamente 95% do total de inscritos no país.
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No mesmo sentido do mapa acima, apresenta-se um gráfico25 que ilustra os
municípios inscritos por Estado:

Gráfico 1- Cidades Resilientes no Brasil
Campanha Construindo Cidades Resilientes: minha cidade está se
preparando! no Brasil por Estados
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Fonte: Elaborado pela autora.

De um modo geral, apesar de grande quantidade dos municípios inscritos
ocuparem apenas uma região específica do país, se considerarmos os sete anos da
criação do “Construindo Cidades Resilientes”, os passos para seu desenvolvimento e
aplicação e as responsabilidades intrínsecas à sua adesão, pode-se dizer que o Brasil tem
caminhado na direção correta para a promoção da resiliência em seu território.
Há de se considerar também o aspecto continental de nosso país e a
diversidade de eventos adversos que afetam as municipalidades, fatores que contribuem
para a elevação da complexidade de implantação e desenvolvimento de uma Campanha
de tamanha relevância.
A partir do mapa acima, pode-se observar que além de São Paulo, os
Estados do Paraná e Minas Gerais são os que mais apresentam municípios que aderiram

25

Elaboração nossa com base nos dados da Campanha “Construindo Cidades Resilientes”.
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à Campanha. Tal fato se dá em razão dos três Estados terem desenvolvido,
anteriormente, programas estaduais de incentivo à resiliência de seus municípios.
O Estado de São Paulo desenvolve o programa “São Paulo – Estado
Resiliente” que tem como propósito geral “desenvolver cidades resilientes e
sustentáveis, mantendo-se o padrão de excelência no atendimento às solicitações de
socorro”. (SÃO PAULO, 2016).
O Estado do Paraná desenvolveu o incentivo à Campanha “Construindo
Cidades Resilientes” por meio do seu Centro Universitário de Estudos e Pesquisa sobre
Desastres – Ceped/PR -. O Centro oferece cursos, capacitações e incentiva pesquisas
sobre o tema e tem por obejtivo auxiliar o desenvolvimento das capacidades das cidades
paranaenses na implantação do “Construindo Cidades Resilientes”.
Já em Minas Gerais, foi implantado o programa “Minas Resiliente” que tem
porobjetivo principal preparar os municípios mineiros para maior capacidade de
resiliência a eventuais desastres, tais como a seca, os alagamentos, inundações, entre
outras situações de riscos que afetam o Estado. (MINAS GERAIS, 2016).
Em um comparativo com os dados disponibilizados pela UNISDR26, em
2015 Minas Gerais apresentava apenas 07 municípios inscritos na Campanha. Nesse
sentido, após o envolvimento estadual com o programa e o incentivo aos municípios a
participarem, torna-se evidente que o apoio do governo do Estado na busca da
resiliência de suas cidades surtiu efeito positivo, tento em vista que atualmente 126
municipalidades já aderiram à Campanha, representando um crescimento de 1700%. Os
mapas27 a seguir ilustram a diferença.

26
27

Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de Desastres.
Elaboração nossa com base nos dados da Campanha “Construindo Cidades Resilientes”.
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Mapa 2 - Municípios que aderiram à Campanha até 2015

Fonte: Elaborado pela autora.

Mapa 3 - Crecimento de municípios que aderiram à Campanha

Fonte: Elaborado pela autora.

Por uma simples análise dos mapas é possivel verificar o enorme
crescimento da adesão à Campanha no Estado de Minas Gerais, evidenciando, inclusive,
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que se em 2015 as inscrições concentravam-se na região metropolitana de Belo
Horizonte, atualmente a adesão se espalhou pelo Estado e consentra-se em maior parte
no norte e nordeste, entre os municípios, historicamente, mais afetados pela estiagem e
seca.
Dentre as cidades mineiras que se inscreveram no “Construindo Cidades
Resilientes”, destaca-se a capital, Belo Horizonte, que foi premiada em 2013 com o
prêmio Sasakawa28 em gestão de riscos de desastres naturais, concedido pela
Organização das Nações Unidas. O exemplo bem sucedido da cidade de Belo Horizonte
será abordado no capítulo seguinte.

4.4 O que é uma cidade resiliente?

Para compreender o que é uma cidade resiliente, é importante, de maneira
bem simples, conceituar o que vem a ser uma cidade. Para um administrador público a
cidade é um local de conexões: estradas, fios elétricos, tubulações de água e drenagem.
Já para um economista, uma cidade seria uma organização de bens materiais que
propiciam o desenvolvimento econômico. Já para os trabalhadores, a cidade é a fonte de
seu trabalho e sustento. Para todos esses, e para qualquer outra pessoa, uma cidade é um
espaço físico e cultural, com agrupamento de pessoas, que passa por constantes
transformações e se destina à satisfação das necessidades de seus habitantes. Nas
palavras de José Roberto Marques (2010, p. 94), a cidade é a “formação resultante das
relações (atividades) entre aglomeração de seres humanos (comportamento cultural) e
construções (forma de ocupação do espaço e sistemas de produção)”.
Vale ressaltar que tudo isso, ou seja, o que conceituamos como cidade, está
exposto ao risco de uma tempestade, de um ciclone tropical, de uma erupção vulcânica,
ou mesmo de um terremoto capaz de causar uma catástrofe.
Nessa mesma lógica, faz-se necessário entender o conceito de resiliência.
Assim, segundo a Organização das Nações Unidas (2009), resiliência “significa a
habilidade de um sistema, comunidade ou sociedade exposta a riscos resistir, absorver,
acomodar-se e, reconstruir-se diante dos efeitos de um desastre em tempo e modo
adequados, incluindo a preservação e restauração de suas estruturas e funções
essenciais”.

28

O Prêmio Sasakawa das Nações Unidas para Redução de Desastres é concedido a um indivíduo ou
instituições que realizaram esforços ativos para reduzir o risco de desastres em suas comunidades e
advogar a redução do risco de desastres.
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Diante do exposto, uma cidade resiliente é, portanto, “aquela que tem a
capacidade de resistir, absorver e se recuperar de forma eficiente dos efeitos de um
desastre e de maneira organizada prevenir que vidas e bens sejam perdidos”. (ONU,
2009).
A partir desse conceito, ainda segundo a Organização das Nações Unidas
(2009), existem diversas medidas que podem ser tomadas pelos governos locais,
população e setor privado para tornar uma cidade resiliente. Assim, uma cidade
resiliente: a) É aquela em que a comunidade participa, planeja e toma decisões em
conjunto com as autoridades locais, levando em consideração seus recursos e
capacidades; b) Tem um gestor público responsável e comprometido que busca uma
urbanização sustentável envolvendo todos os grupos populares; c) É aquela em que
vários desastres são evitados, tendo em vista que toda a população reside em imóveis e
bairros que possuem infraestrutura adequada (saneamento básico, abastecimento de
água, acesso à energia elétrica, vias públicas em boas condições) e acesso a serviços
fundamentais básicos de saúde e educação; d) Compreende seus riscos e implanta um
trabalho de educação e capacitação fundado nas ameaças e vulnerabilidades a que sua
população está exposta; e) Adota ações de prevenção e preparação com vistas a proteger
seus bens – pessoas, materias, ambientais e culturais – estando em condições de mitigar
os danos causados pela ocorrência de eventos catastróficos; f) Investe em redução de
riscos e tem capacidade de se organizar antes, durante e após um desastre; g) Tem
condições de restabelecer com celeridade seus serviços essenciais, além de retomar à
normalidade após a ocorrência de um desastre; e h) Compreende que as mudanças
climáticas devem ser consideradas no planejamento urbano.
Por fim, cabe salientar que os passos da Campanha se propõem a auxiliar e
garantir que as cidades atinjam a condição de resiliente para reduzir ao máximo os
riscos de desastres e aumentar a qualidade de vida de sua população.

4.5 Compreendendo os 10 passos essenciais para construir cidades reslientes

Nesta seção, será analisado, individualmente, cada passo considerado
essencial pela Organização das Nações Unidas para a construção de cidades resilientes
e, consequentemente, redução dos riscos de desastres.
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4.5.1 Passo1: Estabeleça mecanismos de organização e coordenação de ações com
base na participação da comunidade e sociedade civil organizada.
Um ponto essencial da Campanha “Construindo Cidades Resilientes” é o
estabelecimento de alianças e redes de contato para a redução de riscos de desastres.
Parceiros da Campanha têm capacidade de promover a resiliência aos eventos adversos
em suas áreas de influência. Segundo a UNISDR (2012):

a gestão de riscos de desastres e a compreensão das ameças potenciais dos
eventos complexos exigem uma abordagem holística e devem envolver os
tomadores de decisão dos governos locais, os funcionários municipais e
estaduais, as universidades, os empresários e os grupos de cidadãos.
(UNISDR, 2012, p. 13).

Nesse sentido, para desenvolver esse passo, é necessário que o governo
municipal estabeleça ou fortaleça a sua capacidade institucional e de coordenação do
município. Assim, construir alianças entre as secretarias de governo, líderes
comunitários, instituições privadas e organizações não governamentais torna-se
fundamental para garantir que todos desenvolvam ações que contribuam para a
resiliência local.
Atribuir a liderança das ações de redução de riscos a um escritório ou
secretaria dentro da administração municipal, como as Coordenadorias Municipais de
Proteção e Defesa Civil, é indispensável para coordenar os mecanismos de resiliência
em todas as áreas e atores envolvidos.
Dentre as medidas de coordenação das entidades e pessoas envolvidas,
devem estar incluídas a preparação de campanhas de sensibilização, a avaliação de
riscos e planejamento para redução de riscos (assegurando que este faça parte das
práticas de desenvolvimento municipal), além de estratégias para mobilização de
recursos.
Tendo por objetivo a organização das atividades, é importante estabelecer
um quadro legislativo que aponte as obrigações, restrições e oportunidades do
planejamento urbano, a legislação nacional e os regulamentos impostos pela
administração municipal com base nos aspectos de resiliência. Se for o caso, criar leis
municipais que suportem a redução dos riscos de desastres, bem como atualizar os
padrões de construção, de planejamento e do meio ambiente. Vale ressaltar, que a
legislação deve estabelecer níveis de flexibilidade nas normas relacionadas às
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localidades ocupadas por população de baixa renda, sem deixar que a segurança destas
comunidades esteja comprometida.
Ainda, no sentido de proteção da população, para cumprimento deste passo
o município pode criar uma estratégia de colaboração integrativa entre todos os serviços
de emergências da localidade, mesmo que estes estejam sob jurisdição diferente, para
garantir resposta e resgate mais eficazes e eficientes.
Por fim, ressalta-se que a Campanha é uma convocação aos gestores
públicos municipais para tornarem suas cidades mais resilientes possíveis e um convite
a todos os grupos comunitários, cidadãos, urbanistas, acadêmicos e instituições privadas
para que estabeleçam alianças e unam esforços no mesmo sentido.

4.5.2 Passo 2: Elabore documentos de orientação para redução do risco de desastres e
ofereça incentivos aos moradores de área de risco.

Atribuir um orçamento para a redução de riscos de desastres e fornecer
incentivos para moradores de área de risco, famílias de baixa renda, comunidades
expostas ao risco, entidades privadas e não governamentais, além do setor público é
mais uma das formas de se incentivar o cumprimento dos dez passos e a resiliência nas
cidades.
Para que os passos da Campanha sejam executados, faz-se necessário a
destinação de recursos para esse objetivo, ao contrário, a mera adesão não apresentará
efeitos na cidade inscrita. Nessa lógica, os governos locais necessitam de capacidades,
ferramentas de acesso e gerenciamento de recursos para construção da resiliência, como
parte da visão, missão e planejamento estratégico do município.
Esse passo pode ser realizado por meio do investimento em campanhas
educativas acerca da redução dos riscos de desastres integradas às demais políticas do
município, tais como da educação, da saúde, da mobilidade urbana e dos sistemas
econômicos.
A UNISDR (2012, p. 12) recomenda que os gestores públicos façam
“provisões orçamentárias para manter bem treinada a equipe e devidamente equipados
os serviços de resposta a emergências, comunicação, sistemas de alerta e alarme e
capacidades de avaliação de riscos”, além da institucionalização das medidas de
gerenciamento de desastres, com poderes de decisão e acesso aos recursos. Ainda,
orienta que seja estabelecido um fundo para contigência com o objetivo de reconstruir
após a ocorrência de desastres.
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Nesse mesmo sentido, os gestores municipais precisam desenvolver
estratégias para acesso a recursos de fontes nacionais e internacionais, bem como do
setor privado ou mesmo apoios indivuais para execução de ações para prevenção aos
riscos de desastres e em casos de necessidade para gestão dos desastres.
Além da destinação de orçamentos, o município deve criar mecanismos de
incentivos às construções seguras, não apenas em localidades com menor exposição aos
riscos, mas também, estáveis e regulares. Outra maneira de incentivar a resiliência e
melhorar os níveis de segurança é criar premiações que reconheçam publicamente as
práticas de resiliência e redução dos riscos de desastres bem sucedidos.

