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RESUMO 
 

O aumento do número de desastres naturais, bem como dos seus efeitos sociais e econômicos, 

nos últimos anos, tem ocasionado uma cobrança maior, por parte da mídia, população e 

órgãos de controle, nos integrantes do sistema de Defesa Civil quanto à redução dos seus 

efeitos na sociedade, dado que os mesmos têm sido cada vez mais avassaladores. A presente 

pesquisa faz uma análise endógena do sistema de Defesa Civil no estado do RJ sob a ótica das 

Ciências Política no período de 2012-2014, dado a promulgação da Lei n0 12.608 de 10 de 

abril de 2011. Para tal, a pesquisa em tela analisa o porquê do sistema de Defesa Civil, 

historicamente, ter focado as suas ações, programas e políticas públicas na gestão dos 

desastres. Isso é, na resposta e recuperação em detrimento da gestão do risco de desastre, ou 

seja, na prevenção, preparação e mitigação dos mesmos, vez que o mesmo não pode ser 

evitado, mas os seus efeitos sim minorados. Este arranjo é estudado a partir de revisão da 

literatura, de entrevistas e de visitas de campo. Assim, verificou-se que na relação 

responsabilização e Redução de Risco de Desastres quanto maior o enforcement e a 

accountability maiores e consistentes serão o número de ações, programas e políticas públicas 

voltadas para a prevenção, preparação e mitigação para a gestão da Redução do Risco de 

Desastres.  

Palavras-chave: Defesa Civil, Redução de Risco de Desastres, Responsabilização, Política. 
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ABSTRACT 
 

The increase in the number of natural disasters, as well as their social and economic effects, in 

recent years, has raised a larger collection, by the media, population and control organs, in the 

members of the Civil Defense system on the reduction of their effects on society, given that 

the same has been increasingly overwhelming. To this end, the research analyzes the screen 

because of the Civil Defense system, historically, have focused their actions, programs and 

public policies on disaster management, i.e. in the response and recovery at the expense of 

disaster risk management, i.e. on prevention, preparedness and mitigation of the same, given 

that the same cannot be avoided, but its effects Yes decreased.This arrangement is studied 

from the literature review, interviews and field visits. Thus, it was found that the 

resposabilização ratio and Reduction of risk of disasters that the higher the enforcement and 

accountability greater and consistent are the number of actions, programmes and public 

policies aimed at prevention, preparedness and mitigation, i.e. for disaster risk reduction 

management. 

Keywords: Civil Defense, disaster risk reduction, accountability, policy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

  

A Defesa Civil, conforme a Lei n0 12.608,  de  10  de  abril  de  2012,  constitui  o  “conjunto  

de ações de prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação voltadas à proteção e a 

Defesa  Civil   destinadas   a   redução   do   risco   de   desastres”.   Trata-se de uma política pública 

regulamentada por leis e normas nos três níveis de poder: federal, estadual e municipal. É 

possível entender a Defesa Civil como política pública, já que esta, conforme conceituação de 

Lynn (1980, p. Favor indicar o número da página da referida citação), apud Souza (2006, p...), 

pode   ser   resumida   como   “um   conjunto   de   ações   do   governo   que   irão   produzir   efeitos 

específicos”. 

Bucci (1997, p...),   por   sua   vez,   define   políticas   públicas   como   “a   coordenação   dos  

meios à disposição do Estado, harmonizando as atividades estatais e privadas para a 

realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados”.   O   marco  

normativo da Defesa Civil passou por mudanças recentes devido à baixa integração entre os 

órgãos do sistema de Defesa Civil nos três níveis de governo, bem como pela imprudência no 

desenvolvimento de ações voltadas para a prevenção, preparação e mitigação dos desastres. 

Desta feita, o cenário vigente, apenas aumentava os danos sociais e econômicos e, 

principalmente, o número de óbitos ano-a-ano. 

O megadesastre da Região Serrana do Estado do RJ em janeiro de 2011 vitimou cerca 

de mil pessoas e deixou milhares de desabrigados e desalojados, sendo este o maior desastre 

natural da história do país. Este evento deixou a população do país comovida e sensiblizada, o 

que fez com que a mídia e os órgãos de controle e fiscalização pressionassem o governo a 

tomar medidas que mudassem as políticas públicas de Defesa Civil, visando à minoração do 

número de óbitos decorrentes dos desastres no país. É neste contexto que foi publicada a Lei 

no 12.608, de 10 de abril de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(PNPDC). 

A nova PNPDC força os governos estaduais e, sobretudo, os municipais, os quais estão 

no locus do problema - a ocupação de áreas de riscos geológicos e hidrológicos a desastres 

naturais - a mudarem a concepção da gestão das políticas púbicas de Defesa Civil, ou seja, 

agir preventivamente aos desastres e não reativamenente ao mesmo. 
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Esta pesquisa procurou entender o porquê dos principais atores do sistema de Defesa 

Civil – comunidade, gestores de Defesa Civil e governantes – terem historicamente focado na 

gestão dos desastres em detrimento da gestão do risco de desastres. Assim, estruturou-se a 

mesma em cinco capítulos a fim de entender o sistema de Defesa Civil e, desta forma, ao final 

se pudesse apresentar contribuições. 

No primeiro capítulo, se apresenta um desenho da pesquisa com seus principais 

aspectos, quais sejam: o tema, o problema estudado, os alcances e limites estabelecidos, as 

contribuições esperadas, as variáveis, os objetivos e a metodologia utilizada. 

No segundo capítulo, é realizada uma apresentação do que é Defesa Civil, bem como o 

que é uma política pública de Defesa Civil, para tal utiliza-se trechos das entrevistas 

realizadas a fim de defini-los dado a falta de conceituação bibliográfica do tema. Igualmente, 

apresenta-se um panorama histórico da mesma no país, bem como da Política Nacional de 

(Proteção) e Defesa Civil, para tal abebera-se nas Legislações existentes sobre o tema.  Por 

fim, destaca-se a Defesa Civil no Estado do RJ. 

No terceiro capítulo, é apresentado o conceitual teórico que foi usado na pesquisa a fim 

de analisar os principais atores do sistema de Defesa Civil: a comunidade, os gestores de 

Defesa Civil e os governantes. Para tal, abordaremos a teoria de análise de políticas públicas, 

dada a necessidade de análise das políticas públicas de Defesa Civil. 

Abordorda-se, também, a teoria da dependência de trajetória para que se entenda o 

porquê do histórico enfoque dos gestores de Defesa Civil nas ações de resposta e recuperação. 

Desta feita, comenta-se a teoria dos ciclos políticos, das políticas pork barrel e do 

comportamento eleitoral a fim de que se entenda o enfoque da comunidade e dos governantes 

nas ações de resposta e recuperação. Por fim, o capítulo aborda a Redução de Risco de 

Desastre (RRD), o enforcement e a accountability, relacionando-os aos três atores já citados. 

E no quarto capítulo, realiza-se um exercício de análise da Política Pública de Defesa 

Civil no Estado do RJ no biênio 2012-2014. Para isso, toma-se como base a PNPDC, bem 

como as entrevistas realizadas e, os programas, ações e políticas públicas de Defesa Civil que 

vem sendo desenvolvidas no Estado do RJ. Ao fim da análise, estabeleceu-se a relação entre 

responsabilização e RRD e, a influência do enforcement e da accountability nas ações de 

prevenção, preparação e mitigação frente aos desastres naturais. 
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Este estudo tem por objetivo último contribuir para o debate e evolução das ações, 

programas e políticas públicas de Defesa Civil, visando sobremaneira a RRD de tal maneira 

que minore os impactos sociais e econômicos e, principalmente, o número de óbitos 

decorrentes dos desastres. Chega de retirar corpos da lama ano-a-ano após cada desastre 

natural! 
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2  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A Defesa Civil deve ser definida como a atuação dos órgãos governamentais e não 

governamentais, bem como da própria sociedade organizada, integradamente, em prol da 

proteção da mesma frente aos desastres. Assim, conceitua-se Defesa Civil no sentido lato 

como   “um   dever   de   todos   para   com   todos”.      Esta   é   organizada   de   ações   que   objetivam  

estabelecer procedimentos a fim de prevenir ou evitar e, em caso de impossibilidade, mitigar 

os efeitos advindos de eventos adversos que causam riscos à coletividade.  

Desta feita, as ações, programas e Políticas Públicas de Defesa Civil devem objetivar, 

prioritariamente, a redução do número de óbitos, bem como tornar as cidades e, 

principalmente, as comunidades de riscos resilientes1, conforme preceitua o Marco de Ação 

de Hyogo (MAH)2 cujo Brasil é signatário.  

 

2.1 TEMA 

 

Conceitua-se Defesa Civil como um complexo arcabouço de ações sistêmicas e 

integradas que visam à prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação frente a 

desastres. Estas visam minimizar os desastres, preservando a moral da população e 

reestabelecendo a normalidade social e econômica das áreas afetadas; evitando assim, que as 

desigualdades sociais aumentem. 

 

 

 

                                                           
1 Segundo Lonstaff (2005), na área da psicologia, resiliente significa a habilidade de um indivíduo suportar ou se 
adaptar a adversidade. Pode ainda entender num aspecto organizacional, a habilidade com que se pretende 
recuperar rapidamente, ou pelo menos estabilizar-se, permitindo a sua continuidade, num curto período de 
tempo. (Fonte: LONGSTAFF, P. H. Security, Resilience, and Communication in Unpredictable Environments 
Such as Terrorism, Natural Disasters and Complex Technology, 2005. In Huber, G, J. Um método para o 
desenvolvimento de indicadores de resiliência em organizações - Dissertação (Mestrado em Informática) – 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Matemática, Programa de Pós Graduação em Informática, 
2010. Rio de Janeiro, 2010.) 
2 O Marco de Ação de Hyogo (MAH) é o instrumento mais importante para a implementação da redução de risco 
de desastres que adotaram os Estados Membros das Nações Unidas. Seu objetivo geral é aumentar a resiliência 
das nações e das comunidades frente aos desastres ao alcançar no ano de 2015, uma redução considerável das 
perdas que ocasionaram os desastres, tanto em termos de vidas humanas quanto aos bens sociais, econômicos e 
ambientais das comunidades e países. Disponível em www.unisdr.org/hfa acessado em 26 de ago de 2014. 

http://www.unisdr.org/hfa
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Conforme o prescrito na PNPDC (2012, p.1):  

“são   diretrizes   da   PNPDC:   a   prioridade   às   ações   preventivas   relacionadas à 
minimização  de  desastres”.  Esta  traz,  também,  o  conceito  de  desastre  como  “[...]  os 
resultados de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um 
ecossistema vulnerável, causando danos humanos, matérias e ambientais e 
consequências e prejuízos  econômicos  e  sociais”.   

 

As ações que impelem os objetivos da PNPDC abrangem os seguintes aspectos globais: 

a prevenção de desastres; a mitigação; a preparação para o enfrentamento aos desastres; a 

resposta em si aos desastres; e, a recuperação. 

As ações, programas e políticas públicas de Defesa Civil constituem um sistema que 

permeia as esferas municipal, estadual e federal, bem como a sociedade civil. Consideram-se, 

também, os condicionantes de situação de normalidade e anormalidades, os quais conduzem a 

densos questionamentos, pois a ineficiência e ineficácia deste tipo de política pública pode 

ocasionar elevado número de óbitos, bem como aumentar a pobreza e desigualdade local. 

Bucci (1997, p...), por sua vez, define políticas públicas como: “a   coordenação dos 

meios a disposição do Estado, harmonizando as atividades estatais e privadas para a 

realização   de   objetivos   socialmente   relevantes   e   politicamente   determinados”,   e   as   avalia  

como um problema a ser estudado. Stone (2002, p...) aborda que o político, prioritariamente, 

objetiva o retorno politico-eleitoreiro ao invés da eficiência e eficácia das políticas públicas. 

Todavia, as normas jurídicas regem as políticas públicas e dimensionam o 

conhecimento da ação do Estado, norteando, assim, os programas e políticas públicas de 

Defesa Civil. A PNPDC passou por mudanças recentes, principalmente devido ao baixo 

interesse governamental municipal em planejar, prevenir e preparar a sociedade para o 

enfrentamento aos desastres. 

Nesse sentido, comenta-se que o desinteresse do poder público quanto às questões 

relacionadas à Defesa civil, bem como à dificuldade do mesmo em preparar-se e responder 

aos desastres tem propiciado um elevado número de óbitos decorrentes dos desastres, tendo 

em vista a magnitude e a recorrências dos mesmos na última década. 

Este estudo tem a intenção de aprofundar os conhecimentos vigentes sobre as ações, 

programas e Política de Defesa Civil implementadas no Estado do RJ no período de (2012-

2014) de forma a analisar que aspectos foram mais decisivos para a elaboração e 

implementação da mesma e, ainda, compreender quais foram as consequências destas para a 
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Secretaria de Estado de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro (SEDEC/RJ) e para as 

Coordenadorias Municipais de Defesa Civil (COMDEC).  

2.2 PROBLEMA 

A maioria das ocorrências de desastres é inevitável, mas com o preparo e enfrentamento 

destas de maneira correta, pode-se minimizar seus efeitos danosos, sejam humanos, sociais, 

materiais, econômicos ou ambientais. Eventos adversos geralmente se potencializam quando a 

população não está preparada para agir de forma adequada diante de uma ocorrência ainda 

não vivenciada ou quando já faz algum tempo que a mesma vivenciou um desastre, ou seja, 

quanto mais recente o desastre na memória da população maior a percepção do risco. Destaca-

se que com o passar dos anos, as pessoas voltam a residir em localidades assoladas por 

desastres, o que pôde ser verificado nas comunidades do morro do Bumba, Rocinha, e bairros 

de Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, etc. 

De acordo com Paraná (2012), adultos adquirem hábitos preventivos somente depois de 

vivenciarem uma situação de crise ou pela existência de legislação pertinente. Corroborando 

com o autor, deve-se observar que além dos preceitos comentados pelo mesmo deve-se ter 

uma legislação com programas e políticas públicas que sejam efetivamente cobradas, bem 

como os seus formuladores, gestores e governantes sejam responsabilizados pela ineficácia e 

ineficiência da mesma. 

É fato, também, a cultura de resposta dos gestores de Defesa Civil - oriundos dos 

Corpos de Bombeiros – associado aos interesses políticos eleitoreiros na recuperação dos 

danos ocasionados pelos desastres. Segundo Almeida e Pascolino (2009, p...),  “nota-se, por 

um conjunto de fatores, que o Brasil não possuiu uma cultura de risco e não desenvolve 

gestão  de  risco,  mas  gestão  de  crise”. 

Todavia, o status quo mostra-nos que as ações, programas e políticas públicas não têm 

disseminado a cultura da percepção do risco e de RRD, dado que o número de óbitos tem se 

elevado a cada desastre, o que se agrava devido ao adensamento populacional em áreas de 

riscos associados às mudanças climáticas. 

Nesse contexto, surgiram os questionamentos a serem respondidos por este trabalho, a 

saber: que aspectos da relação político-eleitoreira dos governantes influenciam nos programas 

e políticas públicas de Defesa Civil? Quais são os impactos da influência dos governantes nos 

programas e políticas públicas de Defesa Civil? 
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2.3 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

  

Foram estudadas as relações entre as ações, programas e politicas públicas de Defesa 

Civil no Estado do RJ e o ciclo político, comportamento eleitoral, a dependência de trajetória 

dos gestores de defesa civil, as políticas pork barrel, o enforcement e accoutability dos 

governantes e gestores de Defesa Civil no Estado do RJ. É reconhecido o fato de que vários 

desastres naturais ocorreram no Estado do RJ, ocasionando um elevado número de óbitos.  

 

2.4 JUSTIFICATIVAS 

 

Observa-se que as Políticas de Defesa Civil não têm tido efeito sob o Risco de Redução 

de Desastres – RRD -, mesmo com o vultoso empenho dos gestores de Defesa Civil. Assim, 

este trabalho procurará entender a razão de tal mister, bem como procurará apresentar 

contribuições para que a mesma seja de fato eficaz na redução do impacto social e econômico 

e, principalmente, do número de óbitos decorrentes dos desastres naturais. 

O estudo da PNPDC sob a ótica das Ciências Políticas possibilita a adoção de 

mecanismo que tornarão de fato efetivos os programas e políticas públicas de Defesa Civil, 

fazendo com que as comunidades de riscos, bem como as cidades tornem-se resilientes e, que 

consequentemente reduzam-se o número de óbitos quando da ocorrência de desastres naturais, 

bem como as cidades possam reagir e voltar à normalidade o mais rápido possível, evitando-

se assim que se aumentem as desigualdades sociais. 

Este trabalho tem por objetivo contribuir para a efetiva implementação da PNPDC, 

analisando as ações, programas e políticas públicas da SEDEC/RJ e levantando os 

ensinamentos necessários para evitar que possíveis equívocos sejam replicados em outros 

estados da federação, bem como em outros países, já que atualmente a doutrina de RRD é 

mundial. 

 

2.5 CONTRIBUIÇÕES 

 

A principal contribuição deste trabalho se dará no sentido de propor uma das maneiras 

com que a PNPDC empregada no Estado do RJ possa ser respeitada e, assim, minimize-se o 

número de óbitos, quando da ocorrência de desastres naturais.  
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O presente trabalho analisará a PNPDC sob a ótica de conceitos das ciências políticas, 

buscando entender as consequências destas para a efetividade da RRD. Estes conhecimentos 

absorvidos e bem aplicados pela sociedade civil, por todos os partícipes do sistema de Defesa 

Civil e pelos governantes poderão contribuir para a construção de uma sociedade resiliente, 

cada vez mais, preparada para o enfretamento aos desastres naturais. 

 

2.6 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar a PNPDC no Estado do RJ, verificando quais são 

os principais fatores que influenciam na mesma e, suas consequências na efetividade da RRD 

e, consequentemente na redução do número de óbitos quando da ocorrência de desastres 

naturais. 

 Para atingir o objetivo final da pesquisa, foram perseguidos os seguintes objetivos 

intermediários: 

 - Estudar a influencia do ciclo político, comportamento eleitoral e das políticas pork 

barrel nas ações, programas e políticas públicas de Defesa Civil; 

 - Estudar a influência dos gestores de Defesa Civil, quando membros do Corpo de 

Bombeiros, nas ações, programas e políticas públicas de defesa civil; 

 - Estudar a interrelação entre responsabilização e RRD. 

 Para tal, o trabalho em tela abordará as questões, a saber: 

  - O que é um programa e política pública de Defesa Civil? 

  - Qual o macro objetivo de um programa e política pública de Defesa Civil? 

  - Qual a relação entre ações, programas e políticas públicas de Defesa Civil e, 

ciclo político? 

  - Qual a relação entre ações, programas e políticas públicas de Defesa Civil e, 

comportamento eleitoral? 

  - Qual a relação entre ações, programas e políticas públicas de Defesa Civil e, 

políticas do tipo pork barell? 

  - Qual a influência responsabilização nas ações, programas e políticas públicas 

de RRD ? 
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2.7 HIPÓTESES 

 

Marconi e Lakatos (2007) definem hipótese como: 

 

“[...] uma proposição que se faz na tentativa de verificar a validade de 
resposta existente para um problema. É uma suposição que antecede a 
constatação dos fatos e tem como característica uma formulação provisória; 
deve ser testada para determinar sua validade. Correta ou errada, de acordo 
ou contrária ao senso comum, a hipótese sempre conduz a uma verificação 
empírica.” 
 

Neste sentido, a conjunção de fatores políticos influencia, sobremaneira, na promoção 

das ações, programas e políticas públicas de Defesa Civil, os quais são norteados pela 

PNPDC. Isso explica a ação das Defesas Civis estaduais e municipais. Essa assertiva constitui 

a hipótese que o trabalho pretende validar, fundamentando-se para tal o método qualitativo de 

historiografia oral.  

 Para testar as hipóteses, abaixo se encontram a hipótese nula e a hipótese substantiva, 

respectivamente: 

 H0 - Não há relação entre os interesses político-eleitoreiros e a redução do risco de 

desastres e óbitos. 

 H1 - Há relação entre os interesses político-eleitoreiros e a redução do risco de 

desastres e óbitos. 

 

2.8 VARIÁVEIS 

 

Utilizaram-se como variável dependente a PNPDC cuja análise é realizada durante a 

pesquisa em tela e, como variáveis independentes: o ciclo político; o comportamento eleitoral 

dos eleitores; e, a accountability e enforcement dos principais atores do sistema de Defesa 

Civil; 
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2.9 METODOLOGIA 

 

Foi desenvolvido um estudo de caráter científico cujo objetivo é identificar os 

relacionamentos causais entre a PNPDC: suas ações, programas e políticas públicas e, o Ciclo 

Político, o comportamento eleitoral da população residente as áreas de risco, políticas do tipo 

pork barell e a responsabilização dos governantes e gestores da Política de Defesa Civil. E de 

posse desta interrelação, possa-se identificar quais são os principais problemas. 

Nessa esteira, foi realizado um estudo das ações, programas e políticas públicas de 

Defesa Civil no Estado do RJ com abrangências qualitativas e quantitativas para reforçar os 

argumentos utilizados. Contudo, para este estudo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e 

histográfica oral sobre o contexto histórico das ações, programas e políticas públicas de 

Defesa Civil praticados no RJ, bem como as suas consequências na RRD e óbitos. Assim, 

obtiveram-se condições de amparar as análises realizadas. 

Por fim, ainda quanto aos meios de investigação, este estudo realizou uma pesquisa 

bibliográfica que abordou a literatura referente às temáticas, a saber: Defesa Civil; avaliação 

de políticas públicas; dependência de trajetória; ciclo político; políticas públicas tipo pork 

barell; comportamento eleitoral; Redução de Risco de Desastres; enforcement; e, 

accoutability. 

 Portanto, utilizou-se do material acessível ao público em geral, como livros, artigos e 

reportagens já publicadas. Ainda como objetivo de levantar informações necessárias à 

consecução da pesquisa, foi realizada uma pesquisa documental que analisou conteúdos 

oficiais, dos últimos quatorze, anos da SEDEC/RJ, que tratavam sobre ações, programas e 

políticas públicas de Defesa Civil, bem como sobre avaliação de danos de desastres e 

investimentos em prevenção, preparação e, recuperação e reconstrução.  

Além disso, foram realizadas as seguintes técnicas realizada: estudo e pesquisa. Por 

meio da pesquisa exploratória, pode-se descrever e elaborar a classificação inicial de 

fenômenos e eventos. Neste trabalho, o estudo foi realizado integrando-se a bibliografia, as 

entrevistas e a documentação levantadas. 