4.5.3 Passo 3: Mantenha informação atualizada sobre as ameaças e vulnerabilidades
de sua cidade.

Enquanto os países e cidades não tiverem uma compreensão cristalina dos
riscos que enfrentam, a organização e planejamento para a redução dos riscos de
desastres continuará a ser ineficaz. O mapeamento e análise das avaliações são
pressupostos fundamentais para o processo decisório, para a preferência de projetos e
para a priorização de ações para a construção da resiliência.
Com o mapeamento é possível apontar, com base nas vulnerabilidades, as
áreas que apresentam alto, médio e baixo risco de desastre e, assim, determinar quais
são as efetivas intervenções necessárias. Nessa perspectiva, é importante elaborar um
banco de dados que abarque os danos já causados por desastres, bem como um sistema
de informações geográficas com os mapas de vulnerabilidades, ameaças, exposição de
pessoas, comunidades e bens.
Conforme as orientações dadas pela Campanha, uma boa avaliação de riscos
é composta por dados históricos, avaliação de ameaças e vulnerabilidades, identificação
e análise das capacidades e recursos e, por fim, das ações que precisam sem implantadas
para a redução dos riscos.
Tendo por base a experiência de diversas cidades, o Banco Mundial, a UMHabitat, a UNEP e a Aliança das Cidades desenvolveu um quadro para Avaliação de
Riscos Urbanos – ARU29. O quadro apresenta um aspecto flexível que pode ser usado
por gestores municipais na identificação de ações para avaliar os riscos de suas cidades.
A metodologia do ARU tem por base três pilares, avaliação socioeconômica,
institucional e de impactos das ameças, que, em conjunto, ajudam no entendimento dos
29

Disponível em: http://go.worldbank.org/VW5ZBJBHA0 (somente em inglês).
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riscos urbanos. Além disso, essas avaliações são fundadas em quatro princípios que
norteiam a compreensão dos riscos: o registro histórico das ameaças, os dados
geoespaciais, o mapeamento institucional e a participação da comunidade. O quadro é
adaptável na forma de aplicação em conformidade com a percepção dos recursos e
capacidades de cada município.
O mapeamento de riscos assegura aos gestores locais, investidores e
população em geral o conhecimento e a compreensão de mapas e demais informações
sobre riscos e ameaças, além de facilitarem a tomada de decisões em tempo apropriado,
especialmente para realização de intervenções antes da ocorrência de eventos
catastróficos.

4.5.4 Passo 4: Invista e mantenha uma infraestrutura para redução de risco

Ações preventivas têm a capacidade de evitar a suspensão, o
comprometimento e a destruição de redes e infraestruturas das cidades, fatores que
podem apresentar graves consequências econômicas, sociais e sanitárias.
De acordo com a UNISDR (2012), o desmoronamento de prédios é a maior
causa de mortes no decorrer de um terremoto, além disso, rodovias planejadas
inedaquadamente e com drenagem insatisfatória são as principais responsáveis por
vários deslizamentos. Infraestruturas como estradas e pontes, sistemas elétricos e de
saneamento, hospitais e serviços de atendimento de emergências são indispensáveis
para o funcionamento de uma cidade, especialmente na ocorrência de eventos adversos.
Nesse sentido, a adoção de políticas públicas municipais que fortelecem a
infraestrutura de proteção da população é fundamental para a redução dos riscos e
melhoria da resiliência. A gestão estratégica e os planos de geologia, assim como o
investimento em tecnologias relacionadas às ameaças e a observação de mudanças
climáticas climas extremos devem ser combinadas com as medidas estruturais das
cidades para fortificar a infraestrutura de proteção.
Para assegurar a execução deste passo da Campanha, é necessário que os
gestores públicos implantadas ações de prevenção estrutural, fortalecendo as estruturas
físicas do município. Drenagem urbana e sistemas de esgotamento sanitário, controle e
disposição adequada de resíduos sólidos, gerenciamento ecológico da cidade com
aumento das barreiras de contenção de cheias e espaços abertos e permeáveis, são
exemplos de medidas preventivas em áreas expostas aos riscos de inundações e
deslizamentos.
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Vale ressaltar que proteger infraestrturas críticas também é um caminho
para o alcance da resiliência nas cidades. Em consonância com a UNISDR, são
consideradas infraestrturas críticas os transportes (estradas, pontes, estações rodoviárias
e ferroviárias, aeroportos), os serviços essenciais (hospitais e escolas que servem como
abrigo em casos de desastres), redes de energia e comunicação, serviços de
fornecimento de água e saneamento e todos os bens que garantem o funcionamento e a
qualidade de vida nas cidades.
Nessa esteria, avaliar a vulnerabilidade de estruturas já existentes e investir
em reformas das estruturas vulneráveis, implantadas de políticas de continuidade dos
serviços essenciais e desenvolvimento de programas destinados à proteção de
construções históricas e de patrimônio cultural do município, são medidas interessantes
para a redução dos riscos de desastres.

4.5.5 Passo 5: Avalie a segurança de todas as escolas e postos de saúde de sua cidade,
e modernize-os se necessário

Instalações de saúde e educação prestam serviços sociais fundamentais às
comunidades. Diante disso, a segurança e o empenho para a redução dos riscos de
desastres nesses locais devem ser tratados de modo prioritário com vistas a assegurar
que estes se mantenham em funcionamento nos momentos de maior necessidade, como
na ocorrência de desastres. As escolas e hospitais, geralmente, são os locais que, em
caso de ocorrência de eventos adversos, os sobreviventes buscam como abrigo e, por
isso, devem fornecer mínimo de segurança e bem estar.
O aspecto mais relevante desse passo não se dispõe apenas no sentido de
proteger a estrutura física das escolas e hospitais, que de fato causam grandes
trasntornos quando colapsam, mas, essencialmente, no resguardo dessas instituições
diante da decadência funcional. A crise funcional ocorre quando as estruturas físicas se
mantêm resistentes, mas estão impedidas de serem usadas por ausência de diversas
medidas de prevenção e preparação.
Para garantir que os colapsos funcionais não aconteçam, faz-se necessário
construir escolas e hospitais em alto padrão de resiliência, possibilitar que as vias de
acesso a estes estejam sempre abertas, além de propiciar fornecimento de água, energia
elétrica e comunicação mínima para a manutenção das atividades e segurança às
pessoas.
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Nessa perspectiva, a Campanha “Um milhão de Escolas e Hospitais
Seguros”30 é um programa global que promove incentivo e orientações para edificação
de escolas e hospitais mais resilientes a desastres.

4.5.6 Passo 6: Aplique e faça cumprir regulamentos sobre construção e princípios para
planejamento do uso e ocupação do solo

Para que as construções das cidades sejam mais seguras, é importante que
seus padrões sejam estipulados em legislações, normas e regulamentos. Segundo a
UNISDR (2012):

a aplicação de códigos de construção e mecanismos de planejamento e
monitoramento do uso e ocupação do solo são meios valiosos para reduzir a
vulnerabilidade a desastres e o risco advindo de eventos extremos como
terremotos, inundações e incêndios; as consequências de ameças diversas, e
outros fenômenos. (UNISDR, 2012).

No Brasil, por meio da Constituição Federal de 1988, inaugurou-se o
Instituto do Plano Diretor, que em conformidade com o art. 182, se destina a ser o
instrumento básico da política de desenvolvimento urbano executada pelos municípios,
tendo por objetivo organizar o desenvolvimento das funções sociais das cidades e a
qualidade de vida de seus habitantes.
O uso e a ocupação do solo urbano não podem ser realizados de modo
aleatório, sem um acompanhamento do poder público e atendendo apenas a interesses
particulares. Nas palavras de Toshio Mukai (2007, p. 29):

são necessários profundos estudos acerca da natureza da ocupação, sua
finalidade, avaliação da geografia local, da capacidade de comportar essa
utilização sem danos para o meio ambiente, de forma a permitir boas
condições de vida para as pessoas, permitindo o desenvolvimento
econômico-social, harmonizando os interesses particulares e os da
coletividade. (MUKAI, 2007, p. 29).

Nessa ótica, os planos diretores devem incluir a redução dos riscos de
desastres e as adaptações às mudanças climáticas tomando por base o mapeamento de
riscos do município. Não de pode olvidar que este planejamento também deve incluir as
áreas periféricas, zonas de expansão urbana e zonas rurais.

30

www.safe-schools-hospitals.net
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Para que as normas urbanísticas, que abordam as questões de resiliência,
tenham maior efetividade e alcancem o maior número de pessoas, a ONU indica que
sejam estabelecidos mecanismos participativos que envolvam agentes de proteção e
defesa civil, construtores, empresários e população em geral. O trabalho de
sensibilização dos envolvidos é considerado essencial para que a legislação seja
devidamente cumprida.
A Campanha apresenta um quadro exemplificativo acerca de ações de
construção e planejamento de normas que impedem e facilitam a redução de riscos de
desastres locais, conforme se vê a seguir:

Quadro 5- Construção e Planejamento de Regulamentos que acilitam e impedem a
Redução de Riscos de Desastres Locais

Fonte: UNISDR, 2012.

Portanto, a regulamentação do planejamento urbano e a fiscalização da
execução deste são instrumentos considerados de extrema relevância para a redução dos
riscos de desastres nas cidades e, consequentemente, para o aumento da resiliência.
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4.5.7 Passo7: Invista na criação de programas educativos e de capacitação sobre a
redução de riscos de desastres, tanto nas escolas como nas comunidades locais

Não é possível exigir que os cidadãos façam parte de uma responsabilidade
coletiva pela implantação de cidades resilientes a desastres sem que haja treinamento,
capacitações e sensibilização pública.
O desenvolvimento de programas de mobilização, capacitação e educação
em riscos de desastres e ações de minimização de riscos são indispensáveis para a
sensibilização dos cidadãos nos métodos para a construção da resiliência municipal.
“Toda a comunidade precisa saber sobre as ameaças e riscos a que está exposta para
estar bem mais preparada e tomar medidas de enfrentamento aos desastres potenciais”
(UNISDR, 2012). Desse modo as ações preparativas podem ser melhoradas e auxiliam a
comunidade a responder adequadamente aos alertas locais de eventos adversos.
Nessa perspectiva, para cumprir esse passo, que por sinal deve ser
observado em todos os outros da Campanha “Construindo Cidades Resilientes”, é
necessário que os gestores públicos ampliem os programas educativos acerca da
redução dos riscos de desastres, bem como as campanhas que enfatizem a segurança e
as medidas a serem tomadas em caso da ocorrência de situações extremas.
Ainda, é relevante considerar a incorporação das questões de resiliência aos
programas de educação básica, levando assim, o conhecimento acerca dos riscos para
todos os níveis do currículo escolar, em todas instituoções, sejam elas públicas ou
privadas.
Outra sugestão da ONU para impactar e envolver a população nos
programas de redução dos riscos seria a “comemoração” dos aniversários de desastres já
ocorridos nas localidades por meio da promoção de campanhas de conscientização dos
riscos.
Além disso, em 13 de outubro de todos os anos é celebrado o Dia
Internacional de Redução de Desastres, data em que os gestores municipais podem
desenvolver ações diversas para divulgação e promoção da resiliência em suas cidades.

4.5.8 Passo 8: Proteja os ecossistemas e as zonas naturais para atenuar alagamentos,
inundações, e outras ameaças às quais sua cidade seja vulnerável

Por meio dos processos de crescimento e de desenvolvimento urbano, as
cidades transformam o ambiente do seu entorno e constantemente geram novos riscos.
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Se, ao realizar os projetos de expansão urbana, os gestores públicos considerarem os
ecossistemas como barreiras de proteção natural frente às ameaças será possível manter
um equilíbrio entre as ações humanas e o meio ambiente.
Nessa lógica, segundo Délton Winter (2015, p. 58): “pensar os serviços
ambientais como infraestrutura verde atribui um maior destaque à integração entre os
elementos ambientais e aqueles constituídos pelo homem na direção de um
desenvolvimento comprometido com a sustentabilidade presente e futura”.
Assim, para cumprir esse passo da Campanha, é oportuno que se amplie a
sensibilização pública sobre os impactos das mudanças ambientais e degradações dos
ecossistemas, além de promover o crescimento verde e a proteção dos ecossistemas no
planejamento urbano, também, faz-se necessário, que sejam firmadas alianças com
gestores ambientais e com a iniciativa privada e, que sejam fortalecidos os sistemas de
gerenciamento dos ecossistemas já existentes nas cidades.
A gestão fundada nos ecossistemas supõe o ecossistema por completo, ou
seja, inclui os seres humanos como parte do ambiente. Nesse sentido, essa gestão está
focada nas unidades ambientais naturais, como as bacias hidrográficas e as zonas
costeiras, e na população humana que vive dentro dessas unidades ou delas dependem.
Considera ainda, segundo o que dispõe a UNISDR (2012), “pressões oriundas das
necessidades sociais e seus excessos”, além de buscar viabilizar padrões para uso e
ocupação do solo de modo a não prejudicar as funções básicas dos ecossistemas e
serviços essenciais da cidade.

Em New York, o esgoto e a água da chuva que não são tratados inundam,
regularmente, as ruas devido aos sistemas inadequados e antigos. Após fortes
chuvas, a água que transborda flui diretamente para os rios e córregos ao
invés de seguir para as plantas de tratamento. Na cidade, o custo estimado
para melhoria das tubulações e tranques é de 6,8 bilhões de dólares, no
entanto, o investimento será feito em infraestrutura verde em telhados, ruas e
calçadas, facilitando a drenagem, ao custo previsto de 5,3 bilhões de dólares.
Os novos espaços verdes absorverão a água da chuva, reduzirão a carga no
sistema de esgoto da cidade, melhorarão a qualidade do ar, e poderão, ainda,
reduzir os custos com água e energia. (UNISDR, 2012).

A exemplo da cidade de Nova Iorque, a busca de resiliência das cidades
passa pela compreensão do ecossistema ao qual está inserida e da percepção de que o
meio ambiente e a infraestrura verde são aliados indispensáveis para a redução dos
riscos de desastres.
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4.5.9 Passo 9: Instale sistema de alerta

desenvolva capacitações para gestão de

emergências em sua cidade

Ações de preparação e resposta a desastres bem realizadas garantem não
apenas vidas e bens salvos, mas contribuem fortemente para a construção da resiliência
de uma melhor gestão do desastre, tendo em vista que os impactos tendem a ser
mitigados.
De acordo com a UNISDR (2012):

Os esforços de preparação e os sistemas de alerta e alarme garantem que as
cidades, comunidades e indivíduos expostos a ameaças naturais e outras
possam agir em tempo e de forma adequada para reduzir os danos pessoais,
as perdas de vidas e os prejuízos às propriedades ou ambientes frágeis
próximos. (UNISDR 2012).

A resiliência pode ser atingida se os gestores públicos e a população
compreenderem a relevância e a necessidades de implantação de ações preparatórias e
de respostas eficientes aos desastres.
O município deve criar sistemas de alerta e alarme para múltiplas ameaças,
em que os dispositivos de alerta são aqueles utilizados na vigilância, nos casos em que o
risco é previsível a curto prazo, determinando que a comunidade já tome medidas de
preparação. Já os sinais de alarme têm por objetivo avisar sobre um perigo iminente, ou
seja, que já está acontecendo e indica a necessidade de se adotar, imediatamente, ações
de resposta ao evento.
Nesse sentido, é preciso que a comunidade compreenda qual tipo de sinal
está sendo emitido e qual a providência a ser tomada de modo a responder
adequadamente e reduzir as perdas e prejuízos. Para tanto, a realização de simulados
torna-se imprescindível, pois, ao simular a situação adversa a população entende o
perigo e aprende como proceder em caso da ocorrência do desastre.
É importante ressaltar que os simulados devem estar previstos no
planejamento municipal em conformidade com o tipo de desastre potencial ao qual
determinada localidade está exposta. Além disso, os exercícios devem ser realizados
pela defesa civil local em parceria com a comunidade, corpo de bombeiros, policiais,
serviços de emergências, instituições privadas e todos os órgãos que, de alguma forma,
se relacionam com o evento simulado.
Para o Ministério da Integração Nacional (2012, p.3): “a relevância dos
simulados está na preparação das comunidades para reduzir perdas e minimizar o
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sofrimento humano em virtude dos desastres”. O cumprimento desse passo, retoma ao
passo 1 da Campanha que discorre acerca da necessidade de estabelecimento de
alianças, na medida em que “a organização desses exercícios depende da qualidade das
relações entre as egências de prevenção e resposta entre si, com as comunidades e da
própria organização comunitária”. (BRASIL, 2012, p. 3).
Além de treinamento adequado para a resposta ao evento adverso, para o
cumprimento desse passo da Campanha, é necessário planejar, também, a reconstrução
antes da ocorrência do evento catastrófico. Na concepção da UNISDR (2012):

o planejamento para a reconstrução possibilita ao governo local construir o
consenso com relação a metas e estratégias, reunir informações críticas para
pautar as decisões, definir os papéis e responsabilidades, e desenvolver a
capacidade necessária para a gestão eficiente das operações de reconstrução.
(UNISDR 2012).

Assim, antes dos desastres, os gestores municipais devem enfrentar os
desafios da organização e planejamento para garantir que as medidas de preparação,
resposta e reconstrução sejam bem sucedidas.

4.5.10 Passo 10: Depois de qualquer desastre, vele para que as necessidades dos
sobreviventes sejam atendidas e se concentrem nos esforços de reconstrução

Tendo em vista que as cidades são construídas por múltiplas organizações
ao longo de anos, a ocorrência de desastres deixa reflexos, muitas vezes, incalculáveis a
uma cidade e à sua população, o que pode tornar ainda mais difícil reconstruí-las em um
curto espaço de tempo. A questão controversa é: reconstruir rápido ou reconstrurir com
segurança e sustentabilidade?
Após a ocorrência de um evento catastrófico a reconstrução deve ser
iniciada o mais breve possível, sem se olvidar, entretanto, de fazê-la com segurança e
sustentabilidade. Para isso, é necessário que o município já tenha planejado a
reconstrução antes mesmo de o desastre acometer a localidade. Nesse sentido, “um
processo de reconstrução bem planejado e participativo auxilia a cidade a reativar sua
vida, restaurar e reconstruir a infraestrutura afetada e recuperar sua economia,
empoderando os cidadãos a também reconstruir suas próprias vidas, casas e meios de
subsistência”. (UNISDR, 2012).
As ações de reconstrução e recuperação são uma oportunidade de se
construir a infraestrutura afetada, tendo por base padrões melhores, mais seguros e mais
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resilientes, de modo a garantir que eventos futuros não causem tantos danos quanto o
que viabilizou a reconstrução.
Portanto, a reconstrução deve fazer parte do planejamento da redução dos
riscos de desastres e das políticas públicas municipais. Conforme já abordado em
capítulo anterior, as ações de proteção e defesa civil se integram em forma de um ciclo
e, portanto, quando o gestor público desenvolve medidas de recuperação e reconstrução
já deve considerar os aspectos de prevenção, mitigação e preparação no seu
planejamento.
A atenção prioritária aos afetados pelo desastre é uma ação de solidariedade
e respeito para com aquele que sofre com os prejuízos deixados pelo evento adverso.
Nessa lógica, é necessário que os gerentes dos processos de recuperação e reconstrução
envolvam a população afetada na definição das prioridades de ações, conduzindo assim,
as atividades que possibilitem à cidade a retomada dos seus níveis de normalidade e
segurança.

4.6 Considerações
A campanha “Construindo Cidades Resilientes: minha cidade está se
preparando!” apresenta orientações para que os gestores municipais capacitem,
organizem e preparem suas cidades para a redução dos riscos de desastres e para as
consequências dos eventos inevitáveis.
Ressalta-se que a mera adesão à Campanha não traz mudanças para as
cidades, portanto, para que os efeitos sejam percebidos é importante que os gestores
desenvolvam os passos propostos no programa e o façam por meio de um planejamento
estratégico. O processo de planejamento estratégico de uma cidade deve ser o mais
inclusivo possível, viabilizando que o gestor, e todos os interessados, apresentem a
melhor forma de integrar os passos da Campanha ao desenvolvimento municipal.
As cidades que não possuem planos de desenvolvimento podem aproveitar a
Campanha para preparar minimamente um, entretanto, as que já possuem, devem
revisá-los e certificar-se de que os planos abordam todos os aspectos para a redução dos
riscos de desastres e a construção da resiliência.
O planejamento estratégico possibilitará que os gestores locais identifiquem
e deem enfâse às principais prioridades de redução de riscos de desastres, além de
explorarem, adequadamente, os recursos (humanos, econômicos, tecnológicos e
naturais) disponíveis na localidade. Ao longo do processo, o município pode avaliar

86
seus pontos fortes e fracos, além de considerar os fatores externos que possam
influenciar de alguma maneira os resultados práticos.
Nessa perspectiva, a UNISDR apresenta um quadro que aborda as principais
fases, marcos e medidas abarcadas por um processo de planejamento.

Quadro 6- As principais fases, marcos e medidas de processo de planejamento

Fonte: UNISDR, 2012.

Nessa lógica, o processo de planejamento possibilitará que as cidades: a)
Possuam uma visão integral acerca dos riscos e de seu enfrentamento; b) Utilizem as
oportunidades a seu favor, de modo a minimizar as consequências de desastres
postenciais; c) Efetuem melhorias e modificações substanciais que assegurem a redução
dos perigos; d) Incentivem a participação popular, fomentando a democracia e
promovendo acordos e alianças entre a população e instituições; e) Determinem e
priorizem objetivos cristalinos e obejtivos acerca da resiliência frente a ocorrência de
desastres, representando os interesses de toda a coletividades.
Por fim, torna-se evidente que a Campanha tem alcance global e vem
apresentando resultados positivos em todo o mundo. A cidade de Belo Horizonte é um
exemplo de cidade inscrita no programa e que tem crescido em resiliência, além de está,
constantemente, melhorado seus resultados em termos de redução de riscos de desastres,
conforme será abordado no capítulo a seguir.
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APLICABILIDADE

DA

CAMPANHA

“CONSTRUINDO

CIDADES

RESILIENTES” EM BELO HORIZONTE/MG

Neste capítulo será analisada a cidade de Belo Horizonte enquanto cidade
resiliente, conforme os padrões estabelecidos pela Campanha “Construindo Cidades
Resilientes – minha cidade está se preparando!”. Serão abordados os aspectos da cidade
na era do urbanismo, as ferramentas utilizadas por Belo Horizonte na busca pela
redução dos riscos de desastres e os desafios para a manutenção da resiliência.

5.1 Contextualização

A história de Belo Horizonte começa no início do século XVIII,
precisamente no ano de 1701, com a fundação do Arraial Curral Del Rei. Segundo a
prefeitura municipal de Belo Horizonte, o bandeirante João Leite da Silva Ortiz chegou
à serra de Congonhas e, além da bela paisagem, encontrou um clima ameno apropriado
para a agricultura. Assim, estabeleceu morada, construiu a Fazenda do Cercado, em que
desenvolveu a criação de gado e uma pequena plantação.
O crescimento da fazenda atraiu outras pessoas ao seu redor e um pequeno
povoado foi formado. A localidade cresceu apoiado na lavoura, na criação e venda de
gado e na produção de farinha. Além disso, pequenas fábricas instalaram-se para
produzir algodão e fundição de ferro e bronze, fora a extração de granito e calcário das
pedreiras que cercavam o arraial. Ainda, eram vendidas frutas e madeiras para outros
locais.
A fase decadente da mineração fez com que o povoado crescesse e sua
população se multiplicasse, atingindo uma marca de 18 mil habitantes. Conforme
informações da prefeitura de Belo Horizonte (2017):

Elevado à condição de Freguesia, mas ainda subordinado a Sabará, o Curral
del Rei englobava as regiões de Sete Lagoas, Contagem, Santa Quitéria
(Esmeraldas), Buritis, Capela Nova do Betim, Piedade do Paraopeba,
Brumado Itatiaiuçu, Morro de Mateus Leme, Neves, Aranha e Rio Manso.
Vieram as primeiras escolas, o comércio se desenvolveu. No centro do
arraial, os devotos ergueram a Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem.
(PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2017).