Os passos seguintes para a realização desta pesquisa foram os seguintes: 

 - Levantamento da bibliografia e dos documentos pertinentes; 

 - Seleção da bibliografia e documentos; 

 - Leitura da bibliografia e dos documentos selecionados; 

 -Análise crítica, tabulação das informações obtidas e consolidação das questões de 

estudo; 
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 - Realização das entrevistas; e, redação do relatório. 

 

A coleta do material foi realizada por meio de consultas às Bibliotecas Mario Henrique 

Simonsen da Fundação Getúlio Vargas (FGV), da Escola de Defesa Civil da (EsDEC) da 

SEDEC/RJ do Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais em Desastres (NEPED) da 

Universidade Federal de São Carlos dentre outras instituições de Ensino Superior no Brasil. 

Também Foram consultadas publicações periódicas – jornais e revistas; dados e relatórios da 

SEDEC. 

O final da pesquisa se caracterizou pela tabulação e consolidação das informações 

obtidas, bem como das entrevistas de forma a confirmar uma das hipóteses levantadas, 

estabelecendo, assim, pressupostos para que possamos entender o porquê dos interesses 

políticos-eleitoreiros influenciarem na eficácia dos programas e políticas defesa. 

 
(Quem foi entrevistado) 
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3 DEFESA CIVIL: UM PANORAMA 

 
 

3.1 DEFESA CIVIL: O QUE É? 
 

Não é fácil entender e conceituar o que de fato é Defesa Civil, dada a sua 

complexidade e interdisciplinaridade, o que faz com que os experts e pesquisadores do ramo 

discordem em parte conceitualmente um do outro, no entanto, suas visões sobre a temática 

são complementares. Assim sendo, este item procurou contextualizar o que é Defesa Civil a 

fim de se entender o que é o real objeto de pesquisa deste trabalho: a Defesa Civil. 

Por ser multifacetada, a Defesa Civil atravessa quase toda a matriz governamental, 

dado que a mesma esta inserida em ações sociais, ambientais, de saúde, de educação, de 

transporte, de obras e infraestrutura, de desenvolvimento... O seu locus principal são as áreas 

de riscos com alta densidade populacional e elevada desigualdade social, onde reverberam os 

problemas sociais e ambientais, sendo os pesquisadores destes campos os maiores 

desenvolvedores de pesquisas na área de Defesa Civil. 

“[...]  A  Defesa  Civil  está  diretamente  relacionada  à  vida,  pois  a  mesma  não  é  um  fato  

isolado. Ela se relaciona com todas as áreas que tem este objetivo e influenciam na vida do 

cidadão. Ela especificamente tem uma característica de trazer segurança através do 

conhecimento, o qual implica diretamente no comportamento das pessoas, seja na área de 

segurança  publica,  seja  na  área  de  saúde,  seja  na  área  de  alimentação  [...]”3. 

“[...]  é  impressionante  isso: eu já me fiz esta pergunta varias vezes. Defesa civil é a 

vida  [...]”4. 

“[...]   a   Defesa   civil   é   um   conjunto   de   ações   que   visam   minimizar   as   causas   e   as  

consequências dos desastres, mas para mim falando de município a Defesa Civil tem que 

estar inteirada com o cotidiano da população desde a escola, devendo estar inserida na 

grade curricular. Ela deve estar voltada para ações de prevenção com ações não só para a 

Defesa Civil, mas também com outras ações publicas que envolvem todo o governo nessas 

áreas que o governo tem conhecimento que são consideradas áreas de riscos. Tirar ou 

                                                           
3 Entrevista Ten Cel Lucena – set 2014. 
4 Entrevista Cel BM RR Silva – set de 2014. 
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minimizar os efeitos a essa população, ou seja, a Defesa Civil que esta intrínseca no nosso 

dia-a-dia  24  por  dia  principalmente  nas  regiões  sujeita  a  desastres  [...]”5. 

Os pesquisadores do campo, entrevistas, destacam a necessidade de se entender a 

relação entre desenvolvimento sustentável, redução de desastres, proteção ambiental e bem-

estar social a fim de se analisar, bem como desenvolver interdisciplinamente ações, 

programas e políticas públicas de Defesa Civil, dado que os desastres impactam sobremaneira 

a qualidade de vida, a economia local e o meio ambiente, ou seja, o desenvolvimento 

sustentável da comunidade afetada. 

“[...]  O  entendimento  vem  por  essa  máxima,  eu  não  posso  impedir que chova, mas eu 

posso trabalhar de tal maneira que se chover não haja mortes. Esses são os conceitos mais 

atuais no mundo e, cada vez mais, eles tem ganhado um entendimento em todos os ramos as 

sociedade inclusive na comunidade. As perspectivas de resiliência tem contribuído muito em 

entender que não da para impedir que um evento adverso de origem natural aconteça, mas 

nós podemos trabalhar de tal maneira que os desastres não tragam danos humanos, nem 

sempre é possível evitar que aconteçam os danos matérias e até mesmos os ambientais, mas 

certamente os danos humanos nos podemos trabalhar para evitá-los  [...]”.6 

Legalmente, a Defesa Civil no país ampara-se na Constituição Federal de 1988 e na 

Lei n0 12.608, de abril de 2012. A Lei em vigor conceitua a Defesa Civil como um conjunto 

de ações que visam à prevenção, à preparação e à mitigação dos desastres, bem como as suas 

ações de respostas e recuperação. Estas objetivam a minimização dos efeitos materiais e 

humanos dos desastres. 

“[...]   Defesa   civil   eu   prefiro seguir a doutrina, pois não há definição melhor. É o 

conjunto de esforços, visando o bem estar da população e a RRD [...]”7. 

A Defesa Civil deve preocupar-se, primordialmente, com os efeitos humanos e 

matérias dos desastres. O mesmo foi conceituado por Perry e Quarantelli em sua obra: What is 

a disaster? Como um fenômeno social ou, mais precisamente, um evento de caráter 

disruptivo da estrutura ou sistema social. Assim, adiciona complementarmente mais um 

ingrediente a fim de se conceituar o que é Defesa Civil.  

A Defesa Civil deve nortear as suas ações a fim de manter e resguardar o sistema 

social, ou seja, a incolumidade das pessoas, o direito a propriedade segura, o meio ambiente, a 
                                                           

5 Entrevista Sr. Carlos Alexandre – set 2014. 
6 Entrevista Cel BM Silva Costa – set de 2014. 
7 Entrevista Ten Cel BM Paulo Renato – set de 2014 
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infraestrutura governamental e social durante os desastres, bem como possibilitar que os 

efeitos dos desastres sejam mínimos sobre o sistema e, que o mesmo recupere-se rapidamente, 

voltando ao seu status quo. 

“[...]  a agência Defesa Civil tem que trabalhar com conceitos atuais de proteção e 

defesa da sociedade de maneira que o nosso compromisso passa a ser ajudar a população 

como um todo a reduzir os desastres, superar obstáculos e suportar a pressão de situações 

emergências  [...]”8. 

 

3.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEFESA CIVIL: O QUE SÃO? 

 

Inicialmente, é necessário conceituar o que é política pública, para tal fundamentou-os 

na Ciência Política a fim de explicá-la. A mesma apresenta duas visões, a saber: a política 

pública como uma opção governamental de fazer ou não; e, política pública como o resultado 

de um processo o qual envolve um arcabouço de decisões geradas por diversos atores, sendo 

estas ditadas, também, pelo jogo de poder da interelação entre os mesmos. 

“[...]  pra  mim  uma política pública de Defesa Civil é quando um gestor eleito seja ele 

um prefeito ou um governador resolve dar uma atenção, também, à Defesa Civil como ele da 

uma a uma secretaria de obras, a uma secretaria de saúde e a uma secretaria de educação. A 

Defesa Civil não é considerada pelos gestores como uma pasta relevante de orçamento, 

geralmente o orçamento é pequeno. Não se tem muita atenção do governo [...]”9. 

Segundo Howlett e Ramesh (2003), a política pública resulta de decisões tomadas pelos 

governos. O autor cita também que as decisões governamentais de não fazer nada são tão 

políticas, tanto como aquelas para fazer coisa alguma. Já Jenkins (1995) afirma que política 

pública é um conjunto inter-relacionado de decisões tomadas por atores políticos preocupados 

com a seleção de metas e dos meios para atingi-los. O autor, ainda, explicita a política como 

um processo relevante para a tomada de decisão governamental. 

No Brasil, as políticas públicas de Defesa Civil apenas entram na agenda política, 

quando da ocorrência de grandes desastres naturais, dada a comoção popular, sendo as 

mesmas eminentemente voltadas para as ações de respostas, ajuda humanitária e recuperação. 

                                                           
8 Entrevista Cel BM Silva Costa – set de 2014 
9 Entrevista Sr. Carlos Alexandre – set de 2014. 
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No entanto, com o passar do tempo, lamentavelmente, as mesmas adormecem até o próximo 

desastre. 

O nosso país possui dimensões continentais, bem como se encontra verticalmente 

apoiado sobre o globo terrestre, o que faz com que tenhamos diferentes tipos de desastres 

naturais no país, desde a seca até as inundações. Estas são as que trazem maior impacto ao 

país; a fim de exemplificar, citamos as enchentes em Santa Carina em 2009 e o megadesastre 

da região serrana do RJ em janeiro de 2011. 

 “[...] este desastre da serra em 2011 foi um divisor de águas, pois se saiu de uma 

cultura de resposta e reconstrução, para principalmente uma de prevenção e preparação 

comunitária  [...]”10. 

 Uma política pública de Defesa Civil deve considerar as características gerais e as 

particularidades de cada região.  

“o   caráter   cíclico   das   cheias   urbanas   associado   às   dificuldades   por   que  
passam as administrações municipais, em especial pela falta de 
conhecimento geral do regime de chuvas, das causas e forma de combate às 
chuvas, leva à interrupção e ao abandono de atividades até o período crítico 
seguinte de precipitações, agravando-se,   a   cada   ano,   os   problemas”  
(CHRISTOFIDIS, 2001, p. 213). 

 

O maior fator de vulnerabilidade é a insipiência da cultura de percepção do risco, o que 

faz com que a população, invariavelmente, se exponha ao mesmo em virtude do 

subdimensionamento ou desconhecimento do mesmo. Por tanto, é basilar à Defesa Civil o 

desenvolvimento inicial de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da cultura de 

percepção do risco, visto que esta é essencial para as demais. No entanto, não se pode 

esquecer que as mesmas devem ser voltadas para o desenvolvimento sustentável, assim, 

verdadeiramente, se reduzirá o risco de desastres. 

“[...]   olha   você   me   pegou   legal!   Eu   acho   que   para   se   falar   de   política   publica de 

Defesa Civil a gente já teria que ter isso ai no colégio. Nunca tivemos uma política pública de 

Defesa Civil. O homem que vai governar um estado e não sabe o que é Defesa Civil não tem 

como desenvolver políticas públicas na área. É necessário saber, conhecer e sentar numa 

sala de aula para poder entender de fato o que é Defesa Civil. 

 

                                                           
10 Entrevista Cel BM RR Luis Guilherme – set de 2014. 
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Estamos fazendo muita coisa boa, bacana, mas ainda estamos muito ligados à resposta 

porque ainda não se tem uma cultura de Defesa Civil. Defesa civil sou eu! Você é defesa 

civil! E a gente acha que a defesa civil esta lá. O que e uma defesa civil? Começa com a 

gente, com as nossas próprias interações com a sociedade: isso é a essência da Defesa Civil 

[...]”11. 

No mundo, o histórico de desastres naturais demonstra que as políticas públicas de 

Defesa Civil voltada à resposta, à reabilitação, à recuperação e à reconstrução são necessárias, 

no entanto, são paliativas e insuficientes perante a diminuição dos danos humanos e 

socioeconômicos provocados pelos desastres. É necessário que as políticas públicas de Defesa 

Civil voltem-se para a RRD, fomentando a participação popular. 

“[...]  é  uma  política  publica  onde  contemplamos   todos os programas e projetos onde 

estão inseridos todos os aspectos globais de prevenção, de mitigação, de preparação, de 

resposta  e  de  recuperação  durante  os  desastres  [...]”12. 

“[...] toda política publica de Defesa Civil desenvolve e percorre ações que venham 

tarzer resiliencia e possibilitar sustentabilidade à sociedade. Quando eu quero dizer 

sociedade eu digo o cidadão propriamente dito e todos os sistemas públicos, privados que 

funcionam na cidade para o seu desenvolvimento e prosperidade para que haja equilíbrio na 

vida. Nós temos a oportunidade de fazermos isso, mas não é uma ação que depende apenas 

de governo, sempre será uma matriz cidadão responsável e governo comprometido [...]”13. 

“[...]  A  Defesa  Civil envolve relacionamento com comprometimento. A política é uma 

premissa fundamental na vida das pessoas. Todos nós devemos participar da política, 

exercendo a nossa cidadania [...]”14. 

 

3.3 ARCABOUÇO HISTÓRICO 

 

É necessário destacar que o conceito: Civil Defense foi utilizado pela primeira vez na 

Inglaterra no início da 2ª. Grande Guerra. Este surgiu como uma ação organizada, tendo por 

                                                           
11 Entrevista Cel BM RR Silva – set de 2014. 
12 Entrevista Ten Cel BM Paulo Renato – set de 2014. 
13 Entrevista Cel BM Silva Costa – set de 2014. 
14 Entrevista Ten Cel BM Lucena – set de 2014. 
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finalidade a promoção da defesa passiva das populações civis frente aos bombardeios 

constantes que assolavam Londres e afetavam, principalmente, a população civil. A essência 

da doutrina foi pautada nesta ameaça clara e imediata. 

 Segundo Araújo (2010), as ações consistiam na organização de equipes que mantinham 

a vigilância dos céus com o auxílio dos recém-desenvolvidos sistemas de radar e sistemas de 

comunicação que alertavam não somente as forças de defesa antiaéreas, como também as 

populações alvo. Os sistemas preveniam as populações para o risco iminente e a necessidade 

de abandonar lares e afazeres, buscando abrigo em locais previamente preparados para este 

fim.  

O sistema como um todo, funcionava de maneira harmônica e coordenada graças a um 

constante treinamento das equipes e um programa de educação voltado para a população, 

visando minimizar ao máximo as perdas e danos frente aos ataques aéreos. Assim, desde o 

início observa-se a preocupação dogmática, prioritariamente, com a preparação, prevenção e 

mitigação. 

No Brasil, o afundamento de navios mercantes por submarinos alemães nas costas 

brasileiras como a iminente entrada do país na 2ª. Guerra Mundial, em 1942, foi o marco 

inicial para o estabelecimento do primeiro modelo de uma instituição nos moldes do Civil 

Defense inglês: o Serviço de Defesa Passiva Antiaérea 

 

 (...) o Governo Federal Brasileiro, em 1942, preocupado com a segurança 
global da população, principio básico no tratamento das ações de Defesa 
Civil, estabelece, entre outras, medidas tais como a criação do Serviço de 
Defesa Passiva Antiaérea e a obrigatoriedade do ensino da defesa passiva em 
todos os estabelecimentos de ensino, oficiais ou particulares, existentes no 
país.  

Em 1943, a denominação de Defesa Passiva Antiaérea é alterada para 
Serviço de Defesa Civil, sob a supervisão da Diretoria Nacional do Serviço 
da Defesa Civil, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores e extinto em 
1946, bem como, as Diretorias Regionais do mesmo Serviço, criadas no 
Estado, Territórios e no Distrito Federal. 

               (RICCIARELLI, 2011, pp. 26-27)  

 

Com o fim da segunda grande guerra, o conceito de proteção passiva da população 

voltou-se para o financiamento dos efeitos das secas na região nordeste, já recorrentes no 

cenário nacional. Destaca-se que a Constituição de 1946 que previa em seu escopo tal 
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dotação, o que ressalta, desde o início no país, as ações voltadas, prioritariamente, para as 

respostas. 

Até o ano de 1966, praticamente todas as proposições de cunho legislativo, no mister da 

proteção/defesa civil, limitavam-se a assistência de vítimas das secas na região nordeste, ou 

seja, nas ações focadas na resposta. Todavia, as intensas chuvas ocorridas no verão daquele 

ano trouxeram para aquela região enormes danos e prejuízos, o que fez como que o quadro 

começasse a mudar. Destaca-se, assim, que a região nordeste era desprovida de atenção 

nacional, o que fazia com que os seus problemas públicos dificilmente entrassem na agenda 

nacional. 

Ainda assim, em 1966 e 1967, fortes chuvas assolaram também o Estado da Guanabara 

- até pouco tempo capital do país. Estes desastres vitimaram milhares de pessoas, bem como 

fez com que houvesse um elevado número de desabrigados15 e desalojados16. Estes desastres 

impactaram, sobremaneira, na região metropolitana do Estado, vez que, o mesmo encontrava-

se totalmente desaparelhado para gerenciar o caos que se instalou. Serviços básicos de 

infraestrutura; tais como: abastecimento de água potável, energia, transporte... ficaram 

seriamente comprometidos, bem como o socorro às vítimas e assistência médica e social aos 

desabrigados e desalojados.  

Esses desastres evidenciaram a inexistência de uma estrutura que realizasse a 

mobilização e articulação de recursos de maneira que se pudesse lançar mão destes de 

maneira racional, otimizando o enfrentamento da situação instalada, bem como mitigando os 

feitos oriundos do evento adverso. Destaca-se que além do óbice citado, não havia integração 

alguma entres os órgãos governamentais das três esferas. 

É fato que a população, a sociedade civil e entidades privadas apoiaram e muito, no 

entanto, os recursos disponíveis ficaram ociosos a despeito da enorme demanda. Não havia 

uma coordenação que conhecesse as demandas e tivesse informações acerca dos meios 

disponíveis, bem como o poder de mobilizá-lo e articulá-los.  

Após um hiato de 20 anos, o foco, então, passou de uma preocupação com ameaças de 

conflitos externos e resposta à seca no nordeste para o enfrentamento de desastres naturais. 

Assim, organizou-se em dezembro de 1966, no estado da Guanabara, a primeira Defesa Civil 
                                                           

15
 Desalojado ou pessoa cuja habitação foi afetada ou ameaçada de dano e que necessita de abrigo provido pelo 

Sistema de Defesa Civil. 
16 Pessoa que foi obrigada a abandonar temporária ou definitivamente sua habitação, em função de evacuações 
preventivas, destruição ou avaria grave, decorrentes do desastre, e que, não necessariamente, carece de abrigo 
provido pelo Sistema de Defesa Civil. 
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Estadual do Brasil. Criou-se, também, em 1967, por meio do Decreto-lei nº 200, o Ministério 

do Interior cuja atribuição era, também, à assistência às populações atingidas por calamidades 

públicas.  

Igualmente, foi criado através do Decreto Estadual nº. 722 de 18.11.1966 o primeiro 

Plano Diretor, o Sistema de Defesa Civil e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, sendo 

estas às primeiras estruturas formais de Defesa Civil no país. Todas estas medidas ocorreram 

devido ao grande clamor nacional oriundo do elevado número de óbitos num dos grandes 

centros do país. Assim, a opinião pública cobrou para que o tema Defesa Civil entrasse na 

agenda governamental, como sempre entra, imediatamente, após uma catástrofe, sendo que 

historicamente adormece ao logo do período até o próximo desastre. 

Instituiu-se, também, um grupo de trabalho para fomentar a mobilização dos órgãos 

estaduais, ainda sob a comoção das chuvas, para o enfrentamento das enchentes, definindo o 

papel que cada um deles deveria desempenhar, o que hoje em dia seria conceituado como 

matriz de responsabilidades17. Estes estudos propiciaram a criação do Sistema Nacional de 

Defesa Civil (SINDEC) no então Estado da Guanabara em 24 de novembro de 1969. 

Todavia, cabe comentar que efetivamente não houve clareza quanto à competência de 

cada órgão, bem como a quem cabia à coordenação das ações, o que trouxe sérios transtornos 

e retardos às ações. Desta feita, por ser o órgão de resposta mais recorrente, o Corpo de 

Bombeiros, desde este primeiro momento, apresentou-se como estruturador do sistema. 

Destaca-se que ao redor do mundo, historicamente, coube aos órgãos de resposta o 

gerenciamento das ações de Defesa Civil, o que fez com que a atuação da mesma priorizasse a 

recuperação e, principalmente, as respostas aos desastres. 

Na década de 1960, o país adotou uma política de Defesa Civil, baseando-se numa 

filosofia assistencialista de resposta e recuperação a fim fazer frente aos prejuízos oriundos 

dos desastres. A década de 1970 foi caracterizada pela tentativa de consolidação da 

organização de Defesa Civil. Tal fato pode ser observado pela criação da Secretaria Especial 

de Defesa Civil (SEDEC), em 1979, por meio do Decreto-lei nº 83.839, de 13 de dezembro de 

1979. Conforme preceitua o artigo 16 do referido diploma normativo:  

 
 

                                                           
17 Matriz de Responsabilidades é utilizada para definir e atribuir os papeis e as responsabilidades dos atores 
durante um projeto, programa, processo ou qualquer mudança organizacional. Com a adoção da matriz de 
responsabilidade, a identificação de quem é o responsável pelo processo e quem são os demais envolvidos fica 
mais clara e objetiva.  
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A Secretaria Especial de Defesa Civil tem por finalidade exercer, em todo o 
Território Nacional, a coordenação das atividades relativas às medidas 
preventivas, assistenciais e de recuperação dos efeitos produzidos por 
fenômenos, adversos de quaisquer origens, bem como aquelas destinadas a 
preservar o moral da população e o restabelecimento da normalidade da vida 
comunitária. (BRASIL, 1979) 

 

Faz-se um adendo, a fim de destacar que mundialmente, ainda, possui-se esta concepção 

assistencialista, mas que desde 2005 tem-se tentado mudar a mesma. Dado que a Organização 

das Nações Unidades (ONU) através de Marco de Ação de Hyogo tem disseminado a cultura 

de RRD18 cujos pressupostos baseiam-se em ações, programas e políticas públicas voltadas 

para a prevenção, preparação e mitigação19. 

A Defesa Civil passou a ser entendida no País como uma instituição estratégica para a 

RRD, após a sua capulada no artigo 144 da Constituição de 1988. Essa menciona 

explicitamente à   expressão   “defesa   civil” em dois momentos, a saber: no artigo 22, inciso 

XXVIII, afirmando que compete privativamente à União legislar sobre defesa territorial, 

defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional; e, no artigo 144, 

parágrafo   sexto,   sob   o   capítulo   “Da   Segurança   Pública”,   estabelece   que   “aos   Corpos   de  

Bombeiros Militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe à execução de atividades 

de defesa civil”.  