Em 1893, após a constatação de que Ouro Preto, capital até então, não tinha
condições para expansão e desenvolvimento urbano, o arraial, que já se tranformara em
cidade, foi escolhido para ser a capital do Estado de Minas Gerais, passando a chamar-
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se Cidade de Minas. Por isso, Belo Horizonte foi, em sua fundação, completamente
planejada. Em 1894, foi iniciada a construção de Belo Horizonte, com um aspecto
moderno em relação às construções da época, tendo o planejamento urbano ficado sob a
responsabilidade do chefe da Comissão de Construção da Nova Capital, Aarão Reis.
Então, em 1901, a cidade foi nomeada Belo Horizonte.
O planejamento de Belo Horizonte previa uma cidade ordenada, física e
socialmente higiênica, isenta de doenças e desprendida de desordens e revoluções. O
projeto era inspirado nas cidades de Paris e Washington, consideradas as mais modernas
do mundo na época. Para o alcance dessa ordenação e das condições adequadas de
higiene e circulação de pessoas, a cidade foi dividida em três zonas: a área central
urbana, a suburbana e a zona rural.
A região central teria um traçado geométrico, regular e previa um padrão de
ruas retas, que teriam em suas diagonais avenidas mais largas, formando um
quadriculado limitado pela atual Avenida do Contorno, chamada, naquele período, de
Avenida 17 de Dezembro. Segundo a prefeitura (2017): “esta área receberia toda a
estrutura urbana de transportes, educação, saneamento e assistência médica. Abrigaria,
também, os edifícios públicos dos funcionários estaduais. Ali também deveriam se
instalar os estabelecimentos comerciais”.
Já a área suburbana, poderia ser constituída por ruas irregulares, o que fez
com que ela não recebesse infraestrutura urbana imediata, tendo em vista que só seria
ocupada posteriormente. Por fim, a zona rural seria formada por colônias agrícolas que
teriam a função de abastecer a cidade com os produtos hortigranjeiros.
A implantação do projeto de Belo Horizonte exigia a completa destruição do
Arrail Curral Del Rei e a transferência de seus moradores para outra localidade. Assim,
os imóveis dos habitantes do povoado foram desapropriados e demolidos rapidamente.
Não tendo condições de adquirir os imóveis supervalorizados na nova área central, os
moradores foram “expulsos” da cidade, passando a ocupar as periferias e a região de
Venda Nova.
A cidade planejada de Belo Horizonte era um lugar destinado à elite do
Estado de Minas Gerais, em que seus espaços seriam ocupados apenas pelos
funcionários do Governo e por pessoas que possuiam muitas posses para adquirir os
lotes caros da região. No entanto, a prática foi diferente do planejamento e a nova
capital foi inaugurada às pressas, inacabada e com diversos operários residindo nas
obras ainda em andamento. O sonho de cidade ordenada, higiênica e extremamente
planejada já começava fadado ao fracasso.
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Com o passar do tempo, entre as décadas de 30 e 40 do século XX,
marcados pela industrialização, as instâncias administrativas consolidaram-se e a cidade
começou a apresentar os mesmos problemas que várias outras já apontavam: deficiência
nas estruturas de lazer, saúde, educação e transporte público.
Na década de 60, Belo Horizonte experimentou um processo de crescimento
urbano acelerado, que avançou pelas ruas, demolindo casas e áreas verdes. Os anos 70
representaram a verticalização das construções da cidade, gerando um aumento
considerável da população, o que fez a cidade chegar à marca de um milhão de
habitantes, além da alteração das características arquitetônicas do município. Já a
década de 80 trouxe mudanças acerca da relação dos cidadãos com a cidade:

O crescimento desordenado e os problemas de perda de imporrtantes marcos
da história de Belo Horizonte, a degradação ambiental e as desigualdades
sociais, foram pouco a pouco, tornando-se algumas das maiores
preocupações dos cidadãos. A consciência de que é preciso cuidar da cidade,
ao mesmo tempo permitindo seu desenvolvimento e garantindo a qualidade
de vida de seus habitantes, difundiu-se cada vez mais entre a população.
(BELO HORIZONTE, 2017).

Os anos 90 foram marcados por programas e projetos de melhorias urbanas
e sociais, com envolvimento da população. No ano de 1990, foi aprovada a Lei
Orgânica do Município de Belo Horizonte, o que apresentou avanços em vários setores
sociais. Em 1996, visando regulamentar e ordenar o crescimento urbano e a ocupação
da cidade, foram instituídos o Plano Diretor Municipal e a Lei de Uso e Ocupação do
Solo pelas Leis nº 7.165/96 e 7.166/96, respectivamente.
Atualmente, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
– IBGE, Belo Horizonte possui uma população estimada de 2.523.794 pessoas em 2017,
sendo que pelo Censo de 2010 foram apuradas 2.375.151 habitantes. A sua área
territorial, mensurada em 2016, representa 331.401 km² e sua densidade demográfica,
calculada com base no Censo de 2010, significa 7.167 hab/km². Suas cidades limítrofes
são Brumadinho, Contagem, Ibirité, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Sabará e Santa
Luzia, conforme se vê no mapa a seguir:
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Mapa 4 - Mapa do município de Belo Horizonte

Fonte: IBGE, 2017.

Situada na Bacia do São Francisco, a capital mineira não é banhada por
nenhum grande rio, entretanto, em seu território passam diversos ribeirões e córregos,
em sua maioria, já canalizados. De acordo com o Inventário Municipal de Emissões de
Gases de Efeito Estufa (2009), elaborado pela prefeitura municipal,

o clima de Belo Horizonte é classificado como tropical de altitude, devido à
altitude média de 900 metros acima do nível do mar e sua latitude e longitude
(19,81°S e 43,95°O), sendo caracterizado por verão com chuvas e
temperaturas elevadas e inverno com baixas temperaturas e pouca
precipitação. (INVENTÁRIO MUNICIPAL, 2009, p. 6).

Por fim, Belo Horizonte aderiu à Campanha “Construindo Cidades
Resilientes: minha cidade está se preparando!” em novembro de 2013, com o objetivo
de melhorar a resiliência municipal e reduzir os riscos de desastres na cidade e, no
mesmo ano, foi premiada pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o prêmio
Sasakawa em gestão de riscos de acidentes naturais por já se destacar como cidade
resiliente.
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5.2 Belo Horizonte na era do urbanismo: cidade resiliente?

Conforme apresentado no capítulo anterior e de acordo com a ONU (2012),
uma cidade resiliente a desastres é aquela em que o governo municipal preocupa-se com
uma urbanização sustentável e investe em recursos necessários ao desenvolvimento de
capacidades para gestão e organização municipal antes, durante e após um evento
adverso ou ameaça natural.
Nesse sentido, a cidade de Belo Horizonte tem desenvolvido ações na busca
pela resiliência e redução de riscos de desastres. Dentre os desastres que mais afetam o
município estão os deslizamentos, as quedas de blocos, as inundações, os alagamentos e
as enxurradas.
Segundo a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres –
COBRADE -, estabelecida pela Instrução Normativa MI nº 02/2016 (2016),
deslizamentos

são movimentos rápidos de solo ou rocha, apresentando superfície de ruptura
bem definida, de duração relativamente curta, de massas de terreno
geralmente bem definidas quanto ao seu volume, cujo centro de gravidade se
desloca para baixo e para fora do talude. Frequentemente, os primeiros sinais
desses movimentos são a presença de fissuras. (COBRADE, 2016).

Enquanto quedas de blocos são, segundo o Cobrade (2016) “movimentos
rápidos que acontecem quando materiais rochosos diversos e de volumes variáveis se
destacam de encostas muito íngremes, num movimento tipo queda livre”, as inundações
são, ainda de acordo com o mesmo autor, classificadas como “submersão de áreas fora
dos limites normais de um curso de água em zonas que normalmente não se encontram
submersas”. Sendo assim, ressalta-se que a cheia acontece gradualmente e é comumente
ocasionado por chuvas duradourass em áreas de planície.
Nessa perspectiva da codificação, os alagamentos são entendidos como a
“extrapolação da capacidade de escoamento de sistemas de drenagem urbana e
consequente acúmulo de água em ruas, calçadas e outras infraestrturas urbanas, em
decorrência de precipitações intensas” (BRASIL, 2016). Por último, as enxurradas são
consideradas, conforme Cobrade (2016), como o “escoamento superficial de alta
velocidade e energia, provocado por chuvas intensas e concentradas, normalmente em
pequenas bacias de relevo acidentado”. Para diferenciar e ilustrar os conceitos de
inundação e alagamento observa-se a imagem abaixo:
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Figura 2 - Inundações x Alagamentos

Fonte: Correio do Contestado, 2015.

Tendo em vista os desastres que mais afetam o município, o governo local,
ao aderir à Campanha “Construindo Cidades Resilientes”, desenvolve ações de proteção
e defesa civil para alcançar os passos propostos pela ONU.
Para o cumprimento do passo número um da Campanha relacionado à
necessidade de um quadro institucional e administrativo para coordenar as atividades de
proteção e defesa civil, Belo Horizonte apresenta a estrutura de uma Coordenadoria
Municipal de Defesa Civil (COMDEC), que gerencia de forma sistêmica todos os
órgãos municipais que estão inseridos no contexto. Dessa forma, salienta Felisberto
(2014):

Além da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, todas as Secretarias
Regionais de Belo Horizonte possuem estruturas específicas para a prevenção
e intervenção nas áreas de risco e para atuação imediata no espaço sob sua
responsabilidade territorial. Além disso, há estruturas temáticas que detêm
orçamento, recursos humanos e logísticos com vocação específica para a
redução e a convivência aceitável com o risco na cidade. (FELISBERTO,
2014, p.63).

Assim, por meio da COMDEC, que coordena o sistema municipal de defesa
civil, os demais órgãos, as entidades privadas, organizações não governamentais e
sociedade civil são integradas às ações de redução de riscos de desastres.
Sendo assim, vale apresentar a estrutura organizacional da Coordenadoria
Municipal de Belo Horizonte:
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Figura 3- Estrutura Organizacional da COMDEC de Belo Horizonte

Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2015.

A Coordenadoria de Defesa Civil de Belo Horizonte desenvolve ações de
prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, em conformidade com a
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, instituída pela Lei 12.608/2012, já
abordada neste trabalho. No que tange às ações de gestão dos riscos, a equipe técnica da
COMDEC realiza mapeamento das áreas de riscos em parceria com os estudantes de
universidades da capital e vistorias técnicas em ruas, casas e edificações para aferir os
perigos aos quais a população está exposta. Quanto às ações de gestão de desastre, nos
casos de ocorrência, a equipe está preparada para tomar as medidas necessárias à
resposta mais eficiente possível, incluindo o encaminhamento a abrigos temporários e
distribuição de materiais de ajuda humanitária.
Quanto ao passo dois da Campanha, acerca da destinação de orçamentos
para ações de redução de riscos de desastres e desenvolvimento da sustentabilidade, há
em diversos órgãos do sistema municipal de defesa civil a previsão de recursos para
atuação. Nesse sentido, observa-se as vocações de cada setor da prefeitura, fazendo com
que o planejamento orçamentário compreenda recursos para cada tipo específico de
atividade.
O Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2014/2017 do
município de Belo Horizonte apresenta o desenvolvimento do planejamento
orçamentário de médio prazo do município, tendo em vista que disciplina diretrizes para
aplicação dos recursos. Assim, no PPAG da cidade, estão previstos orçamentos em
busca de uma Cidade Sustentável que contemple a manuteção e conservação de vias
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urbanas, o tratamento e a destinação dos resíduos sólidos por meio das
Superintendencias

de

Desenvolvimento

da

Capital

e

de

Limpeza

Urbana,

respectivamente.
Há um programa de gestão e regionalização da saúde que visa aumentar a
efetividade das ações de saúde no município, incluindo o atendimento emergencial por
intermédioda Secretaria Municipal de Saúde. Outro exemplo dá-se na Secretaria
Municipal do Meio Ambiente, que, por meio do programa de gestão de política
ambiental, busca promover a política de proteção e conservação ambiental do
município, garantindo melhor qualidade de vida da população. Assim, a gestão
compartilhada das ações para o alcance da resiliência e a destinação de recursos em
diversos órgaos do municipio são evidenciadas.
A cidade mantém mapeamento de risco geológico e de inundações, em
cumprimento ao terceiro passo da Campanha, realizados mediante aos métodos
científicos representados pela parceria dos técnicos da COMDEC com as universidades
locais e, também, por meio do método “mancha falada”. Segundo o Plano Municipal de
Saneamento de Belo Horizonte PMS 2012 -2015 da Superintendencia de
Desenvolvimento Capital – SUDECAP (2012, p. 98), o método “mancha falada”
constitui-se “no registro em mapas da percepção que a população local possui sobre a
abrangência da inundação em cada área”, possibilitando, assim, a elaboração de mapas
mais completos, conforme o conhecimento da comunidade residente da área de risco.
No que tange ao quarto passo das Cidades Resilientes, a Prefeitura tem sua
estrutura funcional envolvida com o sistema municipal de defesa civil, na medida em
que todos os órgãos observam sua vocação na prevenção ou resposta aos desastres.
Setores com responsabilidade territorial, como a Secretaria de Administração
Regional, e setores com responsabilidade temática, como a Secretaria de Obras e a
Companhia Urbanizadora e de Habitação – URBEL, têm estruturas, programas e
orçamentos para a intervenção em áreas de risco, com o objetivo de erradicá-los ou
diminuí-los a níveis aceitáveis. O citado PPAG municipal evidencia ações específicas
para melhoria das estruturas físicas da cidade, contribuindo, dessa forma, para a
redução dos riscos de desastres em Belo Horizonte.
A proteção aos serviços essenciais do município, especialmente das escolas
e instalações de saúde, representam o quinto passo da Campanha. Em Belo Horizonte, a
prefeitura mantém, de modo permanente, um setor específico para a supervisão e
manutenção dos seus bens, com ênfase e prioridade para as escolas e hospitais
municipais. Assim, são desenvolvidas ações das Secretarias de Educação e Saúde em
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busca de melhores estrtuturas físicas que, em casos de necessidade, contam com as
vistorias realizadas pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil para verificação de
segurança. No aspecto da manutenção funcional dessas estruturas, cada ecretaria
municipal é responsável por coordenar e organizar as ações destinadas a melhorias de
suas instituições.
Em cumprimento à legislação vigente no país, Belo Horizonte apresenta
legislação específica sobre o uso e a ocupação do solo, normas estas, que contribuíram
para o cumprimento do sexto passo da Campanha.
O Plano Diretor Municipal estabelece diretrizes para a ocupação da cidade
e, segundo o art. 41 da Lei 10.257/2001, ele é obrigatório para todos os municípios
brasileiros que possuam mais de vinte mil habitantes, sejam integrantes de regiões
metropolitanas e aglomerações urbanas, integrm áreas de interesses turísticos, estejam
no contexto de áreas de influência de empreendimentos ou atividades com significativo
impacto ambiental e nos municípios incluídos no cadastro nacional de municípios com
áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas
ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos (incluído pela Lei 12.608/2012). É
por meio do Plano Diretor que são identificadas as características físicas, as atividades
preponderantes, as capacidades municipais, as dificuldades e potencialidades.
A Lei de Uso e Ocupação do Solo, em observância aos aspectos
estabelecidos pelo Plano Diretor Municipal, disciplina as normas e condições para o
parcelamento, ocupação e uso do solo do município. Além disso, é essa que coordena a
relação entre as construções e os espaços públicos da cidade por meio do zoneamento
que parcela o município, em conformidade com as características e capacidades de
ocupação de cada área. Ainda, é essa lei que estabelece a distribuição das atividades
econômicas da cidade, tomando por base a classificação das ruas e avenidas.
Além disso, o município de Belo Horizonte apresenta o Programa Vila Vila
que é um programa habitacional de modernização dos assentamentos informais de
grande alcance, com urbanização, manutenção das famílias nos locais de origem e a
construção de novas unidades habitacionais. Segundo a prefeitura municipal, o
Programa Vila Viva consiste

na execução progressiva de transformações profundas nos diversos núcleos
habitacionais, através da implantação e melhoria de sistema viário, das redes
de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de drenagem, de
consolidação geotécnica, de melhorias habitacionais, remoções e
reassentamentos, de regularização fundiária até o nível da titulação (inclusive
com reparcelamento do solo) e da promoção do desenvolvimento sócio
econômico das comunidades. (BELO HORIZONTE, 2017).
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Nesse sentido, o programa tem por principais objetivos a dimunição da
parcela do déficit habitacional, o melhoramento e a reconstrução de moradias já
existentes por meio da reestruturação física e ambiental dos assentamentos, o progresso
social e econômico e a melhoria da qualidade de vida da população. Tais ações
representam um avanço na construção de resiliência dessas comunidades, na medida em
que os riscos de desastres são mitigados com o desenvolvimento de políticas adequadas
de uso e ocupação do solo.
O sétimo passo da Campanha é o cumprido em Belo Horizonte, por meio da
promoção de capacitações pontuais nas escolas públicas próximas às áreas de riscos, de
palestras, teatros e projetos de educação infantil que envolvam temas de educação
ambiental e redução de riscos. Nessa lógica de conscientização, são afixados cartazes
nas escolas e em ambientes públicos com orientações para os períodos de chuvas,
auxiliando a comunidade na percepção do risco, bem como na execução de ações de
prevenção e resposta.
Ainda, em convênio com as universidades locais, são mantidos alunos dos
cursos de engenharia e geologia em estágio na Coordenadoria Municipal de Defesa
Civil, tendo por obejetivo elevar a capacidade operacional, despertar o interesse dos
profissionais acerca do tema de redução de riscos e incentivar a pesquisa sobre os
aspectos de riscos da cidade.
O projeto DRENURBS/NASCENTES da prefeitura de Belo Horizonte é um
exemplo de ações que são desenvolvidas pelo município em busca da proteção
ambiental e o fortalecimento dos ecossistemas locais. De acordo com a Prefeitura
Municipal (2017), o programa tem como obejtivo a recuperação ambiental por
intermédio da reversão da degradação encontrada nos córregos não canalizados da
cidade. Nessa esteira, o
O DRENURBS / NASCENTES propõe a reabilitação de recursos naturais da
flora e da fauna aquática, e a melhoria da qualidade de vida das comunidades
atingidas pelos empreendimentos propostos. Nesta perspectiva, a
implementação do PROGRAMA DRENURBS / NASCENTES, enquanto
concepção inovadora no tratamento dos cursos d’água somente será bem
sucedida com a compreensão e participação da sociedade civil, em especial
do público atingido pelos empreendimentos propostos, criando uma nova
percepção e apropriação do espaço coletivo. (BELO HORIZONTE, 2007).

Assim, a prefeitura estabeleceu, como um dos princípios norteadores do
programa, a inclusão e participação da população nas tomadas de decisões acerca da
recuperação e conservação dos espaços revitalizados:
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Assim sendo, estabeleceu-se como um dos princípios do Drenurbs a inclusão
e participação das comunidades nos processos de decisão relativos à
recuperação e conservação dos espaços urbanos revitalizados. Em cada subbacia é formada a Comissão Comunitária DRENURBS que elaboram o Plano
Local de Educação Ambiental e acompanham o cronograma e a execução das
obras, por meio de assembléias ordinárias com técnicos de mobilização social
e de engenharia, além de realizarem, periodicamente, visitas monitoradas às
obras, a fim de esclarecer dúvidas sobre a execução das obras e da
implantação do projeto executivo. (BELO HORIZONTE, 2007).

Desse modo, por meio de um processo de formação e capacitação
permanentes, as Comissões Comunitárias responsabilizam-se pela multiplicação das
informações para a comunidade, contribuindo, ainda, para a diminuição dos impactos
decorrentes das obras. O mapa a seguir demonstra a localização das sub-bacias
integrantes do Drenurbs:

Mapa 5 - Sub-bacias integrantes do Programa Drenurbs

Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2007.

O DRENURBS foi elaborado para ser implantado em fases sucessivas e está
promovendo a despoluição dos cursos d’água, a redução dos riscos de inundação, o
controle da produção de sedimentos e a integração dos recursos hídricos naturais ao
cenário urbano.
O Estado de Minas Gerais possui um radar metereológico para monitorar e
emitir as previsões metereológicas, entretanto, para aumentar o monitoramento e obter
informações mais rápidas, a prefeitura de Belo Horizonte possui 56 estações
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hidrometereológicas em todas as bacias, permitindo, assim, o acompanhamento
simultâneo das precipitações pluviométricas e o nível dos cursos d’água.
Com base nos dados emitidos pelos radares, o Centro de Inteligência para
Alertas de Risco, vinculado à Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, emite alertas
para os núcleos de defesa civil, para a imprensa e para as redes sociais da COMDEC.
Além disso, o alerta é enviado, também, aos demais órgãos da prefeitura que têm
capacidade para o enfrentamento aos desastres em suas respectivas atividades. Vale
ressaltar que a COMDEC possui páginas nas redes sociais Facebook31 e Twitter32, em
que, além de informações pertinentes à redução dos riscos de desastres, prevenção e
resposta, são emitidos alertas pluviométricos.
Por fim, o passo dez da Campanha é assegurado pela Prefeitura de Belo
Horizonte por meio do planejamento e previsão de recursos destinados ao
restabelecimento da normalidade estrutural da cidade, especialmente, no que tange à
mobilidade urbana e aos serviços essenciais. Para a garantia de uma resposta e
reconstrução eficiente e eficaz, são mantidos estoques de materiais de ajuda
humanitária, como colchões, cestas bácias e kits de higiente e limpeza, descentralizados
em depósitos por toda a cidade, visando o socorro imediato. Há, ainda, abrigos
instalados permanentemente para o acolhimento de desabrigados. Além disso, estão
previstos auxílios financeiros aos afetados com intuito de minimizar as perdas e
prejuízos materiais, sem contar com a concessão de remissão de impostos municipais.
No caso de ocorrências de desastres, as ações de resposta são coordenadas
pela COMDEC, por meio da ferramenta Sistema de Comando de Operações – SCO,
considerada um instrumento de gestão capaz de nortear as operações e concentrar os
recursos disponíveis para a realização das ações de gestão do desastre. A recuperação e
a reconstrução dão-se por intermédio da COMDEC em parceria com os demais órgãos
municipais que possuam competências relacionadas à reestruturação municipal e
retomada da normalidade.

5.3 Ferramentas e métodos para tornar Belo Horizonte uma cidade resiliente

Os programas instituídos pelo município de Belo Horizonte são ferramentas
capazes de auxiliar os gestores locais na construção da resiliência da cidade, em parceria

31
32

https://www.facebook.com/defesacivilbh/
https://twitter.com/defesacivilbh
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com as intituições privadas, organizações não governamentais e, principalmente, com a
comunidade.
5.3.1 Grupo Executivo de Áreas de Risco – GEAR
O Grupo Executivo de Áreas de Risco – GEAR, criado pela prefeitura
municipal, reúne todos os gestores públicos e privados que apresentam predisposição
para a prevenção e resposta a desastres. Segundo a prefeitura (2017), o GEAR “é a
instância de articulação das múltiplas instituições que compões o Sistema Municipal de
Defesa Civil durante o período chuvoso”, que compreende os meses de outubro a março
em Belo Horizonte.
O grupo é integrado pelas Secretarias Municipais de Segurança Urbana e
Patrimonial, Políticas Urbanas, Saúde, Habitação, Segurança Alimentar e Nutricional e
Assitência Social; a Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte
(Urbel); as Superintendências de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) e de Limpeza
Urbana (SLU), a BHTrans, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, o Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig)
e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
Durante o período chuvoso, são realizadas reuniões semanais, em que os
órgaos e instituições têm a possibilidade de se manifestarem acerca das ocorrências e
vulnerabilidades do município. A partir disso, soluções são propostas e construídas em
conjunto, tendo a contribuição de técnicos para elaboração, além de logística e material
para execução das ações propostas, em conformidade com a capacidade e
disponibilidade de atuação de cada um. Medidas e prazos são estabelecidos, registrados
em atas e, na reunião seguinte, são analisados os andamentos e os resultados alcançados.
De acordo com a prefeitura (2013), “o grande ganho da metodologia está na
possibilidade de agregar soluções e contribuições de todos os participantes”.