O Decreto nº 97.274, de 16 de dezembro de 1988, materializou a necessidade de 

inteligência, coordenação e integração para a temática Defesa Civil, bem como a todos os 

seus órgãos e entidades partícipes. Este dispôs sobre a organização do SINDEC cujo objetivo 

visava planejar e promover a defesa permanente frente às calamidades públicas, partindo-se 

da integração de instituições, órgãos e entidades que já atuavam na prevenção ou recuperação 

de danos e na assistência a emergências. O sistema tinha como órgão central a SEDEC, 

pertencente ao então Ministério do Interior. 

 

 

                                                           
18 Segundo a ONU a RRD trata-se de um quadro conceitual, o qual considera a possibilidade de minimizar as 
vulnerabilidades e os impactos adversos dos perigos num quadro de desenvolvimento sustentável. Assim sendo, 
programas e políticas públicas, bem como estratégias e práticas devem ser desenvolvidas a fim de minorar as 
vulnerabilidades e os riscos de desastres de uma sociedade. 
19 Mitigação para o Sistema de Defesa Civil trata-se de intervenção humana a fim de reduzir ou remediar os 
impactos dos eventos adversos e dos desastres. Esta não impede que o mesmo ocorra, no entanto, minimiza os 
seus efeitos, possibilitando assim uma melhor resposta e, principalmente, recuperação e reconstrução. 



 

 

34 

Igualmente, comenta-se que o contexto internacional favorecia, naquele momento, a 

agenda de RRD, visto que a resolução 44/236 da Assembleia Geral da ONU, datada de 22 de 

dezembro de 1989, estabeleceu a Década para a Redução dos Desastres Naturais, a começar 

em 1º de janeiro de 1990. O objetivo, conforme pressupostos e documentos dessa entidade 

internacional,   era   “reduzir,   por   meio   de   ação   internacional   coordenada,   especialmente   em  

países em desenvolvimento, a perda de vidas, os danos às propriedades e as perturbações 

sociais e econômicas causadas pelos desastres  naturais”20. 

Em 1990, o Ministério do Interior foi extinto – Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990 –, e 

a SEDEC passou a fazer parte do Ministério da Ação Social, o que fez, novamente, os 

programas e políticas públicas de Defesa Civil se voltarem para o assistencialismo, ou seja, 

para as ações de resposta e recuperação.  

 Após dois anos, nova mudança – estabelecida pela Lei nº 8490, de 19 de novembro de 

1992 –, a qual reorganizou os ministérios, alterando a localização institucional da 

coordenação da Defesa Civil. Esta passou para a tutela do recém-criado Ministério da 

Integração Regional, na Secretaria de Defesa Civil. 

A fim de atender ao compromisso internacional, segundo relatos históricos e 

documentais da Secretaria Nacional de Defesa Civil, o Brasil elaborou a PNDC, com metas 

estruturadas em quatro eixos: prevenção, preparação, resposta e reconstrução. Todavia, não se 

encontram documentos com avaliação dessa política nem com a verificação do alcance ou não 

das metas. A PNDC, à época, foi instituída por meio da Resolução nº 2, de 12 de dezembro de 

1994, do Conselho Nacional de Defesa Civil (CONDEC), e publicada no Diário Oficial da 

União nº 1, de 02 de janeiro de 1995, sem caráter de lei federal, como veio a assumir 

posteriormente. 

Segundo Valencio (2010), a nova PNDC continuou difundindo uma cultura que 

priorizava o atendimento de emergência em detrimento às atividades de prevenção, 

preparação e mitigação: 

Os quadros técnicos em Defesa Civil começaram, a partir daí, a serem 
formados com uma compreensão relativamente homogênea sobre a realidade 
social, apreendida de forma doutrinária. Em termos práticos, voltaram-se 
predominantemente para lidar com procedimentos padronizados na fase de 
resposta, relacionados à coordenação do cenário e atendimento a 
requerimentos burocráticos de avaliação de danos. (VALENCIO, 2010)  

 
                                                           

20 Disponível em: <http://www.un.org/documents/ga/res/44/a44r236.htm>. Acesso em: 27de ago 2014.  
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Faz-se um aparte a fim de comentar que a nova PNDC tratava-se de uma representação 

das velhas doutrinas com uma roupagem nova, a qual obviamente não reduziria o risco de 

desastres e, consequente, o número de óbitos, quando da ocorrência de desastres. 

Continuadamente, comenta-se que na gestão do então presidente da república Fernando 

Henrique Cardoso, o Ministério da Integração Regional foi extinto, conforme a Lei nº 9.649, 

de 27 de maio de 1998, sendo as atribuições da Defesa Civil transferidas, por um curto 

período de tempo para o Ministério do Planejamento e Orçamento. Esta medida empoderou a 

Defesa Civil, no entanto, a afastou mais ainda dos seus objetivos. 

Em 1999, com a Medida Provisória nº 1.911-8, de 29 de julho, foi criado o Ministério 

da Integração Nacional, passando  a  responder  pelo  assunto  “Defesa  Civil”.  No  ano  seguinte, o 

Decreto nº 3.680, de 1º de dezembro, definiu a estrutura da pasta, e criou a Secretaria 

Nacional de Defesa Civil, com competências de planejamento, coordenação, supervisão e 

implementação da Política Nacional de Defesa Civil. 

Portanto, verifica-se que, no período democrático recente, a política de defesa civil foi 

marcada por rupturas e descontinuidades. Ainda que, na maior parte do tempo, a temática 

tenha permanecido sob a tutela dos ministérios de integração, com finalidades e objetivos 

semelhantes. No entanto, a estrutura institucional foi vultosamente alterada em mudanças de 

governos, chegou até a migrar da pasta da integração à de planejamento, o que representou 

ganho de status efêmero. 

Vale comentar que a partir dos anos 2000, os desastres tornaram-se cada vez mais 

frequentes, bem como mais severos o que fez aumentar a pressão popular sob os governantes 

após cada evento adverso, influenciando, assim, diretamente nas legislações do setor. Dessa 

forma, destacam-se, infelizmente, as enchentes de Santa Catarina - em novembro de 2008 - 

que resultaram em pelo menos 135 mortes e mais de 80 mil pessoas desalojadas e 

desabrigadas. 

A fim de exemplificar, comentamos que um dos desdobramentos positivo do desastre 

foi à convocação e realização da 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência 

Humanitária. Essa foi capitaneada pelo Ministério da Integração Nacional, tendo os seus 

objetivos prescritos conforme o Decreto de 27 de outubro de 2009, a saber:  
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I - realizar a análise das ações do Sistema Nacional de Defesa Civil - 
SINDEC, previstas no Decreto no 5.376, de 17 de fevereiro de 2005;  
II - definir diretrizes para a reorganização do SINDEC e das ações de defesa 
civil, com ênfase nos princípios da prevenção e assistência humanitárias 
como políticas de Estado para a garantia do desenvolvimento social; e  
III - definir diretrizes que possibilitem o fortalecimento da participação 
social no planejamento, gestão e operacionalização do SINDEC.  
 
 

A conferência ocorreu de 23 a 25 de março de 2010, em Brasília. Esta reuniu 

contribuições de representantes de estados e municípios, que realizaram eventos prévios, 

redundando em um documento final com aprovação, pelos participantes, de 104 diretrizes 

para o setor21. É necessário comentar que o referido evento foi marcado pela pressão política 

da sociedade e, principalmente, pela comoção popular, ainda muita vista em decorrência do 

evento supracitado.  

Seguidamente ao evento adverso de Santa Catarina, tivemos o desastre da região serrana 

do RJ em janeiro de 2011 o qual vitimou cerca de 1000 pessoas oficialmente, deixando mais 

de 200 mil pessoas desabrigadas e desalojadas, causando vultosos danos, materiais, sociais e 

econômicos na região. Esse foi o maior desastre natural da história do país, sendo considerado 

o quinto maior da estória da humanidade. Isso fez com que este evento adverso tivesse 

repercussão internacional. 

Assim, o governo viu-se obrigado a mudar o status quo, ou seja, agir preventivamente. 

Nesse sentido o governo promulgou a Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, instituindo a 

Política Nacional de Proteção22 e Defesa Civil (PNPDC), dispondo sobre o Sistema Nacional 

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

(CONPDC). Esta fomentou a criação de um sistema de informações, monitoramento e alerta 

de desastres. 

As principais inovações promovidas pela Lei estão relacionadas à incorporação do 

termo   “proteção”   à   política   de   Defesa   Civil.   A partir daí, materializa-se e se inicia uma 

construção doutrinária voltada, de fato, para a prevenção, preparação e mitigação, o que 

geraria uma mudança organizacional e cultural profunda no setor. Desta feita, o planejamento 

deveria assumir o protagonismo das ações, programas e políticas públicas de Defesa Civil. 

 

                                                           
21 Disponível em: <http://emergenciasedesastres.cfp.org.br/wp-content/uploads/2011/08/relatorio_final_CNDC-
49-65.pdf>. Acesso em: 27 de ago.2014. 
22

 Grifo do autor. 
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(..) que as atividades de defesa civil, em princípio, objetivavam apenas a 
prestação de socorro após a ocorrência de desastres. No entanto, com o 
passar do tempo, as questões relativas às atividades de defesa civil foram 
sendo discutidas e aperfeiçoadas. Percebeu-se que não bastava ao Poder 
Público se limitar a criar órgãos responsáveis pela pronta prestação de 
socorro em casos de desastre e que a mera prestação de socorro depois que 
os desastres aconteciam não era o mais lógico a se fazer. (CERRI NETO, 
1997) 

 

A PNPDC evidencia a priorização e otimização das medidas, programas e políticas 

públicas de prevenção, preparação e mitigação. Estas já vinham sendo defendidas pela ONU, 

desde a década de 1990, com a criação da The United Nations Office dor Disasters Risk 

Reduction (UNISDR). Nesta esteira, comenta-se também o estabelecimento do MAH, pela 

agência em tela, em 2005 cujo Brasil é signatário, mas até os desastres apresentados, ainda 

não havia tomado ações eficazes a fim de seguir os protocolos, orientações e metas, ou seja, 

reduzir o risco de desastres. 

A partir daí procuraremos entender como essas medidas veem interferindo e alterando 

os programas, políticas públicas de Defesa Civil; bem como, a sua correlação com a 

população moradora de áreas de riscos, os governantes e a sociedade. 

 
 
3.4 A POLÍTICA NACIONAL DE (PROTEÇÃO) E DEFESA CIVIL 

 

O modelo internacional de preparação e resposta frente aos desastres adotado pela 

maioria das nações é a institucionalização da Defesa Civil, a se ressaltar o Brasil, o que pode 

ser evidenciado segundo enfatização da 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência 

Humanitária (BRASIL, 2010), a saber: 

 

[...] desenvolver capacidade de se auto proteger é, desde os primórdios umas 
das principais motivações para a organização da sociedade como tal, e [...] 
proteger-se solidariamente do imponderável das forças da natureza e de suas 
vicissitudes – fogo, ar, água e terra – é o sentido fundamental da organização 
da vida civil. 
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O supracitado texto (BRASIL, 2010) destaca que   “o   alcance   e   a   efetividade dessa 

proteção civil sempre dependeu dos padrões civilizatórios de cada sociedade, do ponto de 

vista das suas relações políticas, econômicas,   urbanas   e   tecnológicas”.   Podendo-se afirmar 

que  “a   capacidade  de  produzir a proteção civil de cada sociedade ou Estado é um refinado 

indicador  de  seus  padrões  de  desenvolvimento  social”.   

Igualmente,   comenta   que   “Dentre   as   áreas   de   intervenção  das   políticas   de  Estado,   a  

organização institucional da área de Defesa Civil vem representando um capítulo importante 

das transformações conceituais  e  práticas  dos  direitos  de  cidadania”  (BRASIL  2010). 

Os estudos da UNISDR, relacionando desenvolvimento e desastres, indicam que a 

desigualdade é uma variável importantíssima na RRD, ou seja, quanto mais desenvolvido o 

país menor os efeitos dos desastres; em contrapartida, quando maior a desigualdade social e 

econômica maior os efeitos dos desastres e, conseqüentemente o aumento da desigualdade. 

 O que é evidenciado comparando-se o terremoto - magnitude 7,0 MW - do Haiti em 

janeiro de 2010, deixando cerca de 100 mil mortos e 100 mil desaparecidos com o do Japão – 

magnitude 8,9 Mw – em março de 2011 seguido de tsunami e desastre nuclear, deixando cerca 

de 13.333 mortos e 16 mil desaparecidos. 

 Alcantara et al (2009), abordam que a institucionalização da Defesa Civil no Brasil 

ocorreu em 1942, no entanto, destaca que por vários anos persistiu a indefinição de uma 

doutrina que determinasse a concretização de um órgão específico para a sua gestão. 

 Todavia, Valencio (2009) destaca que a PNDC que passou a vigorar em 1995, 

constitui um marco legal dessa institucionalização, pois estabeleceu condicionantes, 

finalidades, objetivos e instrumentos de avaliação dos danos23. Essa também apresentou uma 

conceituação própria da área, diretrizes, planos e programas. Igualmente, o autor destaca a 

competência da Defesa Civil na garantia do direito natural à vida e à incolumidade, em 

circunstancias de desastres e de forma permanente, promovendo a articulação e a coordenação 

do Sistema Nacional de Defesa Civil, em todo território nacional (2009 apud BRASIL, 1995). 

  

                                                           
23 AVADAN é o registro das características intrínsecas do desastre, da área afetada, dos danos humanos, 
materiais e ambientais e dos prejuízos econômicos e sociais provocados pelo desastre.  O mesmo deve ser 
preenchido no prazo máximo de 120 horas após a ocorrência do desastre e encaminhado aos órgãos de 
Coordenação do Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC). Assim, possivelmente o município perceberá 
verba federal a fim de se ser aplicado na recuperação e reconstrução.  
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“Política   Nacional   é   o   conjunto   dos   objetivos   fundamentais   bem   como   a  
orientação para o emprego do poder nacional, atuando em conformidade 
com  a  vontade  nacional”.  (BRASIL,  2006,  p.  35) 

 

Idealisticamente, a PNDC (BRASIL, 2004) tratava-se de um documento de referência 

que estabelecia diretrizes, planos e programas prioritários para o desenvolvimento de ações de 

RRD em todo o país, bem como a prestação de socorro e assistência às populações afetadas 

por desastres, no entanto, permaneceu-se ainda, quase que totalitariamente, voltado para a 

resposta e recuperação. Destaca-se que a instituição do AVADAN fez a atenção dos prefeitos 

voltar-se mais ainda para a reconstrução, pois a prefeita confecção do mesmo rendia 

dividendos do governo federal a fim de serem empregado nesta fase em políticas pork 

barrel24. 

Segundo Castro (1998), em seu glossário de Defesa Civil, a conceituação de Defesa 

Civil  é  “um  conjunto  de  ações  preventivas  de  socorro,  assistenciais  e  reconstrutivas destinadas 

a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da população e restabelecer a 

normalidade  social”.   

O decreto n0 7257, de 4 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010), já apresentava uma sutil 

alteração,   definindo   a   Defesa   Civil   como   o   “conjunto de ações preventivas, de socorro, 

assistências e recuperativas destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos25 para a 

população  e  restabelecer  a  normalidade  social”.  Desta  feita,  ressalta-se a comparação entre os 

efeitos e impactos dos terremotos do Haiti e Japão. 

Vale destacar, também, a visão conceitual abordada por Santos Filhos (2001) a qual é 

norteada estrategicamente por membros do Exército cuja manipulação do orçamento é o 

principal objetivo. Os militares tem se embrenhado no Ministério da Integração (MI) e na 

Secretaria Nacional de Defesa Civil (SNDC) subordinada ao aludido ministério, sendo o atual 

secretário o General Adriano Pereira Júnior, a saber: 

 

 

 

                                                           
24 Pork barrel é um tipo de política cujo governante e parlamentares alocam verbas públicas em seu curral 
eleitoral, visando a adoção de políticas públicas ou favorecimentos a fim de maximizar os seu retorno político 
eleitoreiro. 
25

 Grifo do autor. 
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Pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Defesa Civil é 
conjunto de medidas que têm, por finalidade, limitar, em situações de guerra 
ou de paz, os riscos de perda de que esta sujeita a população civil, os seus 
recursos e bens materiais de toda a natureza, distribuídos pelo território 
nacional, por ação inimiga ou consequentes calamidades quaisquer, e ainda 
medidas para reparar ou restaurar serviços vitais do país e para elevar a 
moral da população. 

 

Independentemente da abordagem multidisciplinar que a Defesa Civil venha a ter, do 

ponto de vista etimológico, de acordo com Ferreira   (1988),  o  vocabulário   “defesa”  vem  do  

latim defensa cujo significado esta relacionado ao ato de defender(-se); prestar socorro, 

auxílio e resistência. A mesma compilação (1988) registra que a palavra civil, do latim civile, 

refere-se às relações dos cidadãos entre si; que não tem caráter militar nem eclesiástico.  

É   necessária   fazer   um   a   parte   a   fim   de   abordar   Valencio   (2009)   “A   natureza  

essencialmente hierárquica das instituições das Forças Armadas – o que é igualmente 

verdadeiro junto as Corporações de segurança pública – é inerentemente avessa à simetria que 

as  negociações  em  bases  democráticas  exigem”.  Assim  sendo,  há  uma  refutação  da  sociedade  

aos gestores de Defesa Civil – enquanto militares ou ex-militares – devido ao rigor 

doutrinário e hierárquico. 

É inquestionável, a partir de uma perspectiva positivista, atual e simplista, que a missão 

precípua de atuação dos gestores da Defesa Civil no Brasil seja a RRD. Desta feita, recebem 

especial ênfase as ações de prevenção, preparação e mitigação para o enfrentamento aos 

desastres e eventos adversos, ficando assim para segundo plano as ações de respostas e de 

reconstrução. Destaca-se a vultosa importância da interação e integração multissetorial e 

disciplinar entre os níveis de governo e participação popular. 

 Quanto à nova PNPDC de 2012, cabe destacar que a mesma foi fortemente 

influenciada pelo desastre da região do RJ em 2011, ainda sob o clamor popular devido ao 

elevado número de óbitos, fazendo com que a temática ganhasse relevância na agenda do 

governo federal, conforme discurso do secretário Nacional de Defesa Civil, Humberto Viana 

Filho, na quarta sessão da Plataforma Global para a RRD, em maio de 2013, em Genebra, na 

Suíça (informação verbal)26:  

 

                                                           
26

 Disponível em: <http://www.preventionweb.net/english/professional/policies/v.php?id=33181>. Acesso em: 
27de ago.2014. 
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O tema de redução de riscos de desastres tem sido tratado como prioridade 
na agenda do governo brasileiro desde 2011. (...) O ano de 2011, para nós 
brasileiros, foi marcado pelo maior desastre já registrado na nossa história, 
na região serrana do Rio de Janeiro, onde enxurradas e deslizamentos em 
áreas de risco provocaram a perda de 912 vidas humanas e deixaram mais de 
45 mil pessoas desalojadas e desabrigadas.  
Este evento sensibilizou fortemente a sociedade e o governo para a 
importância do investimento em prevenção. Embora o Brasil tenha 
promovido ações em momentos anteriores, aquele ano representou um 
marco para a institucionalização da prevenção27 de desastres e da proteção 
civil. O foco em prevenção foi traduzido por meio de uma ação integrada e 
multissetorial, reforçando aspectos da proteção civil e da promoção de 
cidades resilientes28. (VIANA FILHO, 2013)  
 

 

O que pode ser evidenciado através da criação, emergencial logo após o desastre de 

janeiro de 2011, de um grupo de trabalho especial (GTE) pelo MI, o qual tinha a missão de 

apresentar sugestões que modernizassem o SINDEC. Assim sendo, o relatório final do GTE 

sugeriu que de fato focasse-se na prevenção, preparação e mitigação dos desastres do que na 

resposta e recuperação. 

De fato, no ano seguinte, a Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, instituiu a Política 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), a qual regulamentou o SINPDEC e o 

CONPDEC, bem como autorizou a criação de um sistema de informações, monitoramento 

alerta e alarme de desastres, conforme preconiza o MAH desde 2005.  

 

“O   SINPDEC é constituido por órgãos e entidades das administrações 
federal, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de entidades 
públicas  e  privadas  com  atuação  na  área  de  defesa  civil”. A coordenação é 
exercida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, e há um órgão consultivo 
no sistema, o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC), 
com  a  finalidade,  entre  outras,  de  “auxiliar  na  formulação,  implementação  e  
execução  do  Plano  Nacional  de  Proteção  e  Defesa  Civil”  (BRASIL,  2012). 

 

As principais inovações promovidas pela Lei estão relacionadas à incorporação do 

termo   “proteção”   à   política   de   Defesa   Civil. Desta feita, o planejamento assume papel de 

protagonismo no setor, adequando-se assim as doutrinas brasileiras de Defesa Civil às da 

UNISDR. 

                                                           
27 Grifo do autor desta pesquisa. 
28 Grifo do autor desta pesquisa. 



 

 

42 

A nova PNPDC introduziu uma importante novidade: a necessidade de integração da 

mesma 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”  (BRASIL,  2012).  Com tamanha 

importância também, a supracitada Política preconiza o desenvolvimento sustentável e, como 

conseqüência disso tudo, a diminuição da desigualdade social. Estes novos ditames, 

teoricamente, propiciaram complexidade e diversidade à Defesa Civil em detrimento aos 

velhos programas e políticas voltadas para o atendimento e a recuperação. 

Pelas características do federalismo brasileiro: a independência política e administrativa, 

ou seja, a inexistência de relação hierárquica entre os entes federativos possibilitou que as 

Coordenadorias Municipais de Proteção e de Defesa Civil (COMPDECs) se articulassem, 

também, com o sistema nacional, ou seja, com a PNPDC, a qual dita às regras gerais.  

Cabe também ao governo federal, responsável pela política à instituição de um Plano 

Nacional de Proteção e Defesa Civil, o que ainda não foi elaborado. Quanto aos estados, 

resta-os a atribuição de execução da política em seu âmbito territorial, bem como instituir o 

Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil.  

Nessa esteira, o município é responsável pela execução da PNPDC no âmbito territorial 

do mesmo, bem como informar os estados e a União sobre os desastres. Cabe, sobremaneira, 

incorporar as ações da Defesa Civil no planejamento municipal, propiciando aos moradores a 

RRD de modo que a cidade se torne resiliente e que, principalmente, reduza-se 

consideravelmente o número de óbitos e a desigualdade social. Nesse sentido, é 

importantíssimo frisar que o município é o elo mais frágil da Defesa Civil, no entanto, trata-se 

do mais importante, pois é justamente o locus do problema. 

 

3.5 DEFESA CIVIL NO ESTADO DO RJ 

Desde sua criação em 1966, em decorrências do desastre natural ocorrido naquele ano, 

a Defesa Civil atravessou diversos momentos e configurações, sendo estas influenciadas pelos 

aspectos políticos e, principalmente pelo clamor popular após cada desastre que assolava a 

cidade. 
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A Coordenadoria do Sistema de Defesa Civil do município do Rio de Janeiro 

(COSIDEC) é a mais antiga estrutura formal de Defesa Civil no país. Desde sua criação sua 

estrutura tem sido constituída, majoritariamente, por integrantes do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), o que a norteou sempre para as atividades de 

resposta e recuperação, o que mudou no ano de 2009 com a adesão da mesma aos ditames do 

MAH. 

Em 1983, a estrutura estadual de Defesa Civil ganhou o status de Secretaria de Estado, 

cujo secretário era o Comandante-Geral do CBMERJ. Nos governos que se seguiram, a 

mesma teve a sua estrutura no governo alternada entre Coordenadoria de Estado, 

Subsecretaria de Estado e Secretaria de Estado, sendo na sua trajetória atrelada à Secretaria de 

Segurança Pública e Secretaria de Saúde em diferentes governos. Atualmente, a mesma 

possui status de Secretaria de Estado, sendo o CBMERJ subordinado a mesma cujo Secretário 

de Estado acumula o cargo de Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros. 

Igualmente, nos municípios do RJ, as demais estruturas da Defesa Civil mudam de pasta 

de acordo com o interesse político, sendo subordinadas em geral à Secretaria de Ordem 

Pública, mas também se subordinam à Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, 

Secretaria de Assistência Social. Infelizmente, as mesmas são tratadas como Corpos de 

Bombeiros municipais, sendo esta a visão dos seus gestores, governantes e da população. 

Ressalta-se que estas quase em sua totalidade não possuem orçamento, quando o possuem não 

são seus gestores que o executam. 

Dentre os gestores de Defesa Civil nos municípios, existe um elevado número de 

integrantes do Corpo de Bombeiros, os quais em sua maioria buscam emprego na Defesa 

Civil a fim de fugir das atribuições e responsabilidades do CBMERJ, bem como perceberem 

uma remuneração adicional através de gratificações nos municípios. No entanto, trata-se de 

um contrato de risco, pois os prefeitos os contratam a fim destes serem os verdadeiros 

responsáveis quando da ocorrência dos desastres. Assim, os governantes reverberam a célebre 

frase: eu não sabia!  

Culturalmente, a visão mais emblemática das ações de Defesa Civil relaciona-se ao 

socorro e assistência às vítimas, bem como as ações humanitárias aos flagelados. De fato, o 

Corpo de Bombeiros, como organismo de resposta, é a instituição que mais se identifica com 

a Defesa Civil, impregnando na maioria dos casos a mesma com a sua identidade. É comum, 

pois observar-se que nas Coordenadorias Municipais de Defesa Civil (COMDEC) replicam-se 
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os trabalhos realizados pelo Corpo de Bombeiros, como se fossem destacamentos29 da 

Corporação. Destaca-se que geralmente não possuem orçamento e que corte de árvores é o 

serviço mais prestado pela COMDEC. Pelo que já vimos: isso é Defesa Civil ou fazer defesa 

civil? Em tese, é os dois conceitos: Defesa Civil e Fazer defesa civil. 

Ademais os Corpos de Bombeiros comporem o SINDEC como um órgão setorial 

pertencente à administração pública estadual, deve-se atentar que o mesmo não é a Defesa 

Civil, mas um integrante que opera em uma das fases de ações da mesma: a resposta. Assim, 

este não pode ter papel de protagonismo algum, pois caso isto esteja acontecendo é notório 

que se falhou na prevenção, preparação e mitigação. 

A SEDEC/RJ tem procurado atuar nestas fases, vez que tem buscado ampliar e nivelar o 

conhecimento da doutrina de Defesa Civil no Estado a todos aqueles que operam na área. Os 

cursos objetivam a difusão da doutrina, fartamente documentada em manuais e normas 

disponíveis no endereço eletrônico da SNDC. Estes também orientam os participantes quanto 

a outras questões relevantes, tais como: a implantação de estruturas formais de Defesa Civil – 

COMDECs e NUDECs -; a realização de mapeamentos de riscos; e, a avaliação de danos, 

dentre outros.  

Os cursos ministrados na EsDEC, também, servem de fóruns de discussão nos quais as 

experiências são compartilhadas por todos, criando um capital social importantíssimo para o 

desenvolvimento dos programas e políticas públicas de Defesa Civil, bem como se 

aproveitando dos já formados em diversas comunidades de risco.  

Os estudos de caso são amplamente abordados e discutidos; enriquecendo assim, os 

próximos cursos. Esses propiciam soluções para problemas correlatos em outras comunidades 

de risco. Dessa feita, destaca-se o vultoso dinamismo no aprendizado, dado a diversidade de 

problemas envolvendo questões econômicas, ambientais, sociais e políticas.  

Algumas estruturas municipais de Defesa Civil já são geridas e operadas por 

profissionais e não Bombeiros Militares, a exemplificar: Angra dos Reis. Pretende-se com o 

nivelamento a inclusão de todos para que haja uma perfeita sintonia entre os integrantes do 

sistema, criando uma grande rede de cooperação conectada. Todavia, ainda existem 

municípios no estado do RJ que não possuem Defesa Civil: Paracambi e Varre e Sai. 

                                                           
29 Destacamento é a menor unidade prestadora de socorro do CBMERJ. Esta se subordina ao Grupamento, 
possuindo estrutura organizacional e operacional reduzida, sendo esta adaptada às características operacionais da 
região. Esta tem a função precípua de prestar a primeira assistência em sua região, sendo apoiada pelo 
grupamento, em casos que fujam a capacidade operacional para o atendimento. 
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Cabe à SNDC a articulação e coordenação dos sistemas, bem como fomentar a troca de 

informações entre os integrantes do sistema, incrementando assim o mesmo. Todavia, esta 

grande rede, ainda, possui vários pontos de fragilidade em virtude da sua falta de coesão, bem 

como em decorrência dos interesses políticos difusos e diversos, no entanto, a nova PNPDC 

em seu escopo procurou incrementar a integração do sistema como um todo. 

O SEDEC/RJ tem em sua estrutura organizacional a Superintendência Operacional de 

Defesa Civil (SUOP), a qual instrumentaliza a articulação entre as 12 Regionais de Defesa 

Civil (REDEC), bem como com as COMDECs. À frente das REDECs estão Oficiais do 

CBMERJ, o que facilita a integração com às COMDECs, vez que a maioria dos gestores 

locais são Bombeiros Militares. Todavia, isso propicia alguns problemas já abordados nesta 

pesquisa. 

De toda maneira, cabe salientar que os coordenadores das COMDEC possuem as mais 

variadas formações, origens culturais e, principalmente, experiência em Defesa Civil, o que se 

revela desta maneira, tendo em vista o prefeito ser o responsável pela indicação do 

Coordenador. Esses desconhecem a Defesa Civil e, principalmente, a sua importância.  

Desta feita, a SEDEC/RJ sempre que possível mostra ao governante a importância e a 

conveniência da nomeação de um Coordenador e agente de Defesa Civil capacitado e 

experiente que se possível tenha sido capacitado, também, pela EsDEC. Quando inexiste esta 

possibilidade, a EsDEC, cumprindo seu papel de fomentação da doutrina de Defesa Civil, 

disponibiliza cursos aos Coordenadores e agentes de Defesa Civil a fim de integrá-los ao 

sistema e à rede de Defesa Civil. Isso é de suma importância, pois se passa a ter uma única 

doutrina no Estado com programas e políticas públicas de Defesa Civil similares, sendo essas 

adaptadas às peculiaridades de cada município. 

Para tal, é necessário também que o Sistema Estadual de Defesa Civil forme uma 

consistente e vultosa rede de cooperação com os municípios. Teoricamente, os gestores 

municipais são doutrinados como cobrados pela SEDEC/RJ a desenvolverem anualmente o 

mapa de avaliação de riscos e ameaças30 e o plano de contingência31 local.  

                                                           
30 O Mapa de Avaliação de Riscos e Ameaças é o instrumento legal onde estão mapeados todos os riscos e 
ameaças de desastres contidos nas comunidades de um município. Segundo a PNPDC o mesmo deve ser 
revisado anualmente. 
31 O Plano de Contingências é um documento oficial, no qual são elaboradas possíveis hipóteses de desastres e, 
consequentemente, a padronização das medidas para o seu enfrentamento. Nele estão definidas as 
responsabilidades e atribuições das agencias governamentais, comunidade, voluntariado, etc. Este deve ser 
desenvolvido, organizado, treinado e revisado, minimizando assim os efeitos do desastre. 
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O mapeamento deve se basear em informações, a saber: relatórios de avaliação de 

danos; dados estatísticos; histórico sobre índice pluviométrico; decretos de calamidade 

pública e situação de emergência; óbitos e, ações recuperativas relacionadas, também, ao 

histórico de desastres na região. Estes tentarão prever os desastres naturais associados aos 

fenômenos da natureza a fim de determinar um padrão e assim agir preventivamente, 

objetivando a RRD e, conseqüentemente, a redução do número de óbitos. 

Todavia, a maioria das COMDECs não executa o mapeamento, muito menos, elabora o 

plano de contingências, vez que, o prefeito passaria a tomar ciência oficialmente dos riscos e, 

quando houvesse um desastre não poderia se esquivar dizendo: eu não sabia! O Coordenador 

não me informou de nada disso! Assim, estabelece-se uma relação simbiótica entre o prefeito 

e o Coordenador de Defesa Civil, ou seja, eu lhe dou uma gratificação e você não me 

importuna com problemas que você nem sabe se acontecerão. 

De fato, as COMDECs não conseguem, em muitos casos, sintonizarem-se às doutrinas e 

ditames da SEDEC/RJ, vez que o fator político local e a falta de querência dos governantes 

quanto à responsabilização influenciam, sobremaneira, os programas e políticas públicas de 

Defesa Civil. Desta feita, é muito comum que as COMDECs exerçam funções diversas das 

que norteiam a Defesa Civil, em alguns casos dicotomicamente: as Defesas Civis são os 

maiores desmatadores dos municípios, vez que são os responsáveis pelo corte de árvores, 

geralmente oriundos de pedidos político. Devendo ser lembrado de que meio ambiente e 

sustentabilidade integram todas as pastas, inclusível da Defesa Civil.  

As COMDECs, em sua maioria formada por Bombeiros Militares, inevitavelmente, 

atendem as demandas e conveniências políticas dos governantes, os quais desejam que a 

Defesa Civil tenha postura resolutiva em relação aos principais problemas das comunidades 

de risco, ou seja, a parte visível do voto. Assim, começa-se a entender o porquê, também, dos 

políticos não investirem na prevenção. 

É fato a falta de continuidade dos programas e políticas públicas de Defesa Civil nos 

municípios, vez que os quadros que compõem a estrutura municipal renovam-se a cada 

governo, sendo que o novo governante tem uma tendência natural a não dar continuidade aos 

programas da gestão anterior, dada a necessidade de extirpar politicamente a corrente 

adversária que saiu do governo e, assim, monopolizar o capital político regional. Esses fatos 

prejudicam, sobremaneira, a continuidade administrativa e a articulação do sistema de Defesa 

Civil. 
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Desta feita, são de vital importância o comprometimento e apoio incondicional dos 

governantes, sendo este talvez o hub32 mais importante da rede de defesa Civil, pois a rede 

local de Defesa Civil - a mais importante em todo o sistema – necessita de uma articulação 

perfeita entre os órgãos setoriais: governantes, e, NUDECs e de apoio: empresariado, ONGs, 

voluntariado e a sociedade civil organizada, sendo todos estes integrados e articulados pela 

COMDEC. Assim, destaca-se que, sem a falta de apoio político, a COMDEC pouco tem a 

fazer para a Defesa Civil. 

Nessa esteira, comenta-se que o SINDEC, ainda, não conseguiu estruturar um banco de 

dados consistente cujos conteúdos englobassem toda a gama de eventos adversos que assolam 

o estado do RJ. Ainda assim, a SEDEC recente e incipientemente começou a contabilizar as 

notificações preliminares de eventos adversos que impactaram os municípios no RJ. 

Sendo assim, o MAH preconiza, também, a criação e atualização constante de banco de 

dados sobre eventos adversos e desastres, vez que, as experiências ao redor do mundo 

indicam que um banco de dados consistente subsidia a tomada de decisão precisa e eficaz nas 

ações preventivas e a RRD; reduzindo assim, o número de óbitos decorrentes dos desastres e a 

desigualdade socioeconômica. 

Internacionalmente, destacam-se o Center of Research on the Epidemology of 

Desasters33 (CRED), o Global Risk Identification Programme34 (GRIP), a La Red35, dentre 

tantos outros organismos e organizações da ONU para o desenvolvimento humano. 

 

 

                                                           
32 Hubs são pontos – pessoas - mais importantes de uma rede de relacionamento, sendo estes os mais influentes. 
Eles compartilham,influenciam, recrutam, analisam..., ou seja, facilitam a troca e a interação entre os integrantes 
da rede de relacionamento. 
33 O Centro de Pesquisa em Epidemiologia em Desastres é um centro da Universidade Católica de Louvain. O 
mesmo desenvolve pesquisas, há trinta anos, na área de resposta e recuperação de desastres. Igualmente, o 
CRED promove capacitação técnica em emergências humanitárias, tendo especial foco em epidemiologia e 
saúde pública. 
34 O Programa de Identificação do Risco Global visa à promoção do desenvolvimento sustentável através da 
identificação, monitoramento e redução do risco de desastres. O mesmo foi lançado em 2007 pela EIRD em 
complementação ao MAH. O GRIP norteia o seu trabalho sobre três aspectos, a saber: a melhoria da 
coordenação global, regional e nacional; a promoção da qualidade de vida, pautando-se em padrões mínios de 
identificação do risco; e, o fornecimento de suporte técnico a fim de que a ações de identificação e avaliação dos 
riscos sejam desenvolvidas. 
35 Desde a década de 90, a noção de risco de desastre tem sido socialmente construída e reconhecida 
academicamente no campo social ao redor do mundo. Assim, surgiu a La Red, sendo esta uma rede de estudos 
sociais na prevenção de desastres na América Latina. Esta integra outras disciplinas a fim de compreender os 
desastres. 
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De tudo exposto até aqui, nota-se que a tarefa do gestor da Defesa Civil municipal é 

árdua, pois como vimos o mesmo dificilmente tem apoio dos governantes. Assim, cabe ao 

gestor, sério e comprometido com os ideais da Defesa Civil, identificar e motivar todos 

aqueles com potencial de auxilio e que se predispuserem a colaborar. 

Nesse caso, a informalidade no relacionamento passa a ser o diferencial, pois a rede de 

colaboradores, interna e externamente à administração municipal, passa a ser norteada pelas 

relações interpessoais; havendo assim, uma constante troca de informações e articulação, a 

qual corrobora para o empoderamento, informal, do sistema de defesa civil local. Todavia, 

existe um limite, vez que o Coordenador de Defesa Civil não pode crescer politicamente no 

município a revelia do prefeito. Caso isso aconteça, o mesmo será sumariamente exonerado, 

pois os votos gerados pela Defesa Civil devem ir para o prefeito e não para o Coordenador, a 

não ser que o prefeito permita esta transferência. 

Igualmente, comenta-se que a articulação política, bem como dos meios para o 

desenvolvimento dos programas e políticas públicas de Defesa Civil, também, pode ser feita 

pela cooperação técnica, administrativa e política entre municípios vizinhos, que geralmente 

compartilham problemas semelhantes, tendo em vista possivelmente terem o mesmo clima, 

índice pluviométrico e bacia hidrográfica. Nesse sentido, a REDEC assume papel 

preponderante nesta integração e coordenação. 

De tudo exposto, é fato que as prefeituras mais estruturadas e articuladas administrativa 

e politicamente, quanto ao mister da Defesa Civil,  realizam qualitativa e quantitativamente 

mais ações de prevenção, preparação e mitigação que as demais, minimizando assim os 

efeitos dos eventos adversos, exemplificando temos as do município do RJ e a de Angra do 

Reis.  
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4 RESENHA DA LITERATURA  
 

Este capítulo objetiva a abordagem de conceitos e teorias que contribuam para o 

delineamento, embasamento e aprimoramento deste trabalho; bem como, venha facilitar o seu 

entendimento e, consequentemente, basear a propositura de considerações para o 

aprimoramento das políticas públicas de Defesa Civil. 

 O presente estudo contempla noções amplas da doutrina nacional e estadual de Defesa 

Civil frente à revisão das principais teses teóricas que fortalecem este estudo, a saber: 

avaliação de políticas públicas; dependência de trajetória; ciclo político; políticas do tipo pork 

barrel; comportamento eleitoral; redução de risco de desastres e resiliência; enforcement; e, 

accoutability. Assim, estabelece-se a lógica de dependência do objeto delineado com a 

pesquisa abeberando-se nas teses teóricas supracitadas.  

 

4.1 AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

Segundo Ferreira (1999), avaliar significa: determinar a validade de algo ou atribuir 

valor, o que é reafirmado por Mokate (2002) e Garcia (2001). Todavia, Ala-Harja e Helgason 

(2000) ressalta a inexistência de consenso quanto ao mister da avaliação de políticas públicas, 

vez que o campo admite múltiplas definições e pontos paradoxais em alguns momentos. Ala-

Harja e Helgason (2000) conceituam   avaliação,   afirmando   que   “o   termo   compreende   a  

avaliação  dos  resultados  de  um  programa  em  relação  aos  seus  objetivos  propostos”.  De  fato,  o  

entendimento do sucesso e do fracasso das políticas públicas é basilar para a compreensão do 

desempenho das mesmas.  

Nesse sentido, o Comitê de Assistência ao Desenvolvimento da OCDE aponta que o 

propósito da avaliação é determinar a pertinência, o alcance dos objetivos, a eficiência, a 

efetividade, o impacto e a sustentabilidade do desenvolvimento. Essa deve propiciar que a 

experiência adquirida durante o processo de tomada de decisão incorpore as informações úteis 

e válidas geradas por ela. 

De acordo com Ala-Harja e Helgason (2000), a avaliação deve ser vista como um 

mecanismo de melhoria do processo de tomada de decisão, a fim de garantir melhores 

informações; sobre as quais, eles possam fundamentar suas decisões e, assim, melhor prestar 

contas sobre as políticas públicas. Cabe destacar que uma política pública de fato deve 
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resolver um problema público e, não apenas atender os anseios político-eleitoreiros dos 

governantes.  

Todavia, Mokate (2002) afirma que as diversas definições, inclusive a da OCDE, 

falham ao explicitar o   conceito   de   “valor”   ou   “mérito”,   tendo em vista que as mesmas 

norteiam-se pela verificação do cumprimento de um plano, bem como pela análise do 

atingimentos de metas e objetivos. Pressupondo assim que o plano, as metas e os objetivos já 

tenham um valor preestabelecido e planificado. 

Segundo Faria (2003), as políticas públicas, em seus primórdios, eram consideradas 

quase exclusivamente outputs do sistema político, o que justificava os pesquisadores se 

concentrarem nos inputs, ou seja, apenas nas articulações entre os atores políticos. Assim, as 

pesquisas na área focavam os processos de fomentação e elaboração de políticas públicas. 

Destaca-se que os autores possuíam esta visão, antes mesmo que a análise de políticas 

públicas tornasse um campo da Ciência Política. 

Frey (2000) aborda algumas perspectivas as quais se baseiam no ciclo político. Dessa 

forma, o autor comenta a unanimidade entre os pesquisadores sobre a divisão do ciclo 

político, a saber: formulação, dos controles dos impactos das políticas públicas. O policy cycle 

passa a servir como referencial para a análise processual. Desta feita, Frey (2000) comenta 

que a fase da avaliação é imprescindível para o desenvolvimento e a adaptação contínua das 

formas e instrumentos de ação pública. Não à toa, Arretche (2003) e Souza (2003) comentam 

a ampliação dos estudos e pesquisas em políticas públicas no país.  

Todavia, a proliferação histórica de estudos de caso e a ausência de pesquisas 

consistentes na área de políticas públicas no Brasil propiciaram uma baixa e frágil capacidade 

de acumulação de conhecimento no campo, o que segundo Souza (2003) foi o primeiro óbice 

a ser suplantado pela área. Igualmente, o autor, abeberando-se em Melo (1999) comenta que à 

proximidade da área de políticas públicas com a burocracia governamental tem propiciado 

trabalhos normativos e prescritivos.  

Destaca-se que muitos desses sofrem vultosa pressão dos órgãos governamentais, até 

porque a maioria dos que o desenvolvem pertencem ao órgão, bem como são patrocinados e 

apoiados pelos seus gestores. Segundo Thoenig (2000), há enorme resistência e um ceticismo 

quanto à avalição, particularmente, entre os funcionários públicos mais experientes, 

informados e com mais tempo de carreira, dado que os mesmos entendem que a avalição não 
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servirá, bem como não mudara processo algum na organização. Daí a pergunta: porque e 

como avaliar imparcialmente? 

É fato que as avalições imparciais, geralmente, tornam-se um problema para os gestores 

públicos e, principalmente para os governantes, vez que os resultados em grande maioria 

causam constrangimentos públicos e, consequentemente, a perda de capital político. Dessa 

feita, a imprensa e os opositores políticos se utilizam destas informações a fim de criticar o 

governo. Assim, os governos apenas utilizam-se das pesquisas, principalmente próximo ao 

ano eleitoral, para a propagação de boas notícias, as quais visam maximizar o retorno político-

eleitoreiro tendo como pano de fundo a política pública desenvolvida. 

Arretche (2003) comenta que o programa de pesquisa brasileiro na área de políticas 

públicas subordina-se à agenda política do país, vez que direta ou indiretamente. O Estado é o 

maior fomentador e patrocinador das pesquisas na área: 

 

O conteúdo da produção acadêmica (teses, artigos e pesquisas) tem sido, em 
boa medida, a avaliação dos resultados alcançados pelas políticas em voga 
ou a atualização da informação existente sobre programas já consolidados. 
Na verdade, a subordinação da agenda de pesquisa à agenda política é 
potencialmente maior na área de políticas públicas do que em outras áreas do 
conhecimento (...). 
 

Arretche (2003) e Souza (2003) comentam que os métodos de pesquisa têm gerado 

pouquíssima discussão nessa área de pesquisa, bem como a ínfima capacidade de produção e 

acumulação de conhecimento no campo. Igualmente, Souza (2003) aborda que a área ainda 

apresenta um uso excessivo de narrativas pouco pautadas por modelos ou tipologias de 

políticas públicas, por teorias próximas do objeto de análise e que mantêm uma leveza 

metodológica exagerada. 