5.3.2 Programa Estrutural em Áreas de Risco - PEAR
O Programa Estrutural em Áreas de Risco – PEAR foi criado em 1993, logo
após a realização do primeiro diagnóstico de riscos geológicos das vilas e favelas da
cidade de Belo Horizonte. O PEAR integra a Política Municipal da Habitação e visa
identificar, prevenir e mitigar as situações de perigo geológico-geotécnico nas vilas e
favelas da cidade.
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Nesse sentido, o programa colabora com a redução dos riscos de desastres e
da ocorrência de acidentes, auxilia na prevenção e na melhoria da qualidade de vida da
população. As ações do PEAR contribuem para a preservação de vidas, garantindo a
proteção de várias famílias que habitam em áreas que apresentam riscos de
deslizamento e inundações.
Por meio do GEAR, ao longo do ano, são realizadas vistorias em todas as
áreas solicitadas pelos próprios moradores, com intuito de diagnosticar as situações de
perigo e apontar ações corretivas a serem realizadas pelos proprietários ou pela
prefeitura. Para facilitar as solicitações de vistorias pela comunidade e o monitoramento
de situações de risco, foram instalados Centros de Referência em Áreas de Risco –
CREAR, que funcionam como um posto de atuação preventiva a desastres no interior
das vilas e favelas.
Além disso, o CREAR possibilita que os moradores da localidade
participem ativamente das ações de prevenção, podendo interferir nas tomadas de
decisões pelos gestores públicos com sugestões e soluções ao risco geológico do local.
As instalações dos Centros, também, são utilizadas para a realização de reuniões dos
Núcleos de Defesa Civil, bem como abrigo temporário de famílias em situação de alto
risco nos casos emergenciais.
O PEAR apresenta uma lógica de gestão compartilhada, em que a
participação comunitária é fundamental para garantir a redução dos riscos de desastres.
A equipe técnica de cada CREAR é composta por um geólogo, um engenheiro e um
estagiário residente na comunidade. Assim, Núcleos de Defesa Civil, formados por
moradores das áreas de risco, são capacitados para compreender e executar medidas de
prevenção, com o apoio dos Centros de Referência em Áreas de Risco – CREAR -.
Desse modo, são constituídas forças tarefas para realização de pequenas obras
preventivas, por vezes, com mão de obra da própria comunidade e com custeio de
materiais e orientações técnicas da prefeitura. De acordo com COMDEC, nos anos de
2011 e 2012, foram concluídas 124 obras por meio do PEAR, com investimento
estimado em US$ 4.500.000.00.
5.3.3 Programa de Mitigação de Inundações – PMI
O Programa de Mitigação de Inundações – PMI - foi implantado pela
prefeitura de Belo Horizonte com o obejtivo de proporcionar a descontaminação de
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cursos d’água, minimizar os riscos de inundações e controlar os sedimentos nos
recursos hídricos naturais do perímetro urbano.
Por intermédio de grupos de voluntários das próprias comunidades, os
alertas emitidos pelo Centro de Inteligência para Alertas de Risco é retransmitido às
famílias que residem naquela área de risco. O voluntariado representa-se como um
grande aliado nas ações de redução de riscos dos desastres. O treinamento frequente,
oferecido pela prefeitura em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais – CBMMG, sobre condutas e medidas preventivas tem atingido resultados
consideráveis quanto à redução das perdas humanas, dos prejuízos materiais e dos danos
sociais quando ocorrem desastres.
Por meio do Programa de Mitigação de Inundações foram implantados nas
cidades Núcleos de Alerta de Chuva – NAC, que contemplam as áreas de risco de
inundações e alagamentos mais relevantes. O PMI só gera bons resultados se houver
participação e envolvimento da população na elaboração e execução das políticas de
preparação e resposta na cidade.
Ademais, a sinalização dos pontos de alagamento e inundação no município
contribui para a redução dos riscos de desastres, uma vez que a conscientização da
população que não vive em áreas de risco, mas passa por elas, é também fundamental
para reduzir a exposição ao perigo. A imprensa local, também, é uma grande parceira na
busca pelo resiliência, especialmente, as rádios, que interropem a sua programação para
transmissão dos alertas de proteção e defesa civil.
Todas essas medidas em conjunto contribuem para uma percepção
permanente de risco e uma cultura local de prevenção frente à ocorrência de inundações,
que permitem, tanto aos habitantes quanto aos visitantes, o conhecimento das
vulnerabilidades da cidade e quais providências devem ser tomadas nos casos de
eventos catastróficos.

5.3.3.1 Núcleos de Alerta de Chuvas - NAC

Os Núcleos de Alerta de Chuvas representam mais um exemplo dentre os
projetos desenvolvidos pela prefeitura de Belo Horizonte por intermédio da Política de
Mitigação de Inundações, com vistas à redução dos riscos de desastres. Eles são
compostos por comissões de moradores, voluntários que moram ou trabalham em áreas
que apresentam riscos de inundações.
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O Núcleo de Alerta de Chuvas é um programa coordenado pela
Superintendência de Desenvolvimento da Capital – Sudecap – e tem por principal
objetivo monitorar, alertar e orientar as comunidades que se encontram em áreas de
riscos afetadas pelas inundações e alagamentos nos casos de chuvas fortes.
Os NACs assemelham-se aos Grupos Executivos de Áreas de Riscos,
considerando que trabalham em conjunto com a comunidade local e desenvolvem ações
de prevenção e preparação para os desastres potenciais. A principal diferença se dá no
fato de que para os NACs não são construídas estruturas da prefeitura nas comunidades,
mas as reuniões e orientações são realizadas nas casas ou espaços cedidos pelos
próprios moradores.

5.3.4 Parcerias com entidades e universidades

A visão holística e sistêmica de proteção e defesa civil adotadas pela
prefeitura municipal tem alcançado entidades das áreas de geologia, geotecnia e
engenharia. Nesse sentido, profissionais dessas áreas, de modo voluntário e
programado, doam horas de trabalho para ações de prevenção nas áreas de risco da
cidade. O resultado desse voluntariado tem sido a elevação da capacidade operacional
da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e mais segurança técnica nas vistorias
realizadas pela COMDEC.
Na mesma lógica de inserir voluntários nas ações de proteção e defesa civil
e contribuir para a resiliência da cidade, a Prefeitura mantém convênico com
instituições de ensino superior locais, em que os alunos de engenharia fazem estágio
não remunerado na Coordenadoria de Defesa Civil, dedicando-se à realização de
vistorias preventivas em acompanhamento aos técnicos já formados.
O convênio apresenta-se como algo positivo para a construção da
resiliência, tendo em vista que aumenta a capacidade operacional da COMDEC,
possibilita aos estudantes o contato com a realidade social do município de acordo com
a sua área de atuação, desenvolve nos alunos o desejo de pesquisar academicamente
assuntos pertinentes à proteção e defesa civil, fomentando o conhecimento técnico sobre
as dificuldades locais e incentiva a institucionalização de uma engenharia social, focada
nas camadas sociais mais desfavorecidas da população.
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5.4 Desafios para a manutenção da Campanha

Grandes são os desafios para a manutenção dos passos da Campanha
“Construindo Cidades Resilientes – minha cidade está se preparando” na cidade de Belo
Horizonte. Dentre eles estão a continuidade das atividades em razão das mudanças
políticas, a necessidade de maior investimento financeiro em gestão de riscos, a
imprescinbilidade da sensibilização dos gestores municipais para as ações de proteção e
defesa civil, a importância do controle do uso e da ocupação do solo efetivo e a
educação da população acerca da percepção de risco e cultura de prevenção.
Nessa esteira, para redução dos riscos de desastres nas cidades, é de suma
importância que as ações que vêm sendo desenvolvidas por um gestor municipal, na
busca pela resiliência local, sejam mantidas pelo seguinte gestor, independente de
partido político ou ideologia pessoal. As mudanças nas administrações municipais,
geralemente, refletem de maneira negativa na gestão de riscos, tendo em vista que os
novos gestores tendem a abandonar os projetos desenvolvidos pela gestão anterior. É
em razão dessas rupturas de pensamentos na gestão, que se faz necessário que os
cidadãos envolvam-se, cada vez mais, com os processos de planejamento e organização
das cidades, conforme evidencia Venâncio (2016) que a cidade

demanda, cada vez de forma mais latente, mecanismos capazes de promover
uma reconstrução da sociedade, onde os indivíduos se reconheçam enquanto
atores sociais, responsáveis pela construção de uma sociedade sustentável,
com fins de justiça social, imbuindo em cada cidadão um verdadeiro
sentimento de pertença. (VENÂNCIO, 2016, p.67).

O sentimento de pertença à cidade possibilita um pacto social desvinculado
de amarras ideológicas e nas palavras de Felisberto (2014, p. 68) tornaria a gestão de
desastres “verdadeiramente uma política de Estado com a comunidade assumindo um
papel transformador”.
Mesmo com a previsão de recursos orçamentários em vários órgãos
municipais para a realização de ações de proteção e defesa civil, os valores ainda são
pequenos frente às grandes demandas de gestão de riscos da cidade de Belo Horizonte.
De acordo com Paul (2011) o desenvolvimento econômico é capaz de minimizar as
vulnerabilidades físicas e sociais de possíveis vítimas de eventos catastróficos, além de
melhorar a qualidade das condições de saúde e educação.
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A descontinuidade do processo político reflete, também, na ausência de
investimento em medidas de prevenção aos riscos. Assim, o desafio para alcançar a
resiliência torna-se ainda maior e mais complexo.
Ao

longo

deste

trabalho,

em

vários

momentos,

abordou-se

a

indispensabilidade de se construir alianças e sensibilizar pessoas pela causa das cidades
resilientes. Outro desafio percebido se dá justamente no sentido de envolver os gestores
municipais nas ações de prevenção e mitigação a desastres.
Com base no conceito da UNISDR, no entendimento de Felisberto (2014):

a gestão do risco de desastres é 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.
(FELISBERTO, 2014, p. 84).

Assim, a gestão integrada e compartilhada das medidas gestão de riscos
mostra-se como fundamental para o sucesso na redução dos riscos e na efetividade da
resiliência na cidade de Belo Horizonte, como exemplificado acima pelo Grupo
Executivo de Áreas de Risco. O desafio é, portanto, manter o Grupo em funcionamento
regular nos períodos de chuvas que afetam a cidade entre os meses de outurbro a março.
Embora Belo Horizonte apresente legislação vigente e bastante completa
acerca do uso e da ocupação do solo urbano, o desenvolvimento de políticas públicas
efetivas para retirada de comunidades de áreas suscetíveis ao risco ainda é uma
dificuldade apresentada pelo município. Dessa forma, fazer cumprir a legislação que
trata dos temas pertinentes às infraestruturas das construções e da ocupação do solo são
essenciais para se atingir a resiliência. O controle urbano para garantir que novas áreas
de risco não sejam ocupadas ou mesmo as reocupadas zonas já destacadas como de
perigo e esvaziadas ou recosntruídas é fundamental para que a população não se
exponha a riscos que poderiam ser evitados por meio de políticas públicas de habitação.
Esclarece-se que o desenvolvimento de políticas nesse sentido requerem investimentos
financeiros para o mapeamento das áreas de risco, para o levantamento de dados das
famílias residindo em zonas de perigo e, principalmente, para a construção de novas
habitações seguras.
Além disso, a ausência de educação da população acerca da percepção de
risco e cultura de prevenção mostra-se como um obstáculo capaz de prejudicar todos os
passos desenvolvidos por Belo Horizonte com base na Campanha “Construindo Cidades
Resilientes”.