 Em relação às pesquisas no país, Souza (2003) cita que é necessário mudar o modelo de 

estudos, vez que os mesmos focam nos fracassos em detrimento do entendimento das 

questões políticas e do fenômeno. O autor destaca, também, que este modelo ultrapassado é 

pautado pelo pressuposto de que a formulação e a implementação de políticas públicas são 

desassociados dos processos políticos, sendo a tomada de decisão linear e racional. 
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Esses estudos devem propiciar a criação de modelos analíticos, bem como identificar 

variáveis que causam impactos sobre os resultados das políticas, deixando de avaliar se uma 

política é eficaz ou ineficaz, apenas apegando-se a observação e entendimento dos porquês 

dos acontecimentos. Assim; segundo Souza (2003), é mais fácil entender de fato os 

resultados. Não à toa, entende-se a inutilidade das informações advindas da avalição, pois o 

locus da mesma encontra-se no objeto errado. 

Segundo Derlien (2001) e, Ala-Harja e Helgason (2000), o foco da avaliação de 

políticas públicas na década de 1960 era a informação, tendo em vista a preocupação dos 

gestores com a melhoria constante dos programas e políticas públicas, as quais visavam o well 

fare36. Assim, as informações eram utilizadas como feedback. Igualmente, os autores 

comentam que na década de 1980 a avaliação passou a ser focada na organização, pois assim 

realocavam-se os recursos do orçamento conforme a execução e eficácia das políticas 

públicas desenvolvidas por uma organização. 

De acordo com Derlien (2001) e Faria (2005), o foco da avaliação de políticas, na 

década de 1990 passou a ser a função de legitimação; o que de acordo com o autor, ocorreu 

devido a fatores político-econômicos específicos, tal qual o questionamento sobre o tamanho 

do estado e a sua eficiência; havendo assim, uma alternância dos atores político.  A partir daí, 

novas iniciativas fomentaram uma remodelação dos modelos de avalição de políticas 

públicas, sendo essa posta a serviço da reforma do setor público nas décadas de 1980 e 1990; 

no entanto, a mesma não incorporou na cultura administrativa. 

Faria (2005) afirma que as reformas do setor público objetivaram a melhoria da 

eficiência e da produtividade. A transparência na gestão pública associada à responsabilização 

dos seus gestores e, à tentativa de desburocratização; aumentando assim, a capacidade e a 

velocidade de resposta dos governos. A população passava a ser um cliente do governo o qual 

demandava pelo consumo de bens e serviços, o que demandaria uma reavaliação e 

reestruturação do modelo burocrático governamental. 

De acordo com Mokate (2002), o campo da sociologia e da ciência política ignorou a 

nova ênfase dada à avaliação de políticas publica no Brasil, vez que não abriram novas linhas 

de pesquisa ligadas ao tema. No entanto, no campo da administração pública, a temática 

tornou-se mais frequente conforme as publicações na Revista do Servidor Público e na 

                                                           
36 O Estado é o grande agente de promoção social, sente este o organizador da economia. O Estado é o agente 
regulador de toda a vida e saúde social, política e econômica do país. Assim, cabe ao Estado a garantia e 
provisão de serviços públicos à população. 
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Revista de Administração Pública. Assim, Mokate (2002) considera a avaliação um proxy do 

mercado na administração pública. 

Todavia, a análise de políticas públicas no Brasil era incipiente, dado que a 

institucionalização da mesma no país não se deu pela ciência política, sendo essa tradicional e 

mundialmente responsável pela avaliação analítica das políticas públicas. O que segundo 

Faria (2003), justifica a debilidade do campo, vez que o campo de estudo e pesquisa em 

administração pública ainda era incipiente e, que mesmo assim este resolveu fazer análise e 

avaliação de políticas públicas. 

Segundo Faria (2003), à rara utilização da avaliação, como instrumento de gestão, pelo 

setor público do Brasil nas três esferas de governo, principalmente nos municípios onde 

verdadeiramente, é o lócus dos problemas públicos, bem como das políticas públicas, refletiu 

na carência de estudos e pesquisas voltados para os processos e metodologias de avaliação de 

políticas públicas. Assim, o autor destaca, também, que a avaliação tem passado em branco, 

dado que a mesma tem sido relegada ao campo das ideias e do conhecimento do processo de 

políticas públicas. 

De fato, a avaliação ainda não ocupou um espaço significativo ou estratégico dentro do 

trabalho de desenhar e implementar estratégias governamentais, programas ou projetos; o que 

segundo Mokate (2002), acontece devido a falta de reconhecimento da avaliação como uma 

indispensável ferramenta do processo de gestão pública. Ainda assim, Ala-Harja e Helgason 

(2000) afirmam que as avaliações são malvistas, também pela população, pois representam 

um universo de muitas promessas e poucas realizações. 

Faria (2005) comenta que alguns fatores que podem interferir na utilização dos 

resultados da avaliação a fim de melhorar os processos, o que gera fato citado acima, a saber: 

o conflito entre crenças, os valores e interesses pessoais dentro da organização que gerencia o 

programa ou a política pública; e, a mudança constante dos gestores no setor público; o que 

faz com que não haja continuidade nos programas, bem como nas suas avaliações. 

Igualmente, o autor cita a predisposição contraria as recomendações geradas pelas 

avaliações, dado que a maioria das organizações seguem normas e padrões operacionais e 

administrativos fortemente atrelados à cultura organizacional da instituição; e, a fatores 

externos que influenciam diretamente a organização: tais como, corte no orçamento, mudança 

de gestores de pastas importantes para a consecução do programa ou política pública. 
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Todavia, não se pode esquecer que o maior interessado no resultado final da avaliação é 

a sociedade num todo cujo governo deve prestar contas. Assim sendo, os relatórios das 

avaliações devem ser verdadeiramente transparente e não maquiados, propiciando de fato o 

acompanhando do governo pela população, bem como evitando que o mal feito37 seja 

realizado. Tão quão importante isso, a avaliação deve fomentar o debate público dos 

programas e políticas públicas desenvolvidas pelo governo, de maneira a melhorar as 

condições da sociedade. 

 Assim sendo, a UNICEF preconiza que a avaliação de uma política pública foque nos 

tópicos, a saber: eficiência, eficácia, impacto (efetividade), sustentabilidade, análise custo-

efetividade, satisfação do usuário e equidade. Desta feita, a pesquisa acadêmica no campo de 

análise de políticas públicas deve sugerir métodos e critérios para uma melhor alocação dos 

recursos públicos; oferecendo assim, uma melhor oferta de serviços públicos e, 

consequentemente, elevando o bem-estar social. 

Costa e Castanhar (2003) afirmam que a crescente e imprescindível intervenção 

governamental para atender as demandas da população carente tem feito com que o governo, 

cada vez mais, seja exigido quanto à ampliação dos serviços à população e, principalmente, 

quanto à eficiência dos mesmos e os seus impactos frente à sociedade.  

A sociedade tornou-se mais exigente quanto à qualidade da gestão pública, participando 

e posicionando-se em relação aos programas e às políticas públicas. Aquela já não se 

comporta passivamente como apenas um cliente. Assim, a população cobra 

participativamente uma maior eficiência e transparência na alocação dos recursos públicos. 

As pesquisas e estudos sobre a avaliação de políticas têm ganhado espaço, pois 

diagnosticam os programas e políticas públicas, fornecendo aos gestores públicos, 

governantes e, principalmente, à sociedade informações, as quais indicam o fracasso ou 

sucesso governamental. 

Assim, a sociedade assume o protagonismo, pois a aprovação ou reprovação de um 

programa ou política repercutirá, sobremaneira, no resultado eleitoral, ou seja, na (re)eleição 

de um governante. Todavia, Contador (2000) alerta que avaliação de programas e políticas 

                                                           
37 Mal feito é uma expressão mais leve, flexível e genérica para se comentar politicamente a corrupção, as 
falcatruas, uso indevido de dinheiro público, bem como mau uso do mesmo. Igualmente o termo pode ser usado 
para destacar a incompetência administrativa de um gestor público ou político, bem como o trafico de influencias 
e fraudes que trazem prejuízos para o erário público. 
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públicas ainda é uma atividade pouco praticada no país, vez que os governantes têm medo 

quanto aos seus resultados negativos. 

Ala-Harja e Helgason (2000) conceituam avaliação de políticas sob a ótica da análise 

dos resultados de um programa em relação aos objetivos propostos. Todavia, os autores 

ressaltam que o campo da avaliação possibilita múltiplas definições, tendo em vista a 

inexistência de um consenso no tocante à avaliação de políticas públicas, sendo a definição de 

Weiss (1998) uma das mais empregadas cuja avaliação é baseada na estimativa sistemática da 

operação e/ou dos resultados de um programa ou de uma política, em comparação com um 

conjunto de parâmetros implícitos ou explícitos, como forma de contribuir para o 

aprimoramento do programa ou política. 

Por outro lado, Cohen e Franco (2007) citam que não se deve entender a avaliação como 

uma ação isolada e autossuficiente, dado que a mesma integra o planejamento da política 

pública; possibilitando assim, a retroalimentação e adequação da mesma cujo processo visa o 

bem estar social e a retorno político-eleitoreiro dos governantes.   

Derlien (2001) amplia o conceito, abordando as três funções que podem ser atribuídas à 

avaliação de programas e políticas públicas, a saber: informação, de alocação e de 

legitimação. Nessa esteira, Garcia (2001) aborda a importância de os gestores e governantes 

(re)conhecerem na intimidade o programa ou política pública os quais conduzem, bem como 

da situação a qual intervêm, tendo em vista, a cada vez maior, cobrança popular. Não à toa, 

Ceneviva (2005) aborda, também, a accountability, ou seja, a responsabilização dos 

governantes, dentre os motivos pelas quais a avaliação de políticas públicas deve ser 

realizada. 

Frey (2000) cita, também, que: os objetivos dos atores políticos – os governantes, os 

gestores públicos, a comunidade envolvida, a sociedade com um todo e o mercado...; as 

estratégias políticas; as redes de relacionamento político; os instrumentos e o meio de ação 

política; e, as instituições com o seu direcionamento processual, os arranjos institucionais e a 

cultura organizacional tornaram-se o foco da avaliação de programas e políticas públicas. 

Todavia, as pesquisas sobre o campo, historicamente, apresentaram um número reduzido de 

variáveis, tendo em vista as dificuldades técnicas e organizacionais, o que fez com os 

resultados apresentados não fossem consistentes. 
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O que é ratificado por Schofield e Sausman (2004) quando os mesmos abordam a 

necessidade de analise e compreensão dos processos políticos envolvidos, além das variáveis 

relacionadas ao seu desempenho. Assim, mesmo que incipientemente a análise de programas 

e políticas públicas vem crescendo na literatura. 

Igualmente, Heller e Castro (2007) destacam que a abertura do debate, mesmo que no 

plano teórico, junto à população tem sido um grande avanço, mesmo considerando-se o pouco 

tempo de existência do campo, bem como a fragilidade conceitual e metodológica para a 

análise de políticas públicas e, a falta de pesquisas consistentes na área. 

Cohen e Franco (2007) reafirmam os autores, comentando que a avaliação não deve 

visar, apenas, a melhor alocação de recursos sob a ótica da eficiência e eficácia. Assim, Cotta 

(1998) comenta que a metodologia para a análise de programas e políticas públicas sociais 

têm sofrido severas críticas, pois essa não retroalimenta o processo de formulação e 

implementação das políticas, vez que os resultados das avaliações são inconclusivos, 

irrelevantes e desprezados quando os seus resultados são politicamente negativos. 

Assumpção e Campos (2009) preocupam-se com os procedimentos e com o rigor 

metodológico, bem como com as bases ideológicas do sistema avaliativo, vez que esses 

norteiam as futuras pesquisas. Assim, os autores comentam que se deve enfatizar a 

fidedignidade, a transparência, a credibilidade e o impacto das informações geradas. 

Desta feita, Windhoff-Héritier (1987) afirma que a policy analysis pretende analisar a 

inter-relação entre as instituições políticas, o processo político e os conteúdos de política, 

tendo como arcabouço conceitual os questionamentos, conceitos e teorias da Ciência Política. 

Nesse sentido, a análise prioriza a avaliação das contribuições que determinadas estratégias 

escolhidas produziram efeito no status quo. Todavia, os estudos do campo sobre esta 

perspectiva, ainda, são recentes. 

Os estudos, ainda, são esporádicos e enfocam a análise das estruturas e instituições ou o 

delineamento dos processos de interações e negociações das políticas setoriais específicas. Os 

programas e políticas públicas são analisados segundo os seus efeitos, tendo os mesmos a 

natureza descritiva, possuindo grau de complexidade analítica e metodológica distintos cujo 

produto final é a generalização dos resultados obtidos. Isso ocorre, pois há uma carência 

conceitual no campo.  
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De fato, o cabedal teórico é incipiente em relação à análise de políticas públicas, sendo 

essa uma das suas grandes críticas, o que é explicável tendo em vista o interesse do campo em 

saber empiricamente a prática política. Isso propicia que alguns autores contestem a 

cientificidade da análise de políticas públicas. 

Todavia, Wollmann (1985) aborda que a análise de políticas públicas possui o potencial 

analítico de superar uma visão isolada que prioriza a dimensão da polity38 ou a dimensão 

político-processual, pois agregam na sua análise os aspectos materiais da política – impactos e 

resultados – com os aspectos institucionais e político-processual. 

A literatura sobre análise de políticas públicas trabalha em três dimensões, a saber: a 

polity, a qual se refere às instituições políticas; a politics39 a qual trata dos processos políticos; 

e, a policy40 que é constituída pelos conteúdos das políticas.  A primeira refere-se à estrutura 

institucional político-processual e ao ordenamento do sistema político, sendo esse delineado 

pelas suas regras e controlado pelo judiciário.  

A politics trata do processo político em si, o qual historicamente é conflituoso, bem 

como aborda a imposição estratégica de objetivos aos conteúdos e decisões da política. A 

policy refere-se à dimensão material da política, ou seja, a materialização e aos resultados – 

bons ou ruins - dos programas e políticas públicas. 

Assim, Naßmacher (1991) cita a necessidade de se distinguir as variáveis dependentes e 

independentes na análise de políticas públicas. Estas objetivam a redução da complexidade 

durante a análise, pois a mesma mostra-se inadequada, conflituosa e embaraçosa na maioria 

dos casos empíricos, podendo fazer com que o pesquisar tenha ao final um trabalho 

inconclusivo. 

Ainda assim, é importantíssimo considerar, também, o exercício do pesquisador ou 

analista de políticas públicas, vez que não se podem negligenciar as circunstancias que o 

fizerem desenvolver a análise, tais como: o interesse pessoal e, principalmente, se houve um 

demandante; as redes políticas com interesse bons ou ruins nos resultados do objetivo de 

pesquisa; e, aos recursos financeiros, pois quem financia não deseja que os resultados sejam 

diametralmente opostos aos seus interesses. 

                                                           
38 A dimensão Polity refere-se às instituições e ao sistema político. 
39 A dimensão Politics refere-se ao processo político, ou seja, ao jogo de poder e as articulações entre os atores 
políticos. 
40 A dimensão Policy refere-se ao lado material da política, ou seja, as políticas públicas em si. 
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Cabe destacar que quando o pesquisador é membro do governo ou pior ainda pertence à 

instituição ao qual esta pesquisando, o mesmo se confronta com varias restrições éticas e 

ideológicas, sendo obrigado a considerar as dimensões polity e politics como variáveis 

independentes. Isso se justifica, também, pelo interesse da organização em querer melhorar 

rapidamente. No entanto, sem sofrer críticas e expor-se publicamente, o que geraria a perda de 

capital político. Assim, o pesquisador segue os ditames da instituição até mesmo por questões 

de sobrevivência política dentro da organização. 

Assim, o pesquisador estrutura o seu trabalho, baseando-se na estrutura política e nas 

condições de poder dada, as quais geralmente são limitadas ou distintas da realidade. A partir 

daí, ele desenvolve o seu trabalho e propõe contribuições para a melhoria das estruturas 

políticas e dos padrões processuais. Esse modelo vai de encontro ao empirismo da inter-

relação entre as três dimensões da política, principalmente entre as dimensões policy e 

politics. Assim, as disputas políticas e suas relações de força de poder influenciam, 

sobremaneira, os programas e as políticas públicas e, consequentemente, a análise das 

políticas públicas.  

Ainda assim, Lowi (1972) supõe que a policies determina a politics. Essa até pode ser 

valida para um campo específico da política, sob condições específicas, no entanto, de 

maneira alguma pode ser usada globalmente numa análise de políticas públicas, pois os atores 

políticos sempre direcionam a politics para a maximização dos seus interesses político-

eleitoreiros, podendo em alguns casos serem os mesmo das policies. A leitura da maioria das 

análises de políticas públicas no deixa dúvida quanto à interdependência entre os processos e 

os resultados das políticas. 

 

4.2 DEPENDÊNCIA DE TRAJETÓRIA 

 

A dependência de trajetória permite-nos compreender o estado atual de uma política 

publica ou organização, abeberando-se no passado, ou seja, nos eventos iniciais e no 

sequencial de decisões ao longo da sua trajetória, sendo a analise dessas o pressuposto para a 

compreensão dos fenômenos atuais. A ciência Política, ao início da década de 1990, 

apoderou-se do conceito de dependência de trajetória a fim de desenvolver pesquisa na área, 

todavia, o conceito mesmo surgiu na econômica, o qual era usado como suporte para as 

pesquisas sobre eficiência econômica.  
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O que é evidenciado por Arthur (1983 in Arthur, 1989), quando o mesmo aborda, 

economicamente, que eventos de pequeno destaque são capazes de modificar trajetórias de 

investimentos em opções de compra de ações. Igualmente, Krugman (1991) investigou a 

dependência de trajetória do cinturão da manufatura dos Estados Unidos, alicerçando-se na 

posição geográfica e no acesso aos recursos. Destaca-se que o conceito de dependência de 

trajetória era usado como variável dependente. 

David (1985) procurou explicar a dependência de trajetória, utilizando-se da origem do 

teclado – QWERTY - empregado em computadores. Segundo o autor, o mesmo remonta à 

configuração ideal para datilografar a própria denominação do produto, máquina de escrever, 

typewriter, em inglês. Assim, os vendedores demonstravam a eficiência da escrita teclando 

typewriter sem que as setas com os tipos se entrelaçassem, problema frequente nas primeiras 

máquinas datilográficas surgidas entre 1870 e 1880. 

Segundo o autor, os custos operacionais da mudança, bem como os hábitos vinculados à 

aprendizagem dos usuários impediram que se alterasse a sequência das teclas e, assim, se 

corrigisse um erro secular, evidenciando assim a dependência de trajetória. Destaca-se que 

atualmente o erro41 continua, vez que os modernos telefones portáteis possuem o mesmo tipo 

de teclado. 

Correlativamente às instituições, Barney (1995) evoca que as modificações que ocorrem 

na trajetória de uma organização relacionam-se às transformações oriundas tanto do ambiente 

externo como interno, mesmo que o seu próprio histórico seja constituído por heranças de 

decisões anteriores, refletindo assim uma dependência ao passado, representando raízes 

profundas com o passado. Assim, as possibilidades que surgem dependem de escolhas já 

realizadas, influenciando as que virão, ou seja, torna-se escravo dos modelos de decisões 

anteriores, mesmo estes sendo errados. 

Todavia, existem divergências entre os autores, quanto à análise de eventos temporais a 

fim de analisar uma organização ou uma política pública. Assim, há divergências teóricas 

consideráveis em relação à conceituação da Dependência de Trajetória como na definição das 

etapas que caracterizam o supracitado processo. Igualmente, os pesquisadores divergem 

quanto à temática conferida ao tema da contingência e dos retornos crescentes. 

                                                           
41 Grifo do autor. 
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Nesse sentido, Pierson (2000) define a dependência de trajetória, ao focar sua análise na 

dimensão temporal, como um processo social que exibe retornos crescentes42. O autor 

considera o resultado como uma sucessão de eventos aleatórios, os quais retroalimentam 

positivamente o sistema. Assim, a questão da temporalidade torna-se fundamental para o 

autor.  

Pierson demonstra que os processos que resultam em retroalimentação positiva 

apresentam quatro características: a imprevisibilidade, vez que tendo como base os efeitos 

iniciais não se pode saber de antemão qual será o resultado final atingido, ou seja, há uma 

indeterminação do resultado; a inflexibilidade, pois na medida em que o processo se 

desenvolve mais difícil fica sair do caminho escolhido e mudar para outro. Não há 

flexibilidade para mudança de rumos, ficando-se assim aprisionado à alternativa escolhida no 

passado. 

Continuamente, o autor cita: a não-ergodicidade, pois alguns resultados são possíveis e 

a história seleciona as possíveis alternativas. O resultado de efeitos contingenciais no início de 

uma sequência é anulado ou ampliado com o passar do tempo de acordo com a influência 

potencial da trajetória, vez que ao longo prazo o resultado final pode não ser o mais eficiente, 

podem ter alternativas não adotadas que apresentariam resultados mais satisfatórios. As ações 

resultantes de dependência  de  trajetória  “trancam”  o  mercado  dentro  de  uma  solução  que  pode  

não ser a melhor. 

Igualmente, o autor procurou aproximar e adequar o conceito de retornos crescentes, 

apresentados em estudos de dependência de trajetória, ao campo da Ciência Política, a qual 

possui as suas especificidades. Assim, Pierson apresenta algumas das características 

essenciais do campo, as quais não são encontradas na economia, a saber: a função 

fundamental da ação coletiva; a densidade institucional das políticas; a autoridade política e a 

assimetria de poder; e, a complexidade e opacidade das políticas. 

Segundo Mahoney (2000) a identificação da dependência de trajetória de uma 

organização envolve a discrição de como os resultados conquistados no passado se 

relacionam com um conjunto de fatos ocorridos e que, por vezes, não estão exatamente 

relacionados a outros acontecimentos anteriores. O autor, ainda, comenta que os eventos que 

alteram a trajetória da organização, determinantementes para seu futuro, fogem a uma lógica 

                                                           
42 O processo de retornos crescentes é sinônimo de autorreforço e feedbacks positivos. 
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teoricamente prevista. Estes são pontos de inflexão, sendo assim o futuro reconstruído a partir 

deles. 

Mahoney (2000) se aprofundou em como a Dependência de Trajetória afetava as 

organizações. O autor caracterizava a Dependência de Trajetória através das sequências 

históricas em que um conjunto de eventos alterava padrões ou até de cadeias de eventos que 

possuíam características determinísticas. Segundo o mesmo, a Dependência de Trajetória 

norteava-se por conhecer o passado, bem como entender como ele se perdurou em padrões e 

de que maneira o mesmo vem sofrendo alterações em decorrência de outro evento, o qual não 

poderia explicá-lo segundo os fatos históricos que o precederam. 

Mahoney (2000) aborda, também, que o gênesis da dependência de trajetória é 

institucional, sendo que esta se inicia pela determinação da alternativa em algum ponto da 

história de uma organização, o qual ele classifica como momento crítico, quando o gestor 

decide questionar e interromper a trajetória anterior após uma análise contrafatual, diante de 

uma situação que lhe é imposta como contingência. Tal opção não tem explicação teórica. 

 Assim, ao escolher a opção do que fazer, o gestor propicia um ponto determinante para 

o futuro. Essa cuja intenção é obter os melhores resultados opõe-se ao padrão de trajetória de 

organização, dado que a mesma era dependente de forma determinista a outro modelo 

probabilístico. Assim, esta se torna preponderante para que eventos venham acontecer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Momento 1 
(condições iniciais) 

Múltiplas ações (A, B e C) estão 
disponíveis para a escolha. A 

teoria não pode prever ou explicar 
a opção de será adotada. 

 

Momento 2 
(situação crítica) 

A opção B é favorecida perante as 
demais. Este é um evento 

contigente 

Momento 3 
(autoreforço) 

A opção B capitaliza a vantagem 
e é reproduzida de maneira 
estável ao longo do tempo. 

B B,B, B 

A 

C 

B 
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Fonte: Adaptação de Mahoney (2000) 

Segundo Jarzabkowski (2002), o momento crítico traz em si costumes estabelecidos, 

que favorecem a inércia organizacional, capaz de minorar os recursos rapidamente. A inércia 

organizacional, ou estrutural, como definem Sydow et al. (2009), assim como as rotinas e a 

rigidez cognitiva não são suficientes para explicar a dependência de trajetória.  

Os autores em tela consideram isso um processo e, que por este motivo o mesmo não se 

abebera no passado, sendo este ligado, também, aos direcionamentos organizacionais futuros. 

Nesse sentido, os autores baseiam-se em Arthur (1989) a fim de caracterizar quatro 

propriedades da dependência de trajetória: imprevisibilidade, possibilidade de múltiplos 

resultados, inflexibilidade e ineficiência, sendo as decisões vinculadas ao passado 

independentemente da avaliação de alternativas. 

Assim sendo, o entendimento da trajetória da organização, associada à trajetória do 

tomador de decisão, possibilita a fomentação de soluções mais adequadas e eficazes, 

sobremaneira, quando interpretadas com o foco voltado para os recursos internos, bem como 

sobre o locus de atuação e sobre as redes e forças institucionais que o norteiam, podendo 

assim interferir em trajetórias futuras da organização. Desta feita, passa-se a entender a 

influencia de como a dependência de trajetória pode comprometer ou promover a 

disponibilidade e o uso de recursos na organização. 

 

Rezende (2002) aborda que a capacidade gerencial do gestor envolve sua trajetória 

individual e lhe permite ler o cenário de forma ampla, bem como o histórico da organização. 

A capacidade de mudar depende dessa leitura, pois envolve mobilização de recursos de toda 

ordem, em diversas posições geográficas, em múltiplos cenários institucionais. A percepção 

dos gestores e a maneira como eles lidam com as mudanças são fatores fundamentais para a 

análise destas alterações, dado que os gestores são hubs que conectam os fluxos de mudanças. 

O conceito de dependência de trajetória é utilizado neste trabalho a fim de justificar a 

discussão quanto à mudança do modus operandi da Defesa Civil, tendo em vista a 

promulgação da nova PNPDC, em detrimento ao histórico modelo de atendimento e respostas 

às eventos adversos e desastres naturais. Esse conceito ajudará, também, a entender o porquê 

da dificuldade dos gestores de Defesa Civil aderirem aos novos ditames da PNDC e do MAH. 
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Nesse sentido, este item da pesquisa apresenta a Dependência de Trajetória como uma 

ferramenta analítica, a qual nos fará compreender o porquê da fase de resposta aos desastres 

ter assumido protagonismo na Defesa Civil. Esta foi priorizada desde a constituição da defesa 

civil, uma vez que essa disparou um processo de retornos crescentes, bem como reiteradas 

decisões nessa direção foram tomadas, norteando e sedimentando um caminho dificílimo de 

ser alterado. 

O desenho organizacional da Defesa Civil é caracterizado por um processo de 

dependência de trajetória; uma vez que o desenvolvimento institucional tem sido norteado 

pelas características inicias da organização e, principalmente, pela origem e formação dos 

seus gestores, bem como pelos mecanismos de retornos crescentes. Assim, os efeitos da 

retroalimentação positiva que fomentam as ações voltadas à resposta aos eventos adversos e 

desastres têm influenciado assim sobremaneira a identidade e preferência dos atores dessa 

organização. 

Alguns autores da dependência de trajetória abordam que as escolhas iniciais da 

organização refletem, por si só, uma herança de regras e culturas da instituição, o que é 

verificado, na problemática em questão, tendo em vista a fortíssima associação entre algumas 

ações de Defesa Civil e todas as realizadas pelo Corpo de Bombeiros, sendo esta uma 

Corporação secular com fortíssimos valores culturais e organizacionais. 

De fato, os Bombeiros Militares realizam ações preventivas – o que é previsto em lei – 

quando a Defesa Civil atua em situações de resposta a desastres, bem como em eventos que 

seriam eminentemente de Bombeiros Militares: corte de arvore; captura de animais... De fato, 

há uma simbiose quanto a competência da Defesa Civil e a do Corpo de Bombeiros, vez que a 

maioria dos gestores de Defesa Civil são bombeiros militares ou ex-bombeiros militares, 

sendo este um indicativo de que a cultura organizacional e operacional bombeirística vem 

influenciando, sobremaneira, desde o início à Defesa Civil. 

Desta feita, obtêm-se os retornos crescentes com a priorização das atividades de 

resposta e atendimento aos desastres, o que não significa que as outras atividades não sejam 

efetuadas. A Defesa Civil assume destaque perante a população comovida, erradamente, 

somente durante a resposta a algum evento adverso ou desastre, ficando assim adormecida até 

o próximo evento. 
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Infelizmente, segundo a visão política dos governantes, a resposta a um desastre, bem 

como a sua reconstrução possui potencial para transformar-se em voto, do que os programas e 

políticas públicas ligadas à prevenção, preparação e mitigação. Assim, Pierson comenta o 

“tempo  da  política”, abordando o cálculo eleitoral que os políticos efetuam com as suas ações, 

priorizando ações que maximizem o retorno eleitoral. 

Nessa esteira, Norma Valencio analisa a Política Nacional de Defesa Civil de 1994 sob 

o enfoque dos custos de aprendizagem, a saber:  

 

Os quadros técnicos em Defesa Civil começaram, a partir daí, a serem 
formados com uma compreensão relativamente homogênea sobre a realidade 
social, apreendida de forma doutrinária. Em termos práticos, voltaram-se 
predominantemente para lidar com procedimentos padronizados na fase de 
resposta, relacionados à coordenação do cenário e atendimento a 
requerimentos burocráticos de avaliação de danos. (VALENCIO, 2010) 

 

Atualmente, o cenário vem mudando em virtude da nova PNPDC cujo enfoque é 

voltado para a prevenção, preparação e mitigação, tendo maior participação, integração e 

responsabilização dos Estados e Municípios. Todavia, ainda não se analisaram seus efeitos 

sobre o arranjo vigente na Defesa Civil, o que será feito nesta pesquisa. Dado que a mesma foi 

promulgada há pouco tempo. No entanto, deve-se pensar positivamente na mesma como uma 

alternativa externa ao sistema a fim de alavancar o processo de rompimento da dependência 

de trajetória vivenciado na Defesa Civil. 

Cabe destacar o papel de protagonismo das instituições, pois estas determinam as ações, 

decisões ou estratégias dos indivíduos no jogo social, e, consequentemente nos seus 

resultados. Assim, a formulação e a implementação dos programas e das políticas públicas 

dependem não apenas dos interesses dos atores envolvidos, mas da maneira como esses 

interesses, também, são priorizados e articulados dentro das organizações. 

Sendo sim, além da formação e, dos valores éticos e morais do gestor da organização 

teremos a variável política reverberando sobre a organização, influenciando sobremaneira nos 

programas e nas políticas públicas que a mesma desenvolverá. Isso pode explicar a diferença 

comparativa entre as COMDECs, mesmo os seus gestores sendo Bombeiros Militares ou ex-

Bombeiros Militares. 
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Nessa perspectiva, Coelho (1998) afirma que as instituições não são apenas arenas onde 

os interesses sociais se confrontam, mas também conjuntos de procedimentos que, ao 

processarem esses interesses, permitem o uso de certos recursos e excluem outros. Assim, 

quando a Defesa Civil foca uma das fases do seu ciclo, a mesma passa a nortear a preferência 

dos atores nesse sentido, o que possivelmente resultará na irreversibilidade dos programas e 

políticas públicas.  

 

 
4.3 CICLO POLÍTICO 
 
 

 Downs (1957) em sua obra: Un Economic Theory of Democracy desenvolveu uma 

perspectiva conceitual sobre os ciclos políticos. O autor definiu que os governantes norteiam a 

sua agenda política, bem como suas ações, programas e políticas públicas para a maximização 

do seu desempenho político-eleitoral ao final de cada mandato, o que no Brasil seriam de 

quatro em quatro anos. Assim, os políticos eleitos somente pautariam as suas ações num 

período máximo de quatro anos, não mais do que isso. 

 Igualmente, o autor compara os políticos ao empresariado, vez que ambos objetivam 

maximizar os seus lucros, referindo-se respectivamente ao ganho eleitoral e financeiro. De 

fato, há interesses político-eleitorais e econômicos do mercado nas decisões políticas e 

governamentais. Desta feita, Downs (1957) destaca que os políticos não se importam com os 

efeitos qualitativos e quantitativos das políticas, ou seja, se serão boas ou ruins, mas sim como 

estas influenciarão os eleitores e, assim, maximizarão os seus votos, fazendo-os permanecer 

no poder.  

 O autor cita, ainda, que o eleitor age racionalmente, dado que as suas escolhas 

baseiam-se numa avaliação comparativa de desempenho de partidos e candidatos, 

principalmente, daqueles que se encontram no poder. Os eleitores baseiam-se, também, nas 

promessas de mudanças, baseadas no histórico do candidato, bem com na manutenção do 

status quo quando este o interessa. Assim sendo, os políticos habilmente utiliza-se de todas as 

ferramentas morais e imorais para a conquista do voto, desconsiderando o verdadeiro 

interesse partidário e, principalmente, o do eleitor. 
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Após as eleições os políticos (re)eleitos produzem medidas impopulares, tais como: 

aumento da carga tributária; aumento da fiscalização na coleta de impostos; e, reformas 

fiscais, previdenciárias, etc. Bem como, evitam aumentos para o funcionalismo público. Dado 

que os mesmo, ainda, estão fortalecidos pelas urnas. 

Segundo Downs (1957) os efeitos expansionistas do período anterior são dissolvidos 

pela contração da demanda reprimida, levando a uma recessão, aumento da inflação e 

desemprego, o que ocorre logo em seguida ao pleito eleitoral. Desta feita, o autor, novamente 

destaca o oportunismo eleitoral anterior às eleições cuja perpetuação no poder é o grande 

marco. 

Já Nordhaus (1975) discorda de Downs (1957) ao afirmar que as expectativas dos 

eleitores são adaptáveis ao contexto sócio-econômico e cultural, podendo ser inclusive 

conduzidas pelos políticos. Dado que os eleitores são míopes, ou seja, não possuem memória 

dos eventos bons ou ruins do passado. Assim sendo, os eleitores podem facilmente serem 

manipulados pelos políticos. 

 Desta feita, o autor destaca que os eleitores decidem seu voto, baseando-se no 

presente, dado que os mesmos apenas avaliam o que ocorre durante o período eleitoral, ou 

seja, comprando os candidatos apenas durante a campanha, bem como pelas promessas e 

expectativas que os mesmos os propõem. 

 Por sua vez, Macrae (1977) contrapôs a conceituação de Nordhaus (1975) ao 

considerar a possibilidade do eleitor adotar um comportamento estratégico a fim de decidir o 

seu voto. Todavia, a versão de que o eleitor não é míope e que age racionalmente, vai por 

terra. Dado que o (re)eleito habitualmente perde capital político nos seus anos iniciais de 

governo em virtude das ações desenvolvidas em prol das demandas reprimidas. Vale ressaltar 

que ambas as teorias foram severamente criticadas, resultando numa ampla e diversa literatura 

que rejeita total ou parcialmente as hipóteses apresentadas.  

 Lindbeck (1976) destaca a influência do setor privado na política econômica do País e 

do Estado cujo reflexo impacta sobremaneira as ações dos governantes e, consequentemente, 

seus programas e políticas públicas. Todavia, se o empresariado agisse racionalmente como 

destaca a teoria do autor, os efeitos sistêmicos da política sobre os resultados 

macroeconômicos reais seriam insignificantes. Dado a possibilidade de adequação dessas 

medidas aos programas e políticas públicas do governo. 
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 Durante algum tempo, as abordagem sobre Ciclos Políticos baseavam-se nos 

pressupostos das expectativas adaptativas dos eleitores, vez que os mesmo não entendiam o 

sistema sócio-econômico e político, ignorando assim a dinâmica e complexa relação entre 

voto, políticas públicas e campanha eleitoral. Assim sendo, os eleitores apenas consideravam 

o conhecimento passado e o presente sobre o comportamento dos candidatos e partidos. 

Todavia, para que o eleitor tenha um comportamento adaptativo quanto as suas 

escolhas é necessário que o mesmo tenha uma postura racional e estratégica, sendo 

necessário, mesmo que mínimo, um entendimento do processo político, o que se apresenta 

como um contracenso da teoria apresentada acima. Esse é o ponto mais frágil da teoria sobre 

Ciclos Políticos. 

Rogoff (1987) e, Rogoff e Sibert (1988) destacam o protagonismo da assimetria da 

informação na conceituação dos Ciclos Políticos. Dado que os eleitores, em sua grande 

maioria, são desinformados ou manipulados quanto a real competência e desempenho do 

governo, pois se informar é custoso. Assim, o eleitor analisará o cenário segundo a sua 

percepção e o seu grau de racionalidade. 

Nos últimos anos, diversos estudos no campo da Ciência Política, em especial na 

Europa e nos EUA, têm procurado entender a manipulação de programas e políticas públicas, 

bem como da economia a fim de maximizar os ganhos políticos-eleitorias de candidatos e 

partidos políticos. Desta feita, Alesina e Sachs (1988) comentam que somente na primeira 

metade do governo é que se pode de fato avaliar a consistência de programas e políticas 

públicas, verdadeiramente voltadas para a solução de problemas públicos, bem como para a 

melhora efetiva da qualidade de vida da população. 

De toda maneira, a maioria das teorias apresentadas procura demonstrarem a 

existência dos ciclos políticos, bem como de que os mesmos apresentam-se como uma 

ferramenta a fim de aumentar, sobremaneira, a possibilidade de reeleição dos governantes. 

Todavia, é paradoxal os eleitores recompensarem o comportamento oportunista dos 

governantes e partidos; no entanto, é o que as pesquisas no campo vêm demonstrando. 

Por outro lado, a literatura sobre economia política aborda duas justificativas para o 

fenômeno dos ciclos eleitorais, a saber: os modelos de ciclos políticos e os modelos de 

controle eleitoral. O primeiro modelo baseia-se nas manipulações eleitorais, bem como no 

comportamento oportunista dos governantes, o que segundo Drazen (2000) representa a 
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competência administrativa43 e política dos mesmos, dado que somente políticos competentes 

teriam capacidade de produzir tais ciclos. 

Já os modelos de controle eleitoral destacam que os ciclos eleitorais são induzidos, 

mesmo que parcialmente, dado que a população pouco se interessa pelo efetivo e adequado 

monitoramento dos políticos e partidos fora do período eleitoral. Assim sendo, os eleitores 

seriam incapazes de identificar e punir as manipulações e o comportamento oportunista dos 

políticos para além do período eleitoral. 

Apesar de algumas contradições entre os modelos, cabe destacar a complementaridade 

entre os mesmos. De toda maneira, os modelos apresentam pressupostos singulares da relação 

entre governantes e eleitores. O primeiro destaca que o eleitor valoriza o governante 

competente, sendo a manipulação do ciclo político um aspecto de competência gerencial e 

política. 

Por sua vez, os modelos de controle eleitoral, baseiam-se no pressuposto de que os 

governantes são oportunistas; no entanto, consideram as eleições como uma ferramenta de 

controle a disposição dos eleitores44. Assim, o presente modelo propõe as eleições como um 

mecanismo de pressão e aferimento de competência administrativa e política dos governantes, 

servindo assim para a limitação das manipulações e dos comportamentos oportunistas dos 

mesmos. Todavia, há um limiar tênue, a se ressaltar difícil de definir quanto às parcelas 

devidas ao oportunismo e às atividades sinalizadoras de competência dos governantes. 

Pesquisas recentes explicitam que a reeleição no país estimulou as ações manipuladoras 

e oportunistas dos governantes, aumentando assim a magnitude dos ciclos oportunistas45. 

Ainda assim, essas pesquisas procuraram dissecar o ciclo eleitoral, mesmo que 

genericamente, em toda a sua extensão, compreendendo assim três momentos, a saber: o ano 

pré-eleitoral; o ano eleitoral; e, o ano pós-eleitoral. Além disso, adicionou-se a esta divisão 

uma variável, a qual procura identificar a tendência na amplitude dos ciclos eleitorais ao 

longo do tempo. 

Esse item da dissertação discorreu sobre a necessidade do entendimento dos ciclos 

políticos na análise de políticas públicas, programas e ações governamentais, dado que os 
                                                           

43 De acordo com  Drazen  (2000,  p.  270),  a  ideia  de  “competência  administrativa”  deve  ser  interpretada  como  a  
capacidade do governante de lidar com uma determinada situação ou contexto político. Por exemplo, no caso de 
um governador de estado, o termo poderia ser interpretado como a habilidade de interagir e aprovar políticas no 
legislativo. 
44 Em termos teóricos, os modelos de ciclos políticos concentram-se  na  questão  do  “adverse selection”,  enquanto  
que os modelos de controle eleitoral concentram-se  na  questão  do  “moral hazard”. 
45 Ver Nakaguma e Bender (2006) para resultados neste sentido. 
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mesmos influenciam, sobremaneira, o comportamento político e administrativo dos 

governantes. Todavia, a análise equivocada dos mesmos propicia imprevisões e erros quanto à 

projeção de programas e políticas públicas no futuro, trazendo assim consequências negativas 

e porque não desastrosas no tocante ao bem estar social da população.  

É nesse cenário, que os políticos aproveitam-se para se distanciar dos programas e 

políticas públicas socialmente efetivas. Dada à jovialidade da democracia brasileira, o que 

torna os eleitores inexperientes e sem cultura política. Igualmente, comenta-se a inexistência 

de um grau maior de transparência, bem como a falta de cultura da população em exercer o 

seu direito de cobrá-la. 

4.4 POLÍTICAS PORK BARREL 

Segundo Ferejohn (1974) a origem da expressão e prática de Pork Barrel origina-se, 

antes da guerra civil americana, à época da escravatura. Um barril de salt pork era dado aos 

escravos, fazendo com que estes competissem entre si por um quinhão desse porco 

conservado em sal. Atualmente, esta prática existe na política; no entanto, de outra maneira, 

no sentido em que os políticos tentam arrebanhar para si a maior quantidade de verbas 

disponíveis a fim de satisfazerem o seu eleitorado com obras, reconstruções, etc. Dado que 

esta prática aumenta consideravelmente a possibilidade do mesmo ser (re)eleito. 

 

 

[...] é óbvio que há uso eleitoral, pois vincula a obra ao deputado, ao 
senador...E são todas obras localizadas e em geral de baixo valor em 
dinheiro e grande apelo popular[...]46  

  (Folha de S. Paulo, Caderno Brasil, 13/11/2001) 

 

Nesse sentido, o senso comum corrobora com a assertiva de Ferejohn (1974), pois o 

governante fará algo, caso aquela ação renda algum voto para ele. De fato, o voto é o 

principal objetivo para o político, vez que o mesmo ambiciona ser (re)eleito. Assim sendo, 

                                                           
46  De acordo com este mesmo jornal, o estado do Mato Grosso foi o que mais se beneficiou deste tipo de medida 
no ano de 2011, apresentando quinze emendas, dais quais treze eram genéricas, ou seja, dos R$ 850 milhões 
propostos, R$ 650 milhões (81%) eram para emendas genéricas. Na mesma reportagem, o Deputado Ricarte de 
Freitas (PSDB-MT),   coordenador   da   bancada,   afirma   que   “sempre   fizemos   isso.   As   emendas   são   genéricas  
mesmo. Depois de definido o valor, avaliamos para quem vai o dinheiro, assim, conseguimos mais recursos para 
o  maior  número  de  municípios”   (Folha  de  S.  Paulo,  Caderno  Brasil,  13/11/2001),  os  quais  evidentemente   são  
distribuídos e investidos nas bases político-eleitorais dos mesmo, ou seja, quem não é da mesma fica à mingua, 
aumentando assim a desigualdade social. 
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pesquisas mostram que as políticas Pork Barrel impactam, sobremaneira, na popularidade do 

governante, influenciando o comportamento eleitoral da população, principalmente em 

regiões com baixo nível de desenvolvimento e elevado adensamento populacional. 

Politicamente, foi no séc. XX que a expressão Pork Barrel começou efetivamente a 

integrar o contexto político americano. Assim, utilizava-se esta expressão a fim de indicar a 

distribuição dos recursos do orçamento dentre os diversos estados americanos. Segundo 

Pereira e, Pereira e Rennó (2000) quanto maior o valor das emendas executadas de um 

congressista, maiores são suas chances de reeleição. 

Correlatamente, Pase, Muller et Morais (2012) abordam o clientelismo brasileiro, o qual 

perpassa toda a história política do país. Sua trajetória, no entanto, é diferente da do 

coronelismo47. Dado que o clientelismo pode mudar de parceiros, podendo aumentar e 

diminuir ao longo da história, em vez de percorrer uma trajetória sistematicamente 

decrescente como o mandonismo48.  

Os autores que veem o coronelismo no meio urbano e em fases recentes da história do 

país estão falando simplesmente de clientelismo. As relações clientelísticas, nesse caso, 

dispensam a presença do coronel, pois ela se dá entre o governo ou políticos e, setores pobres 

da população. 

Deputados trocam votos por empregos e serviços públicos que conseguem graças à sua 

capacidade de influência sobre o Poder Executivo. Nesse sentido, é possível mesmo dizer que 

o clientelismo se ampliou com o fim do coronelismo e do mandonismo. À medida que os 

chefes políticos locais perdem a capacidade de controlar os votos da população, eles deixaram 

de serem parceiros interessantes para o governo, o qual passou a tratar diretamente com os 

eleitores, fomentando assim a relação clientelística. 