105
O envolvimento da comunidade para a redução dos riscos de desastres só
será possível quando esta tiver condições de aferir o risco ao qual está exposta e souber
quais providências devem ser tomadas. O investimento em educação, formal ou
informal, acerca das medidas de prevenção, é fundamental para o alcance da resiliência
em um município.
Por fim, resta salientar que a Campanha “Construindo Cidades Resilientes”
é uma ferramenta de orientação para que os gestores municipais possam minimizar os
efeitos de desastres em suas cidades e que apenas com a implantação de políticas
públicas que envolvam todas as esferas da sociedade será possível atingir a resiliência
das cidades, garantindo o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida das
pessoas.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o objetivo de abordar a Campanha “Construindo Cidades Resilientes:
minha cidade está se preparando!” da Organização das Nações Unidas, no primeiro
capítulo deste trabalho foi apresentado os tratados internacionais como normas
reguladoras do direito internacional. Nesse sentido, os acordos internacionais
representam uma ferramenta importante para que os países defendam seus interesses
resguardando o interesse de outras partes, promovendo a cooperação e a coordenação
das ações de interesse global, sobretudo em matéria ambiental e desenvolvimento
sustentável.
Ainda no capítulo inicial, os tratados internacionais que visam à proteção ao
meio ambiente, como a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do
Clima, que ao reconhecer a interferência humana no clima, tem por principal objetivo
manter estável o nível de gases de efeito estufa em medidas seguras para o planeta e
para a humanidade. A partir desta, foram apresentados os principais documentos
internacionais acerca das mudanças climáticas, quais sejam o Protocolo de Kyoto e o
Acordo de Paris (COP 21).
Nessa esteira, reconhecendo a relação entre as mudanças climáticas e a
ocorrência de desastres ambientais ao redor do globo e, considerando a preocupação das
Nações Unidas com a redução dos riscos de desastres, foram explanados o Marco de
Ação de Hyogo e o Marco de Sendai.
A Organização das Nações Unidas, considerando o aumento do número de
desastres ocorridos nas últimas décadas, tem se empenhado para desenvolver ações e
orientações que auxiliem na redução dos riscos de desastres pelo mundo. Nessa lógica, a
ONU promoveu três Conferências Mundiais sobre Redução de Riscos de Desastres em
1994, 2005 e 2015, respectivamente. Nessa conjuntura é que foi lançada a Campanha
“Construindo Cidades Resilientes – minha cidade está se preparando!”, da qual faz parte
o município de Belo Horizonte.
Tendo em vista a abordagem inicial acerca dos tratados internacionais para
redução dos riscos de desastres, foi necessário analisar a Política Nacional de Proteção e
Defesa, contextualizando a evolução da defesa civil, os conceitos atinentes ao tema,
além das diferenças entre as ações de gestão do risco e do desastre. Após considerar os
aspectos de resiliência no Brasil, por intermédio do sistema e política nacional de
proteção e defesa civil, passou-se ao cerne deste trabalho, qual seja a Campanha
“Construindo Cidades Resilientes – minha cidade está se preparando!”.
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No Brasil, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil foi criada durante
a vigência do Marco de Ação de Hyogo e apesar de não se ter encontrado nenhuma
referência formal ao tratado, é evidente as similaridades reconhecidas entre os
princípios norteadores do MAH e a PNPDEC. Nesse sentido, tendo em vista que os
passos da Campanha derivam diretamente dos objetivos do Marco de Ação de Hyogo,
pode-se concluir que boa parte das ações indicadas pela Lei 12.608/2012 remete à
implantação dos passos propostos pela ONU para o alcance da resiliência.
Nessa

perpespectiva,

os

municípios

brasileiros

representam

aproximadamente 27,2% da totalidade das cidades que aderiram à Campanha ao redor
do mundo, o que faz do Brasil o país número 1 no ranking de adesões. O Estado de
Minas Gerais corresponde a 12,46% do total de adesões das cidades brasileiras e conta
com 126 municípios inscritos no programa.
A Campanha, por ser formada, fundamentalmente, por uma lista de
objetivos articulados que o gestor público deve implantar para a redução dos riscos de
desastres na sua cidade, se apresenta simples no aspecto da sua operacionalização na
esfera municipal. Entretanto, na prática, a implantação da Campanha é de uma
complexidade significativa, uma vez que contém diversas variáveis que escapam da
interpretação simplista de seus passos, visto que, há uma quantidade de relações de
dependências que precisam ser trabalhadas com as estruturas do governo municipal,
entidades privadas e essencialmente com a comunidade, para que se consiga,
verdadeiramente, possibilitar condições adequadas para a prevenção e preparação da
redução dos riscos de desastres.
Nessa ótica, o município de Belo Horizonte apresenta-se como uma cidade
que possui níveis de resiliência consideráveis. O governo local promove ações, ainda
que precárias em alguns casos, no sentido do desenvolvimento de cada passo proposto
pela Campanha.
Vale ressaltar que, antes mesmo de aderir à Campanha, a cidade de Belo
Horizonte já desenvolvia políticas públicas que convergiam para a minimização dos
efeitos dos desastres mais recorrentes como, por exemplo, as inundações e alagamentos.
A inscrição na Campanha foi mais uma ferramenta reconhecida pelo município como
elemento interessante para melhoria do seu desenvolvimento urbano e de sua resiliência
frente aos eventos adversos.
O mais importante, portanto, é salientar que, apesar das dificuldades, o
município está no caminho. O governo local se mobilizou a favor da ideia e tem
empreendido esforços para aumentar a sensibilização de todos os gestores e
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especialmente da população. Faz-se necessário mencionar que a Coordenadoria
Municipal de Defesa Civil de Belo Horizonte executa um trabalho determinante para a
redução dos riscos na cidade e o alcance da resiliência.
Finalmente, cabe destacar que a Campanha “Construindo Cidades
Resilientes – minha cidade está se preparando!”, pautada no Marco de Ação de Hyogo e
atualizada pelo Marco de Sendai, tem norteado não apenas o município de Belo
Horizonte, mas uma quantidade enorme de municípios ao redor do mundo em busca de
alcançar a tão sonhada resiliência frente aos desastres ambientais que, a cada dia,
mostram-se mais intensos e destruidores.
A busca pela resiliência, portanto, deve ser considerada como um modelo do
futuro e uma meta pelas cidades, estados e países, visando aumentar substancialmente o
número de instituições com estratégias para a redução dos riscos de desastres,
garantindo assim, um mundo mais seguro, ecológico e sustentável para as presentes e
futuras gerações.

109
REFERÊNCIAS

ALLEY, E.; LOPRESTI, T. E.; HOUSE, A.; ALLEN, F. R.; WHITEHEAD, G.;
WOOLVEN, R. A Brief History of Civil Defence. Shirland: Higham Press, 2005. 76 p.
ALVES, Henrique Rosmaninho. A gestão de riscos de desastres naturais no Brasil:
face as mudanças sociais e ambientais desencadeadas pelo processo de
urbanização. Curitiba: Editora Prismas, 2016.
BANCO MUNDIAL. Governance and development. Disponível em:
<http://documents.worldbank.org/curated/pt/604951468739447676/pdf/multipage.pdf>. Acesso em: 30 out. 2017.
BELO HORIZONTE. Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte. Disponível
em: <https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-legislacao/leiorganica>. Acesso em: 15 nov. 2017.
______________. Lei Municipal nº 7.165, de 27 de agosto de 1996. Institui o
Plano Direitor do Município de Belo Horizonte. Disponível em: <
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisarlegislacao/lei/7165/1996.> Acesso em: 15 nov. 2017.
______________. Lei Municipal nº 7.166, de 27 de agosto de 1996. Estabelece
normas e condições para parcelamento, ocupação e uso do solo urbano no
município. Disponível em:
<http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTa
xonomiaMenuPortal&app=concursocentroadministrativo&lang=pt_BR&pg=10526
&tax=41606>. Acesso em: 15 nov. 2017.
______________. Inventário Municipal de Emissões de Gases de Efeito Estufa.
Belo Horizonte, 2009. Disponível em: <
http://www.pbh.gov.br/smpl/PUB_P015/Relat%C3%B3rio+Final+Gases+Estufa.pdf
>. Acesso em: 15 nov. 2017.
______________. Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte PMS 2012
-2015. Belo Horizonte, 2012. Disponível em:
<http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=anexo_
2014.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2017.
______________. Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG
2014/2017 para 2017. Belo Horizonte, 2017. Disponível em: <
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTax
onomiaMenuPortal&app=contaspublicas&tax=54255&lang=pt_BR&pg=6420&tax
p=0&>. Acesso em: 15 nov. 2017.
______________. Sistema Municipal de Proteção civil. Prefeitura de Belo
Horizonte. GEAR 2013/2014. The Sasakawa award. Mar. 2013.
______________. Programa DRENURS/NASCENTES. Belo Horizonte, 2007.
Disponível em:

110
<http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/contents.do?evento=conteudo&idConteudo=2
4832&chPlc=24832&&pIdPlc=&app=salanoticias>. Acesso em: 15 nov. 2017.
BIZAWU, Kiwonghi. REIS, Émilien Vilas Boas. A encíclica Laudato Si à luz do direito
internacional do meio ambiente. Veredas do Direito. Belo Horizonte: v.12.n.23. p. 2965. Jan/Jun 2015.
BRASIL. (Constituição 1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de
1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>.
Acesso em: 12 out. 2016.
______. Decreto nº 2.652, de 1 de julho de 1998. Promulga a Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima, assinada em Nova York, em 09 de maio de
1992. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2652.htm>.
Acesso em: 25 out. 2017.
______. Lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional sobre
Mudança do Clima - PNMC e dá outras providências. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm>. Acesso em:
30 out. 2017.
_______. Decreto Legislativo nº 496, de 17 de julho de 2009. Aprova o texto da
Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, concluída em Viena, em 23 de maio
de 1969, reassalvados os arts. 25 e 66. Disponível em:
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=259313>. Acesso
em: 30 out.2017.
______. Decreto 7.390, de 09 de dezembro de 2010. Regulamenta os arts. 6o, 11 e 12 da
Lei no 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre
Mudança do Clima - PNMC, e dá outras providências. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7390.htm>. Acesso
em: 30 out. 2017.
BRASIL. Constituição (1824). Constituição Política do Império do Brazil, de 23 de
março de 1824. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm>. Acesso em:
25 jan. 2017.
______. Constituição (1891). Constituição da República dos Estados Unidos do
Brasil, de 24 de fevereiro de 1891. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm>. Acesso em:
25 jan. 2017.
_______. Constituição (1934). Constituição da República dos Estados Unidos do
Brasil, de 19 de julho de 1934. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>. Acesso em:
25 jan. 2017.
_______. Constituição (1946). Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de
setembro de 1946. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm>. Acesso em:

111
25 jan. 2017.
_______. Constituição (1967). Constituição da República Federativa do Brasil, de
24 de janeiro de 1967. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm>. Acesso em:
25 jan. 2017.
_______. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de
05 de outubro de 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>.
Acesso em: 25 jan. 2017.
_______. Lei 13.153, de 31 de julho de 2015. Institui a Política Nacional de Combate
à Desertificação e Mitigação os Efeitos da Seca e seus instrumentos. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13153.htm>. 28
set. 2017.
_______. Lei 12.608, de 10 de abril de 2012. Dispõe sobre a política nacional de
proteção e defesa civil. Disponível em:<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011- 2014/2012/Lei/L12608.htm.> Acesso
em: 18 nov. 2016.
_______. Decreto 1.570, 13 de abril de 1937. Dispõe sobre direitos e deveres dos
Estados e sobre Asilo político, assinadas em Montevidéo a 26 de dezembro de 1933, por
ocasião da Sétima Conferência Internacional Americana. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d1570.htm>. Acesso em: 01
nov. 2017.
_______. Decreto 7.257, de 04 de agosto de 2010. Dispõe sobre o reconhecimento de
situação de emergência e estado de calamidade pública, sobre as transferências de
recursos para ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços
essenciais e reconstrução nas áreas atingidas por desastre, e dá outras
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2010/Decreto/D7257.htm>. Acesso em: 29 jan. 2017.
_______. Decreto 67.347, de 05 de outubro de 1970. Estabelece diretrizes e normas de
ação para defesa permanente contra as calamidades públicas, cria Grupo Especial e dá
outras providências. Disponível em:
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-67347-5-outubro1970-408879-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 30 jan. 2017.
_______. Decreto-Lei 950, de 13 de outubro de 1969. Institui no Ministério do
Interior o Fundo Especial para Calamidades Públicas. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0950.htm>. Acesso
em: 30 jan. 2017.
_______. Fundamentos para a elaboração da Pretendida Contribuição
Nacionalmente Determinada (iNDC) do Brasil no contexto do Acordo de Paris
sob a UNFCCC. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/images/arquivos/clima/convencao/indc/Bases_elaboracao_i
NDC.pdf>. Acesso em: 04 nov. 2017.