                                                           
47 O coronelismo foi um período de práticas autoritárias e violentas comanada pelos coronéis, fato que correu ate 
aproximadamente 1960. Os coronéis controlavam pessoas da região e as obrigava a realizar fatos e tomar 
decisões segundo a sua vontade. Aproveitavam o fato de que as pessoas eram desinformadas e pouco educadas 
para motivá-las a fazer segundo o que lhes era proposto. Os coronéis conseguiam formar regimes e tributos em 
sua região assim como estipular imposto e promover a candidatura do seu elegido. Disponível em : 
<WWW.historiadomundo.com.br/idade-contemporane/coronelismo-no-brasil.thm>. Acessado em 17 de set de 
2014. 
48 O conceito de mandonismo não deve ser utilizado para designar as especificidades do coronelismo. O 
mandonismo não é um sistema, não forma um complexo político como o coronelismo, mas designa uma 
característica da política brasileira, que existe desde tempos do Brasil Colônia, sobrevivendo ainda nos dias de 
hoje   em   certas   regiões  mais   isoladas   do   país.   Segundo   o   historiador   José  Murilo   de  Carvalho:   “o  mandão,   o  
potentado, o chefe, ou mesmo o coronel como indivíduo é aquele quem em função do controle de algum recursos 
estratégico, em geral a posse da terra, exerce sobre a população um domínio pessoal e arbitrário que a impede de 
ter   livre   acesso   aos   mercado   e   à   sociedade”. Disponível em: <WWW.historiadomundo.com.br/idade-
contemporane/coronelismo-no-brasil.thm>. Acessado em 17 de set de 2014 

http://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporane/coronelismo-no-brasil.thm
http://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporane/coronelismo-no-brasil.thm
http://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporane/coronelismo-no-brasil.thm
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Desse modo, o oportunismo eleitoral ganhou papel de protagonismo, sendo esta uma 

temática sensível e controversa, ainda mais quando pensamos nos estados democráticos de 

direito cujos políticos são eleitos para os cargos por sufrágio universal. É fato que a 

articulação e manipulação de alguns artifícios e mecanismos eleitorais, principalmente, os 

ligados ao orçamento são os mais cobiçados, pois podem trazer resultados palpáveis e 

imediatos, os quais maximizarão o retorno, ou seja, o voto.  

As políticas Pork Barrel são umas das armas que um político, ocupante de um cargo 

público, tem ao seu dispor para garantir a sua popularidade ou até mesmo aumentar. Estas 

maximizam seu resultado – o voto - principalmente em áreas densamente povoadas, com 

baixo nível de escolaridade e desenvolvimento. Este é o locus ideal para a implementação das 

políticas Pork Barrel.  

O governo federal, estadual e municipal não tem obrigação de distribuir verbas 

equitativamente entre os estados, municípios, distrito e localidades, o que faz com que os 

governantes usem o orçamento autorizativo49 com uma potente ferramenta a ser utilizada a 

seu favor a fim de maximizar os dividendos políticos. Assim, a destruição do orçamento pode 

ser feita com o intuito de favorecer as suas bases eleitorais, agravando a assimetria entre as 

regiões. 

O que de fato pode ser observado, no que concerne à Defesa Civil, segundo o endereço 

eletrônico www.constasabertas.com. A unidade da Federação que mais embolsou verbas do 

programa  “prevenção  e  preparação  a  desastres”  em  2011  foi  Pernambuco,  “o  estado do atual 

ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, que recebeu R$ 25,5 milhões. O valor 

representa 90% dos quase R$ 29 milhões pagos em obras iniciadas no ano passado. Se forem 

considerados os compromissos assumidos em gestão anterior, Pernambuco recebeu R$ 34,2 

milhões. Bezerra está contado para disputar a prefeitura da capital do Estado, Recife”.50 Vale 

ressaltar, que este foi o ano do megadesastre da Região Serrana do RJ, sendo este o maior da 

historia do país e, que a população nacionalmente, ainda impactada pelo vultoso número de 

óbitos decorrentes do mesmo, cobrava soluções. 

  

                                                           
49 Nos orçamentos autorizativos não existe a obrigatoriedade de executar todas as despesas consignadas na lei 
orçamentária. Esta é vista apenas como uma peça necessária, uma condição para a execução das despesas, mas  
não é, por si só, suficiente para a execução orçamentária, tarefa essa do administrador que, em razão da sua 
discricionariedade pode escolher o melhor momento para executar determinadas despesas.  
50 Disponível em  <http://www.contasabertas.com.br/website/arquivos/1280>. Acessado em 01 de set de 2014. 

http://www.constasabertas.com/
http://www.contasabertas.com.br/website/arquivos/1280
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Segundo reportagem do endereço eletrônico http://www2.camara.leg.br/ publicada em 

março de 2013: “a população de Nova Friburgo também sofre com as cicatrizes da tragédia de 

2011. Das 254 encostas com risco de desabar, só 28 receberam algum tipo de obra dois anos 

depois do desastre. A demora é motivo de preocupação pelo alto potencial de catástrofes, 

como a que já voltou a acontecer em novembro do ano passado, quando parte da pedreira do 

Bairro Três Irmãos, que tinha começado a desmoronar em 2011, não esperou as obras 

previstas e veio abaixo”51. 

É comum à maioria dos políticos desejarem se manter o maior tempo possível no cargos 

ao qual foram eleitos, bem como fazerem os seus sucessores, tanto que se considera que os 

mandatos dos cargos eletivos são de 8 anos com um plebiscito no meio do mesmo. Esses 

usam fartamente as políticas de Pork Barrel a fim de expressar a sua competência através da 

realização de obras e gastos nas suas bases eleitorais. Segundo Drazen e Eslava (2005), nos 

ciclos políticos, o candidato que está no poder tende a aumentar os gastos à medida que se 

aproximam as eleições com o intuito de demonstrar a sua competência e o seu elevado 

contributo para com os seus eleitores.  

 

Atualmente, as políticas Pork Barrel podem ser definidas como uma estratégia político-

eleitoreira cujo objetivo é desenvolver ou beneficiar a infraestrutura, bem como a situação 

social e econômica de uma determinada região. Todavia, as mesmas não visam o 

desenvolvimento da região, bem como a diminuição da desigualdade, mas sim a maximização 

do retorno eleitoral pelos governantes. Cabe destacar que estas medidas são imputadas a todos 

os contribuintes.   

Segundo McMenemy (2001) nos Estados Unidos da América o termo “Políticas   de  

Pork   Barrel”   é muito usado para definir aquelas medidas que são executadas pelos 

governantes com o intuito de originar retorno político, que por norma assume a forma de 

votos ou apoio político aos responsáveis pela existência daquela medida naquela região. 

Igualmente, Mourão et Cunha (2011) afirmam que os gastos de Pork Barrel ou Pork Barrel 

spending é uma expressão que caracteriza aquilo que é o desperdício de recursos financeiros, 

na execução das medidas políticas oportunistas de Pork Barrel.  

                                                           
51 Disponível em < http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/REPORTAGEM-
ESPECIAL/436572-ENCHENTES---RIO-DE-JANEIRO-A-PIOR-TRAGEDIA-CLIMATICA-NO-PAIS-
ACONTECEU-NA-REGIAO-SERRANA-BLOCO-2.html>. Acessado em 01 de set de 2014. 

http://www2.camara.leg.br/
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/REPORTAGEM-ESPECIAL/436572-ENCHENTES---RIO-DE-JANEIRO-A-PIOR-TRAGEDIA-CLIMATICA-NO-PAIS-ACONTECEU-NA-REGIAO-SERRANA-BLOCO-2.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/REPORTAGEM-ESPECIAL/436572-ENCHENTES---RIO-DE-JANEIRO-A-PIOR-TRAGEDIA-CLIMATICA-NO-PAIS-ACONTECEU-NA-REGIAO-SERRANA-BLOCO-2.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/REPORTAGEM-ESPECIAL/436572-ENCHENTES---RIO-DE-JANEIRO-A-PIOR-TRAGEDIA-CLIMATICA-NO-PAIS-ACONTECEU-NA-REGIAO-SERRANA-BLOCO-2.html
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De fato, vale destacar que as maiorias destes projetos são qualitativamente 

questionáveis, quanto à solução de um problema público, ou seja, são ineficientes e/ou 

dispensáveis econômica ou socialmente, principalmente em localidades com elevada 

desigualdade. 

Estes propiciam resultados efetivos apenas para os governantes, ou seja, uma votação 

vultosa. Segundo Lancaster et Patterson (1990) a maioria destes projetos, além de produzirem 

efeitos apenas naquela região, possuem retorno inferior ao seu custo geral, mas são úteis para 

que os responsáveis pela sua elaboração continuem a ocupar os cargos políticos que lhes 

permitiram aprovar estes projetos, que na sua maioria, são financiados por impostos de todos 

os contribuintes de um país, estado ou município. 

O candidato a determinado cargo político ou à reeleição necessita demonstrar aos seus 

eleitores a sensação de pertencimento à região onde o voto esta sendo prospectado. Assim, o 

mesmo procura demonstra que têm feito muito pelo desenvolvimento e crescimento daquela 

região, mostrando assim uma pseudo competência. Entretanto, Larcinese, Rizzo et Testa 

(2007)52 abordam que os discursos por si só não ganham eleições, os responsáveis políticos 

sentem-se atraídos a beneficiar e a dotar de recursos financeiros uma região que seja muito 

importante na sua reeleição, em detrimento de uma outra ou outras com menos importância 

política para a sua continuação no posto que ocupa.  

De fato, as políticas Pork Barrel deixam a população assistidas por estas em estado de 

graça e satisfação, o que a faz votar no atual ocupante do cargo político, bem como no seu 

indicado para a sucessão. Assim, Lancaster e Patterson (1990) comentam que os políticos 

responsáveis pela gestão de fundos da administração central para as regiões do seu país 

sentem-se atraídos a beneficiar aqueles que depositaram em si a confiança, funcionando como 

um pagamento de dívidas eleitorais. 

Nesse sentido, as obras realizadas numa região durante o período governamental, 

possivelmente, influenciarão positivamente as opiniões dos eleitores e contribuintes a favor 

do executivo e, consequentemente, dos deputados e vereadores da mesma coligação do 

executivo. Cabe destacar, que os prefeitos ou governadores que são oposição aos respectivos 

                                                           
52 Existem motivações adicionais que colocam um interesse especial nas regiões mais densas. Também nestes 
espaços, além de uma procura agregada ser maior, existe uma maior probabilidade da presença de grupos de 
interesse organizados, com um maior poder de influência junto dos decisores públicos assim como com uma 
maior capacidade de atração dos media. Adicionalmente, é também nestas regiões que podem residir grupos 
mais desfavorecidos o que geraria um efeito de acréscimo nas dotações canalizadas para estes espaços. 



 

 

74 

governadores e presidente encontram sérias dificuldades quanto à percepção de fatia do 

orçamento estadual e federal. 

4.5 COMPORTAMENTO ELEITORAL 

Este item do referencial teórico abordará um dos temais mais desenvolvidos da ciência 

política: o comportamento eleitoral. Esse possui diferentes visões teórico-metodológicas para 

explicar a maneira como a população se comporta frente às ações do mundo político e, 

consequentemente, como decide o seu voto. Assim, o debate baseia-se na interelação 

conceitual de cultura política, ideologia e comportamento eleitoral, estabelecendo assim uma 

modelagem a fim de compreender o eleitor brasileiro, dado que isso norteia o modus operandi 

dos políticos. 

O denso e clássico livro de Almond e Sidney Verba (1963): The civic culture: political 

attitudes and democracy in five countries53 estabeleceu uma nova área de atuação da ciência 

política, ou seja, o da cultura política. Esta delineava as atitudes e orientações políticas da 

população, o que segundo Almond e Verba (1989) referiam-se às orientações especificamente 

políticas, às atitudes com respeito ao sistema político e suas diversas partes e, ao papel dos 

cidadãos na vida pública.  

Assim sendo, procurou-se caracterizar o que seria a cultura política de um país, 

apartando-se da análise das instituições políticas, a qual era a vigente à época. Almond e 

Verba (1989) reafirmam o pressuposto quando definiram cultura política como a distribuição 

particular de padrões de orientação política com respeito a objetos políticos entre os membros 

da nação. 

Igualmente, os autores comentam três tipos de orientação política, a saber: a cognitiva, a 

afetiva e a avaliativa. A primeira baseia-se no conhecimento do sistema político, bem como 

na crença do mesmo, nos seus papéis, nos seus representantes e seus inputs54 e outputs55. A 

                                                           
53A cultura política estava presente nas pesquisas anteriores de Almond & Verba. Como destaca Baquero 
“embora   já   estivessem   presentes,   no   horizonte   da   política   clássica   desde   os   estudos   de   Platão,   Aristóteles   e  
Sócrates a preocupação com a capacidade política dos cidadãos e o seu papel na sociedade, os debates que 
surgem na década mencionada começam a ser pautados por uma nova perspectiva de análise, e possibilita o 
surgimento  de  uma  nova  área  de  estudo,  qual  seja  a  da  política  comparada  empírica”  (BAQUERO,  2001,  p.  4).  
Castro  (2000)  também  destaca  que  o  que  diferencia  “os  estudos dos últimos 30 ou 40 anos dos anteriores, (...) 
não  é  o  tema,  mas  a  abordagem  teórica,  e  acima  de  tudo,  o  instrumental  metodológico”  (CASTRO,  2000,  p.  20).  
Para uma genealogia do conceito de cultura política, Almond (1980). 
54

 Os inputs são as demandas ou reivindicações de bens e serviços, como saúde, educação, estradas, transportes, 
segurança publica, etc. Podem ser ainda, demandas de participação no sistema político, como o reconhecimento 
do direito de voto dos analfabetos, organização de associações políticas, direito de greve, etc. Ou ainda, 
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segunda engloba a percepção dos sentimentos do sistema político, bem como se seus papéis, 

pessoas e desempenho. A terceira e ultimo, a orientação avaliativa a qual julga as percepções 

e opiniões sobre os objetos políticos, sendo os mesmos envoltos num arcabouço de padrões de 

valores morais e éticos, informações e sentimentos. 

Almond e Verba (1989) consideram, também, a cultura política como sendo uma 

variável independente de qualquer outro aspecto na política em virtude das consequências que 

as mesmas causam. Moisés (1995)56 ressalta que é como se a existência de valores políticos 

pudessem ocorrer sem a necessidade de se identificarem as suas causas e origem.  

 

“[...]  processos  clássicos  de  democratização  sugerem  que,  mesmo  admitindo-
se a existência de certa margem de autonomia na sua formação, valores, 
atitudes e procedimentos políticos se reforçam a partir da interação entre o 
comportamento e o funcionamento das instituições políticas, algo que 
implica tanto em processos de aprendizagem do seu uso, como de 
ressocialização política induzida pela experiência, mas ambos sedimentam-
se com o passar do tempo e com a continuidade dos processos que 
constituem  os  sistemas  políticos”  (MOISÉS,  1995,  p.  94)57. 

 

Nessa esteira, os autores Inglehart (1988; 2002), Putnam (1996) e, Pharr e Putnam 

(2000) comentam que o estudo da cultura política deve servir como uma ferramenta analítica 

de pesquisa para o entendimento dos valores, crenças e caracterização dos diferentes grupos 

existentes na sociedade. 

Igualmente, Lane (1992) considera que o uso da cultura política na pesquisa não deve 

ser utilizado num modelo classificatório, mas sim como modelo de análise de determinado 

grupo, buscando assim interpretar a sua rede de crenças e valores. Assim, compreende-se que 

o maior objetivo das análises de cultura política é a compreensão do comportamento político 

dos indivíduos, ressaltando a maneira como os valores culturais tornam-se elementos 

endógenos da tomada de decisão. 

 

                                                                                                                                                                                     
demandas de controle de corrupção, de preservação ambiental, de informação política, de estabelecimento de 
normas para o comportamento dos agentes públicos. 
55 Os outputs são as resultantes da atividade política: compreende o conjunto das decisões e ações relativas à 
alocação imperativa de valores. 
56 As interfaces entre instituições e cultura política no processo de democratização têm sido exploradas no Brasil 
através dos trabalhos de Paulo Krischke. Ver Krischke (1997). 
57 As interfaces entre instituições e cultura política no processo de democratização têm sido exploradas no Brasil 
através dos trabalhos de Paulo Krischke. Ver Krischke (1997). 
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Não à toa, destaca-se que as construções ideológicas impactam, sobremaneira, na 

cultura política de uma sociedade. Nesse sentido, Debrun (1983 e 1989) abordou a mesma, 

diferenciando-a em ideologia primária e ideologia secundária. O autor destaca que a 

ideologia primária é marcada pela ideologia da classe dominante cuja imposição dos seus 

mitos e valores iludem os dominados com certa facilidade. Debrun (1989) destaca a 

necessidade de ocultação da ideologia, vez que a mesma não pode ser aparente. O que foi 

evidenciado na década de 1930 quando o fascismo e o comunismo ameaçaram o sistema 

político vigente à época. 

Assim, aparece a ideologia secundária no sentido de reprimir os questionamentos que 

começam a ser fomentados nos dominados pela ideologia primária, assim, esta sai do 

anonimato, transformando-se numa construção mais sofisticada. 

Diante do exposto, se conclui que a ideologia tem dois estágios: a primária, quando esta 

é fomentada e, posteriormente, incutida na sociedade; e, a secundária cujo surgimento se dá 

quando a ideologia primária começa a entrar em crise. Esta objetiva a manutenção das formas 

de dominação pela fundamentação e/ou racionalização das ideias. 

Nesse sentido, Zizek (1996) aprofunda esta conceituação, associando à abordagem de 

Hegel cujas bases são três momentos da religião, a saber: doutrina, crença e ritual. O autor 

destaca os seus três pontos: a ideologia como um arcabouço de ideias, teorias, convicções, 

crenças e métodos de argumentação; a ideologia através dos mecanismos de aparelhamento 

ideológico do Estado; e, a ideologia Natural, a qual se desenvolve no seio da realidade social. 

 

Castro (1992 e 1994), Carreirão (2000) e Radmann (2001) através da revisão de 

literatura do campo procuraram explicar o comportamento eleitoral e os tipos de eleitor no 

Brasil. Castro (1994) explicita o comportamento eleitoral através das perspectivas 

sociológicas, psicológicas, bem como pela teoria da escolha racional. 

A abordagem sociológica preocupa-se em demonstrar que o comportamento eleitoral do 

indivíduo está intrinsecamente relacionado ao contexto ao quais os indivíduos se relacionam, 

sendo as suas principais variáveis as condições socioeconômicas, as demográficas e as 

ocupacionais. Esta faz uma abordagem macro a fim de explicar o fenômeno. 
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As perspectivas psicológicas e psicossociológicas analisam o comportamento político 

da população, baseando-se nas motivações, percepções e atitudes individuais em relação ao 

mundo político. Esta surgiu em decorrência da proliferação das técnicas de survey58 nas 

ciências sócias. 

Nesse sentido, Radmann (2001) destaca que o principal é pesquisar as opiniões dos 

eleitores, pois através da mesma podem-se prever as escolhas e rejeições da população em 

relação a um político, programa de governo, política pública e partido político. Assim, 

poderia-se nortear as ações, programas e políticas públicas na direção das preferências, ou 

seja, do voto. 

Igualmente, Converse (1964) em seu livro - The nature of belief systems in mass publics 

– explicitou que os eleitores se relacionam como os políticos conforme o seu nível de 

compreensão do sistema político e de suas relações. Assim, o autor elaborou um modelo com 

diferentes níveis de classificação a fim de explicar o comportamento eleitoral. 

Por derradeiro, aborda-se a teoria da escolha racional cuja decisão do voto é considerada 

um produto racional norteado pelos interesses individuais do eleitor, o qual se comporta como 

um consumidor no mercado político. Dessa forma, os políticos procuram vender os seus 

produtos – programas, políticas públicas, favores, etc. – de maneira que conquistem o maior 

número de consumidores – eleitores – ao menor custo, maximizando assim o resultado, ou 

seja, os votos. 

 

Desta feita, o grande sonho dos políticos é encontrar local onde há um grande 

adensamento populacional, ou seja, eleitoral e, que a população esteja carente de programas e 

políticas públicas essências e baratas. Assim, o político maximiza o seu resultado, gastando 

pouco. Todavia, algumas políticas sérias e consistentes que deveriam ser desenvolvidas não o 

são devido ao descontentamento que geraria na localidade, ocasionando a perda de capital 

político, desta feita, o político resolve postergar a solução e, assim, empurra-la para os 

próximos governantes. 

                                                           
58 O método de pesquisa survey é quantitativo, a pesquisa deve ser planejada pelo pesquisador e a aplicação deve 
estar ligada aos objetivos da pesquisa. A aplicação é desejada quando o pesquisador pretende investigar o que, o 
porquê, como ou quanto se da determinada situação, não sendo possível através do método determinar variáveis 
dependentes e independentes. A pesquisa dá-se no momento presente ou recente, tratando de situações reais do 
ambiente. O pesquisador deve ater-se ao método para obtenção de dados científicos e não confundir o método 
com o senso ou pesquisas não cientificas. 
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As coletâneas organizadas por Bolivar Lamounier e Fernando Henrique Cardoso (1975) 

e, Fábio Wanderley Reis (1978), bem como o livro - Sociedade e política no Brasil - de 

Gláucio Soares (1973) impulsionaram a área de estudos sobre o campo. Todavia, o precursor 

dos estudos no país foi Azis Simão, na década de 1950, quando o mesmo pesquisou o voto 

operário em São Paulo. Esses trabalhos explicavam o comportamento do eleitor brasileiro 

através dos aspectos sociológicos e psicossociológicos. 

Os pesquisadores à época procuram entender como e de que maneira os cidadãos se 

relacionarem com a política, tendo em vista os impactos da industrialização, urbanização e 

desenvolvimento nas condições de vida no país, vez que o mesmo vinha vivenciando isso 

deste a década de 30, no entanto, nem todos os pesquisadores se limitavam a esses aspectos, 

tendo em vista alguns apropriassem, também, das variáveis psicossociológicas em suas 

análises. 

De fato, a redemocratização do país permitiu que o campo se desenvolvesse e 

estabelecesse diferentes diagnósticos e tipologias a fim de entender o comportamento eleitoral 

do brasileiro, caracterizando assim o voto no país. Um dos expoentes deste novo hall de 

pesquisadores é Reis (2000), o qual explicita que a miopia e o estrabismo do eleitor brasileiro 

o fazem enxergar apenas imagens difusas e distorcidas, vez que o mesmo vota segundo um 

sistema binário, posicionando-se assim ao lado povo ou governo, bem como ao lado de pobres 

ou ricos. Dessa forma, o populismo tornou-se uma fatalidade na imberbe democracia 

brasileira.  