112
_______. Portaria Interministerial nº1/MI/MD, de 26 de julho de 2012. Dispõe
sobre a mútua cooperação técnica e financeira entre os Ministérios da Integração
Nacional e da Defesa para a realização de ações complementares de apoio às
atividades de distribuição de água potável às populações atingidas por estiagem e seca
na região do semiárido nordestino e região norte dos Estados de Minas Gerais e do
Espírito Santo, denominada Operação Carro-Pipa. Disponível em:
<http://www.mi.gov.br/documents/10157/3776390/Instru_Normativa_01+enfrentamen
to+da+seca.pdf/9435b63f-f14c-4844-96d8-45cebefccaf5>. Acesso em: 28 set. 2017.
_______. Portaria MI nº 526, de 06 de setembro de 2012. Estabelece procedimentos
para a solicitação de reconhecimento de Situação de Emergência ou de Estado de
Calamidade Pública por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres S2ID. Disponível em: <Estabelece procedimentos para a solicitação de
reconhecimento de Situação de Emergência ou de Estado de Calamidade Pública por
meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - S2ID>. Acesso em: 20
set. 2017.
_______. Portaria MI nº 215, de 06 de abril de 2017. Estabelece a utilização do
Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - S2ID na transferência de recursos
federais para as ações de resposta e de recuperação para Estados e Municípios afetados
por desastres. Disponível em:
<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2017&jornal=1
&pagina=40&totalArquivos=72.> Acesso em: 20 set. 2017.
_______. Instrução Normativa - MI nº 02, de 22 de dezembro de 2016. Estabelece
procedimentos e critérios para a decretação de situação de emergência ou estado de
calamidade pública pelos Municípios, Estados e pelo Distrito Federal, e para o
reconhecimento federal das situações de anormalidade decretadas pelos entes
federativos e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.mi.gov.br/documents/3958478/0/Portaria+MI+2+-+2017+-.pdf/cecc0e2e48ab-4913-abdb-0dc2bf2547a1>. Acesso em: 20 set. 2017.
BRASIL. Lei 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da pol+itica urbana e dá outras
providências. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm>. Acesso em: 15
nov. 2017.
BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Defesa Civil.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Universitário de Estudos e Pesquisas
sobre Desastres. Guia de orientações para elaboração de exercícios simulados de
preparação para os desastres. Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre
Desastres. - Florianópolis: CEPED, 2011.
CAMPOS, Gustavo Eustáquio de Macedo. A realização da despesa pública em
situação de emergência ou em estado de calamidade pública na Secretaria de
Estado de Defesa Civil de Santa Catarina . 2012, 89 f. Monografia (Curso de
Especialização em Gestão Pública com Ênfase à Atividade de Bombeiro Militar) –
Universidade do Estado de Santa Catarina, Centro de Ciências da Administração e
Socioeconômicas, Programa de Pós-Graduação em Administração, Florianópolis, 2012.
CASTRO, Antônio Luiz Coimbra de. Manual de planejamento em defesa civil.

113
Brasília: Ministério da Integração Nacional, Secretaria de Defesa Civil, 1999. 4v.
CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos
Desastres. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013.
CARVALHO, Délton Winter de. As mudanças climáticas e a formação do direito dos
desastres. Revista NEJ – Eletrônica. V. 18, nº 3 – p. 397-415, 2013. Disponível em: <
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/5130/2690>. Acesso em: 28
out. 2017.
CENTRE FOR RESEARCH ON THE EPIDEMIOLOGY OF DISASTERS. Banco de
dados. Centro de estudos internacionais de saúde, desastres e conflitos, com atividades
associadas a assistência, reablitação e desenvolvimento. Disponível em: <
http://www.cred.be/>. Acesso em: 01 nov. 2017.
CONVENÇÃO-QUADRO das Nações Unidas sobre Mudança do Clima = United
Nations Framework Convention on Climate Change. 21 mar 1994. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2652.htm>. Acesso em: 29 out. 2017.
DERANI, Cristiane; VIEIRA, Ligia Ribeiro. Os Direitos Humanos e a Emergência das
Catástrofes Ambientais: uma Relação Necessária. Veredas do Direito. Belo Horizonte:
v.11.n.22. p. 143-174. Jul/Dez 2014.
EMERGENCY EVENTS DATABASES. Banco de dados. Contém dados básicos
essenciais sobre a ocorrência e os efeitos de desastres em massa no mundo. Disponível
em: < http://www.emdat.be/>. Acesso em: 01 nov. 2017.
FELISBERTO, João Luiz da Matta. Percepções sobre os desafios na
administração de catástrofes: um ponto de partida para a manutenção da
qualidade da gestão de riscos de acidentes naturais em Belo Horizonte/MG. Belo
Horizonte. 2014. Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em Administração
da Universidade FUMEC como parte dos requisitos para obtenção do título de
Mestre em Administração. 101 p.
FERREIRA, Sandro Heleno Gomes. Capacidade dos municípios no
desenvolvimento da Gestão do Risco de Desastres por meio dos seus órgãos de
Proteção e Defesa Civil: estudo aplicado aos municípios da Região Metropolitana
de Belo Horizonte que declararam situação de emergência no período chuvoso de
2011-2012. 2012, 107f. Monografia (Especialização em Segurança Pública) –
Academia de Polícia Militar de Minas Gerais; Fundação João Pinheiro; Escola de
Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, Belo Horizonte, 2012.
FRANCISCO, Papa. Mensagem Conjunta do Papa Francisco e do Patriarca
Ecumênico Bartolomeu no Dia Mundial de Oração pela Criação. Disponível em:
<https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/pontmessages/2017/documents/papa-francesco_20170901_messaggio-giornata-curacreato.html>. Acesso em: 07 set.2017.
HYOGO. Framework for Action 2005–2015, 2005. Disponível em
http://www.unisdr.org/wcdr/intergover/official-doc/L-docs/Hyogo-framework-foraction-english.pdf. Acesso em: 04 nov. 2017.

114
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE.
Ferramenta para se obter informações sobre os municípios do Brasil. Apresenta
gráficos, tabelas, históricos e mapas que traçam um perfil de cada cidade brasileira.
Disponível em:
<https://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=310620&search=||info
gr%E1ficos:-informa%E7%F5es-completas>. Acesso em: 15 nov. 2017.
INTERGOVERNAMENTAL Panel on Climate Change – IPCC. Climate Change
2007: Synthesis Report. p. 72. Disponível em <http://www.ipcc.ch/>. Acesso em: 31
out.2017.
LECLERC, Stéphane. La communauté européenne et le protocole de Kyoto sur les
changements climatiques. 2001.
LUZ, Luciano Mambelli da. Estruturação da Defesa Civil no município de
Tijucas/SC frente ao cenário atual de desastres. 2013, 51 f. Monografia (Curso de
Especialização em Gestão Pública com Ênfase à Atividade de Bombeiro Militar) –
Universidade do Estado de Santa Catarina, Centro de Ciências da Administração e
Socioeconômicas, Programa de Pós-Graduação em Administração, Florianópolis, 2013.
MAGALHÃES, Paulo. O condomínio da Terra: das alterações climáticas a uma
nova concepção jurídica do planeta. Coimbra, Portugal: Edições Almedina, 2007.
MARQUES, José Roberto. Meio ambiente urbano. Rio de Janeiro: Forense
Universitária. 2.ed. 2010.
MAUCK, Elwyn A. History of Civil Defense in the United States. Bulletin Of The
Atomic Scientists, [s.l.], v. 6, n. 8-9, p.265-270, ago. 1950. Bimestral.
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito internacional público: parte geral. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 6 ed. 2012.
MENOS DE UM ANO depois a história se repete e novos alagamentos atingem
Papanduva. Correio do Constestado: informação para todos. Papanduva, 4 fev. 2015.
Disponível em: < http://www.correiodocontestado.com.br/?p=4349>. Acesso em: 15
nov. 2017.
MINAS GERAIS. Plano Estadual de Energia e Mudanças Climáticas: arranjos
institucionais e governanças. Disponível em: <
http://pemc.meioambiente.mg.gov.br/images/ConteudoArquivos/Diagnostico/Governan
ca/pemc_arranjos_institucionais_e_governanca.pdf>. Acesso em: 30 out. 2017.
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Disponível em:
<http://www2.mre.gov.br/dai/005.html>. Acesso em 28 out. 2017.
MUKAI, Toshio. Direito Urbanístico e Ambiental. Belo Horizonte: Fórum. 1.ed.
2007.
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Acordo de Paris. 12 dez 2015. Disponível
em: <http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/post-2015/materiais/acordo-deparis.html>. Acesso em: 04 nov. 2017.

115
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. MARCO de Sendai para a Redução dos
Riscos de Desastres = Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. 18 mar 2015.
Disponível em: <http://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf>.
Acesso em: 29 out. 2017.
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Terceira Conferência Mundial da
ONU para a Redução de Riscos de Desastres, Sendai (Japão), 2015. Disponível em:
https://nacoesunidas.org/conferencia-de-sendai-adota-novo-marco-para-reduzir-riscosde-desastres-naturais-no-mundo/ Acesso em: 04 nov. 2017.
PAUL, B. K. Environmental Hazards and Disasters: Contexts, Perspectives and
Management. Kansas State: John Wiley& Sons, 2011.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. História. Apresenta a história
do município de Belo Horizonte. Disponível em:
<http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&app=historia&pg
=5780&tax=11794>. Acesso em: 15 nov. 2017.
PROTOCOLO de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima = Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate
Change. 11 dez 1997. Disponível em:
<http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/Protocolo_Quioto.pdf>.
Acesso em: 28 out. 2017.
REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. São Paulo:
Saraiva.15 ed. rev. e atual. 2014.
REZENDE, Paulo Roberto Bermudes. Redução do Risco de Desastres e Gestão
Pública Contemporânea na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas
Gerais: Revisão Integrativa de Literatura. 2016, 98f. Monografia (Curso de
Especialização em Segurança Pública) – Academia de Polícia Militar de Minas Gerais,
Belo Horizonte, 2016.
SÃO PAULO. Redução de risco de desastres: uma construção de resiliência local.
São Paulo: Coordenadoria Estadual de Defesa Proteção e Defesa Civil. São Paulo, 2016.
272 p.: il.
SHRADY, Nicholas. O último dia do mundo: Fúria, ruína e razão no grande
terremoto de Lisboa de 1755. Trad. Paula Berinson. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011.
SILVA, Romeu Faria Thomé da. Manual de Direito Ambiental. Salvador:
JusPODIVM, 2017.
SOUZA, Fabiano de. Levantamento na literatura sobre os indicadores para
atendimento à população atingida por desastres pela Secretaria de Estado da
Defesa Civil de Santa Catarina. 2013. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso
(Especialização em Gestão de Risco com ênfase em Bombeiro) – Centro de Estudos
Superiores, do Corpo de Bombeiros Militar e Centro de Ciências da Administração e
Socioeconômicas, da Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.
UNISDR. Como Construir Cidades Mais Resilientes – Um Guia para Gestores
Públicos Locais. Tradução de: How to Make Cities More Resilient – A Handbook for

116
Mayors and Local Govenment Leaders. Genebra, Suiça: Escritório das Nações Unidas
para Redução de Riscos de Desastres, 2012.
UNITED NATIONS INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER
REDUCTION – UNISDR. Terminology on Disaster Risk Reduction. Geneva. May.
2009. Disponível em:
<http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyEnglish.pdf >. Acesso em: 29
set. 2017.
VENÂNCIO, Stephanie Rodrigues. Gestão Participativa da Cidade. Belo Horizonte.
2016. Número de Páginas: 103. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara como requisito parcial para
obtenção do título de Mestre em Direito.