O autor, ainda, destaca que o eleitorado popular – a maioria do colégio eleitoral - 

posiciona-se, baseando-se no contraste entre o popular e o elitista, ou seja, pobre versus ricos 

ou povo versus governo, vez que o mesmo não possui informações consistentes e capacidade 

para articular-se e refletir sobre problemas específicos de qualquer natureza. 

Nessa esteira, Castro (1994) procurou explicar o comportamento eleitoral da população 

segundo o grau individual de sofisticação política dos eleitores59. Destaca-se que o trabalho 

da autora foi fortemente influenciado pelo paradoxo teórico de Reis60. De acordo com a 

autora, está seria a variável que melhor explicitaria o comportamento eleitoral do brasileiro. 

                                                           
59 O grau de sofisticação política é constituído a partir do somatório de quatro variáveis: o interesse por política, 
o envolvimento no processo eleitoral, a exposição ao programa eleitoral gratuito na televisão e o grau de 
informação a respeito dos candidatos a presidente da república. 
60 Reis integra em suas pesquisas os aspectos da teoria da escolha racional, da psicologia e da sociologia 
tradicional. Assim, a autora põe a integração destes aspectos a fim de se entender o comportamento eleitoral do 
brasileiro. 
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Segundo a autora, a maioria dos eleitores é desinformada, bem como não tem 

informação ou visão aprimorada sobre os programas de governo, políticas públicas, 

candidatos e partidos, o que faz com que os mesmos não possuam opinião formada ou 

consistente sobre questões importantes da agenda ou do debate político, no entanto, os 

eleitores mais informados e com maior nível intelectual – minoria – votam norteados por 

opiniões sobre diversas questões, bem como por uma orientação partidária, baseando-se nas 

informações sobre a agenda, programas e políticas públicas dos políticos e partidos. 

 

“[...]  tende  a  atribuir  a  seus  candidatos  as  qualidades  que  mais  lhe  agradam  e  
as opiniões que eventualmente tem quanto a issues diversos e possui baixo 
grau de consistência ideológica”  (Castro,  1994,  p.  180). 

 

A autora postula que a maioria da população – o eleitor não sofisticado –, vota em 

grande parte, no candidato com as características de defensor e representante dos pobres, dos 

trabalhadores e das minorias. Destaca-se que o potencial desta escolha aumenta quando o 

candidato tem a imagem e semelhança do eleitor, ao menos na imagem, ou seja, tem as 

mesmas origens, passou pelas mesmas dificuldades, etc. O que segundo o jargão popular, 

traduz-se como: ele é gente como a gente! 

Nesse sentido, Silveira (1998) reforça os autores, inserindo o marketing político e a 

mídia na nova arena política, sendo estes os aspectos mais importantes na construção da 

imagem dos candidatos, influenciando sobremaneira no comportamento eleitoral da 

população.  Assim, segundo o autor os eleitores são intuitivos e não racionais. Igualmente, 

Baquero (2000) reafirma a valorização da imagem do candidato como pressuposto para a 

decisão do eleitor; no entanto, a mesma deve basear-se em aspectos pragmáticos, bem como 

na competência administrativa, política e gerencial do candidato. 

O autor afirma que o eleitor brasileiro é do tipo personalista e pragmático, possuindo 

como características o descrédito e a desconfiança em relação ao sistema político, partidos e, 

principalmente, nos políticos, o que - segundo Baquero e Castro (1996) - propiciam uma 

fortíssima sensação de ineficácia política. Este fenômeno propicia uma cultura política 

fragmentada e cética, a qual reflete na personificação eleitoral do candidato. 
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Baquero (2000) comenta que o fenômeno em tela tem gerado o desgaste e a 

desvalorização das instituições públicas e políticas, sendo a existência das mesmas, em alguns 

casos, colocada à prova ultimamente. Esse tem propiciado uma cultura política claramente 

personalista, quanto ao aspecto estrutural, ou seja, o eleitor nortearia-se pelos critérios da 

eficiência da gestão pública, bem como por aspectos transversais tais como meio ambiente, 

qualidade de vida do que em si pela identificação ideológica. 

Carreirão (2000) postula que diversos aspectos influenciam na decisão do voto, a saber: 

a imagem política que o eleitor possui dos candidatos, partidos e sistema político; a avaliação 

que o mesmo tem sobre o desempenho dos governantes – presidente, governadores e prefeitos 

– em exercício; e, a avaliação de aspectos pessoais dos candidatos, tais como ideologia, 

competência gerencial, experiência em cargos eletivos e por ultimo o nível de escolaridade do 

mesmo. O autor ressalta, também, que a variável ideológica é a mais observada pelos eleitores 

de elevada escolaridade do que pelos de menor escolaridade. 

De tudo exposto até aqui, há consenso entre os pesquisadores quanto ao baixo grau de 

informação do eleitor brasileiro, bem como a pouca estruturação e consistência das opiniões e 

posicionamento político da maioria dos eleitores, o que faz com que o seu posicionamento 

seja difuso. Segundo Silveira (1998), isso não significa que o comportamento do eleitor não 

seja não racional. 

Nessa esteira, Castro (1997) destaca que mesmo que o comportamento da maioria do 

eleitorado brasileiro não seja orientado pela ideologia, como acontece como o eleitor mediano 

na Europa e nos Estados Unidos, o seu voto apresenta uma racionalidade a qual é estruturada 

cognitivamente a partir de imagens superficiais e difusas a respeito dos políticos e partidos 

políticos.  

 

Silveira (1998) e Carreirão (2000) destacam que os atributos mais observados pelos 

eleitores brasileiros têm sido a honestidade, integridade, competência e desempenho 

administrativo. A partir daí, entende-se como as relações entre a tipologia do eleitor brasileiro 

e os fenômenos da cultura política e da ideologia influenciam o comportamento eleitoral no 

país. Estas têm norteado os candidatos a trabalharem esse tipo de imagem através da mídia e 

do marketing político. 
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Apesar do destaque da variável imagem nas pesquisas. Essa não deve ser analisada 

separadamente da variável avaliação de desempenho, a qual é preconizada por Carreirão 

(2000), bem como da variável voto ideológico proposta por Singer (2000), além das variáveis 

intervenientes, tal como o grau de sofisticação eleitoral exposto por Castro (1994). De fato, as 

variáveis imagens e atributos são importantes, mas para entendê-las melhor é necessário 

analisar os seus impactos na cultura política do país e, assim, no comportamento eleitoral. 

O fenômeno do comportamento eleitoral impactou, sobremaneira, nas instituições 

principalmente no sistema partidário cuja fragilidade, instabilidade e oligarquização o 

tornaram extremamente débeis. Assim, a condição de mediador do mesmo entre a sociedade e 

o Estado passou a ser questionada. Nessa esteira, o Legislativo atrofiou-se, ficando a mercê do 

poderoso poder Executivo. Igualmente, a população em geral enxerga o Legislativo como se 

Executivo fosse, ou seja, o provedor de benfeitorias à sua porta, sendo este vorazmente 

dependente do Executivo, pois e este que é quem de fato executa as melhorias ou prove o 

legislativo de orçamento para tal. 

De fato, o debate sobre o comportamento eleitoral brasileiro tem priorizado dois 

aspectos relevantes sobra a temática da reeleição, a saber: o destaque do candidato durante o 

pleito eleitoral em detrimento à importância dos partidos no delineamento das escolhas 

políticas; e, o crescente pragmatismo do eleitor brasileiro. Assim, Baquero (1997), Lucas 

(1997), Rua (1997) e Mettenheim (1995) ratificam a pouca relevância dos partidos nas 

eleições em relação à força política do candidato. Os autores postulam que estas podem ser 

ocasionadas devido à legislação eleitoral ou devido à própria opção do eleitor. 

Todavia, Baquero (1997) afirma, também, que o crescente pragmatismo do eleitor é 

uma variável significativa na explicação do porque os políticos escolherem políticas 

distributivas61. Assim, as políticas pork barrel tem se apresentado extremamente relevantes 

para que os membros do Executivo e Legislativo captem votos, bem como para o Executivo 

controlar o Legislativo.  

 

                                                           
61 As políticas distributivas possuem objetivos pontuais relacionados ao oferecimento de serviços do estado e 
beneficies. Esse caso é financiado pela sociedade por meio de orçamento publico que beneficia grupos pequenos 
ou indivíduos de distintas camadas sociais. Esse tipo de política possui pouca oposição na sociedade, mas não é 
dada universalmente a todos. É comum no Brasil o uso desse tipo de política e é bastante desenvolvido pelo 
Poder legislativo. Primeiramente, porque a camada mais pobre da população brasileira apresenta necessidades 
individuais e pertinentes devido à falta de recurso para todos e também porque eles representam a força daquele 
que troca esse assistencialismo por voto. 
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De tudo exposto, o estudo do comportamento eleitoral norteia-se pelo que seria a 

necessidade basilar de qualquer candidato: o voto. Assim, o mesmo procura entender o 

mecanismo de prospecção do voto a fim de maximizar os seus ganhos. Por tanto, a maioria 

dos políticos procuram ofertar a maior gama de benefícios tangíveis e palpáveis, se possível a 

baixo custo, em áreas densamente povoadas e com elevado grau de desigualdade, pois dessa 

forma possivelmente garantem a sua (re)eleição. Destaca-se que o valor desta esta relacionada 

ao retorno eleitoral e não a eficiência ou eficácia das mesmas. 

 

4.6 REDUÇÃO DE RISCO DE DESASTRE E RESILIÊNCIA 

 

O modelo de desenvolvimento humano fez como que os desastres tornassem um 

problema global. Esses tem ceifado a vida de milhares de pessoas anualmente ao redor do 

mundo. Segundo Guha-Sapir (2011), somente em 2010, ocorreram mais de trezentos desastres 

naturais em todo o mundo, deixando mais de 297.000 mortos, atingindo 217.000.000 de 

pessoas e gerando danos econômicos da ordem de mais de 120 bilhões de dólares.  

De acordo com Harmeling e Eckstein (2012), cerca de 530 mil pessoas morreram 

devido aos desastres naturais, sendo as perdas econômicas estimadas em US$ 2,5 trilhões no 

período de 1992 a 2011 globalmente. No Brasil só em 2010, os autores apontam mais de mil 

mortes e um prejuízo de US$ 4,7 milhões, colocando-o em sexto lugar dentre países afetados 

pelo risco climático. Daí a pergunta: o que fazer para reduzir estas cifras? 

Assim sendo, a ONU estabeleceu, no início da década passada, a Internacional Strategy 

for Disaster Reduction (ISDR) ou EIRD. Essa visa à busca de soluções para os problemas 

decorrentes dos desastres, independentemente do país, lugar e escala do mesmo. Dessa forma, 

postulou-se um arcabouço de ações continuas, visando à RRD e seus impactos em escala 

global, regional e local. 

A EIRD fomenta e apoia programas e políticas públicas, bem como ações da sociedade 

e de comunidades cujo objetivo seja a atenuação dos impactos dos desastres. Não à toa, a 

EIRD correlaciona a RRD ao desenvolvimento sustentável, dado que os desastres atingem os 

aspectos sociais, econômicos, culturais e ambientais de uma região; provocando assim, um 

forte e difícil desequilíbrio a ser suplantado, caso não se tenha a cultura de RRD na localidade 

e região. 
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El Marco de Acción dentro del presente documento refleja el enfoque 
conceptual de la EIRD e identifica los acuerdos institucionales que la 
apoyan, basados en las resoluciones del Consejo Económico y Social 
(ECOSOC) y la Asamblea General de las Naciones Unidas, al igual que en 
las decisiones del Equipo de Tareas Interinstitucional sobre Reducción de 
Desastres. Se debe indicar que este Marco de Acción es parte de un proceso 
evolutivo que refleja los cambios y las nuevas tendencias en el campo de la 
reducción de desastres y, por tanto, se revisará con regularidad con el fin de 
responder completamente a las necesidades y restricciones que surjan con el 
tiempo. (Marco de Acción para la Aplicación de la Estrategia Internacional 
de Reducción de Desastres – EIRD, 2001, p. 4).  

 

A RRD visa à diminuição das vulnerabilidades e ameaças decorrentes das variáveis 

climáticas e dos desastres naturais. Ela também almeja que os danos materiais e econômicos 

sejam minorados quanto da ocorrência de eventos adversos e desastres; e para tal, é necessário 

que a RRD seja elaborada, implementada e apreendida por diferentes esferas da sociedade, 

não tão somente pelas comunidades moradoras das áreas de riscos e pelos órgãos 

governamentais. Assim, a RRD torna-se um dever de todos para com todos, para tal é 

necessário fomentar a conscientização da população quanto aos riscos de novos desastres, 

garantindo assim um futuro mais seguro e sustentável. 

Não à toa, Santos (2012) comenta que os elevados danos causados pelos desastres no 

Brasil estão relacionados à falta de uma cultura de percepção de risco de desastres da 

população, bem como a falta de efetividade de um sistema de comunição entre os moradores 

de comunidades de áreas de risco e o sistema de Defesa Civil. Esta rede de comunicação é 

fundamental para a RRD e, assim, fazer com que a prevenção, preparação e mitigação dos 

desastres sejam uma cultura na localidade. Assim, as cidades tornam-se mais seguras. 

A UNISDR através da sua plataforma de RRD comenta, também, a necessidade de que 

as autoridades locais e a população integrem um sistema de comunicação, bem como cita a 

valorização dos cidadãos a fim de que os mesmo participem ativamente do planejamento da 

cidade conjuntamente com as autoridades locais, a fim de torná-la uma cidade mais 

inteligente e segura frente aos desastres, ou seja, resiliente. Para isso, a noção de risco de 

desastre incorporou aspectos físicos e socioeconômicos de vulnerabilidade para ser uma área 

mais ampla de conhecimento, avaliação e gestão de riscos (EIRD, 2004). 
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De acordo com a EIRD (2004), os desastres são definidos como uma função do 

processo de risco, os quais resultam da combinação de ameaças, condições de vulnerabilidade 

e capacidade de enfrentamento e, consequente, minimização dos mesmos. Na mesma direção, 

alguns teóricos incluem, também, o conceito de exposição ou avaliação dos objetos expostos 

para se explicitar, principalmente, os fatores físicos da vulnerabilidade.  

Desta feita, os riscos relacionam-se diretamente à vulnerabilidade. Segundo a UNISDR 

(2012) para entender-se os riscos de desastres são necessários compreender a dinâmica de 

funcionamento das cidades, todavia, isso cada vez mais se torna complexo, dado que mesma é 

composta por um sistema denso e complexo de serviços e relações interconectados, o qual 

conduz ao risco de desastre. 

Igualmente, a EIRD (2004) destaca a importância da criação de uma política e, 

principalmente, de cultura de RRD. Nesse sentido, é necessário que as autoridades 

competentes compreendam a imperiosa necessidade de participação direta dos afetados ou 

expostos aos riscos, pois somente assim que se consegue desenvolver programas e políticas 

públicas voltadas para a RRD. 

Para Furtado et al. (2012), os desafios da administração de riscos e de desastres exigem 

a construção de um caminho que incorpore a gestão de riscos (GdR), a adaptação às 

mudanças climáticas (AMC) e o desenvolvimento sustentável. Igualmente, o autor comenta 

que a Defesa Civil deve ter como objetivo principal a RRD e que para tal e necessário de que 

a mesma tenha uma gestão voltada para os riscos e não para os desastres como historicamente 

tem acontecido. 

As ações, programas e políticas públicas de RRD são multissetoriais e interligadas. 

Essas envolvem os três níveis de governo; bem como a sociedade civil, empresariado, 

judiciário, Ministério Público e, principalmente, a participação comunitária das localidades de 

riscos de desastres. Para Furtado et al. (2012) essas ações correspondem: a prevenção, a 

preparação, a mitigação, a resposta e a recuperação. A primeira ação – prevenção - é 

voltada para o planejamento, visando à minimização dos possíveis impactos das ameaças. 

A preparação é voltada para o desenvolvimento de capacidades gerenciais eficientes e 

eficazes de maneira que se consiga atender todo e qualquer tipo de evento adverso pertinente 

ao local, bem como propiciar à população uma transição ordenada, tranquila e sem muito 

desconforto e transtorno desde a reposta até uma recuperação sustentável. 
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A mitigação refere-se à diminuição da escala de severidade dos desastres mediante um 

arcabouço de estratégias e ações. Essa, conceitualmente, desenvolve-se nas fases de 

prevenção e preparação, no entanto, há gestores de defesa Civil que consideram que a mesma 

possa ser um subitem da fase de resposta, vez que bem trabalhada nesta fase, os danos 

poderão ser minimizados. 

A resposta visa à prestação de serviços de socorro, ajuda humanitária ou assistência 

pública, ainda, durante o transcurso do desastre ou imediatamente após a ocorrência do 

mesmo.  

Por fim, o autor comenta a fase de recuperação cuja restauração da normalidade, bem 

como os melhoramentos pós-desastre da comunidade afetam a RRD, fazendo com que a 

comunidade ou cidade tornem-se inteligentes e resilientes para o enfrentamento do próximo 

desastre. 

Câmara et al. (2012) comenta a conceituação de cidade inteligente, amparando-se na 

qualidade dos produtos e serviços prestados pelo governo e pela iniciativa privada ao cidadão, 

sendo estes intrinsecamente relacionados ao desenvolvimento urbano em seus aspectos, a 

saber: educação, saúde, habitação, meio ambiente, transporte...As cidades inteligentes 

baseiam-se em complexos conceitos sistêmicos e interligados, os quais englobam diversos 

segmentos da sociedade, as relações sociais, aspectos de governança e tecnologia da 

informação. Assim, Caragliu et al. (2009) afirma que uma cidade passa a ser inteligente 

quando:   

[...] os investimentos em capital humano e social, tradicional (transporte) e 
moderna (TIC) infraestrutura de comunicação abastecem o crescimento 
econômico sustentável e uma alta qualidade de vida, com uma gestão 
racional dos recursos naturais, através de uma governança participativa 
(CARAGLIU et al., 2009, p.50). 

 

Nessa esteira, o Centre of Regional Science (2007) define seis características as quais 

constituem uma cidade inteligente, a saber: economia, sendo a mesma fortemente interligada 

ao desenvolvimento; as pessoas, ou seja, o capital social e humano, o qual é primordial nas 

comunidades de riscos de desastres; a governança – a participação integrada do governo com 

a sociedade e o meio privado, visando o bem estar social; a mobilidade, a qual faz com 

pessoas prefiram morra em áreas de risco próximo ao local de trabalho; e vida, ou seja, bem 

estar social. 
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Adicionalmente ao exposto, Komninos (2008) cita três formas de inteligência 

relacionadas a uma cidade inteligente, a saber: a inteligência dos seres humanos que 

compõem a cidade; a inteligência coletiva das organizações de inovação; e, a inteligência 

artificial das redes e aplicações digitais. 

As ações, estratégias e políticas de RRD são construídas por atores, bem como pelas 

suas relações, sendo estes ditados pelos interesses sociais e econômicos da cidade. No 

entanto, deve-se agregar a este jogo de interesses o cuidado com os recursos naturais, a 

preocupação como o meio ambiente e a gestão sustentável dos recursos; pois somente assim, 

se consegue efetivamente a RRD. Assim, Sachs (2010) comenta a necessidade de atentar-se 

para o risco de desastre, pois este é um dos pressupostos para que uma cidade seja 

desenvolvida e sustentável. 

“Ao  olhar  para  a  campanha  pensando  em  cidades  seguras  e  redução  de  riscos  
urbanos, nós podemos salvar vidas, alcançar os Objetivos do Milênio, 
contribuir para a proteção dos recursos naturais, e deixar como herança um 
desenvolvimento  urbano  e  econômico  bem  sucedido...”   
(Rishi Raj Lumsali, Presidente da Associação do Comitê de 
Desenvolvimento Distrital do Nepal) 

 

De acordo com Leite (2012), cidades urbanizadas, teoricamente, enfrentam com mais 

facilidade esses desafios, vez que são centros fomentadores e produtores de cultura, política, 

tecnologia e desenvolvimento. Dessa forma, essas cidades podem tornar-se resilientes mais 

facilmente que outras; podendo assim, enfrentar e reagir melhor às alterações climáticas e, 

consequentemente, aos desastres. 

 

“Apelo   às   autoridades   locais   para   acelerar   seus   esforços   na   construção   de  
cidades mais seguras, com vistas a prevenir que bens e vidas sejam perdidos. 
Eu estive viajando por muitos lugares ao redor do mundo, testemunhando 
com meus próprios olhos como governos locais podem contribuir para 
superar (...) desafios globais. Não apenas os governos das nações. Não são 
apenas presidentes ou primeiros-ministros que devem criar estratégias de 
enfrentamento às mudanças climáticas, de desenvolvimento econômico 
sustentável, de combate à pobreza e de promoção da saúde. É preciso a 
participação de líderes locais: prefeitos, governadores e demais gestores 
públicos  locais”. 
(Mensagem do Secretário Geral das Nações Unidas, Mr. Ban Ki-moon. 
Incheon, 11 de agosto de 2009.) 
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 Todavia, o desastre de SC em 2009 e o megadesastre da Região Serrana do RJ em 2011 

expuseram a incapacidade do governo, do sistema de Defesa Civil e da sociedade quanto à 

capacidade de RRD no país. O porquê de tamanha incapacidade? 

Tal fato deve-se a histórica e cultural ênfase dos gestores de Defesa Civil nas ações de 

respostas e, principalmente, aos governantes que priorizam as ações de recuperação e 

reconstrução em detrimento das ações de prevenção, mitigação e preparação. A Confederação 

Nacional de Municípios revelou, em relatório, que entre 2004 e 2009 gastou-se cerca 1,9 

bilhões de reais nas ações de respostas e recuperação, enquanto que se gastaram apenas 145 

milhões de reais nas ações de prevenção, mitigação e preparação. 

No estado do RJ, a situação era pior, pois segundo o Cel. BM Luis Guilherme – 

Superintendente Operacional de Defesa Civil do RJ - o orçamento de 2012 da SEDEC era de 

170 mil reais, o que fez com que o Secretário Estado de Defesa Civil utilizasse verbas do 

Fundo Especial de Bombeiros (FUNESBOM62) – taxa de incêndio63 - do CBMERJ para o 

custeio da implantação do sistema de alerta e alarme das Unidades de Proteção Comunitárias 

(UPCs), somente em 2014 que a SEDEC teve um orçamento separado do CBMERJ, ou seja, 

cerca de 50 milhões. 

 

 Ainda assim, mesmo com esforços da SEDEC e das COMDECs locais, a situação é 

pior nos municípios da Região Serrana do RJ ao que concerne a RRD, dada a baixa 

participação popular nos programas e políticas públicas de Defesa Civil, tal como o programa 

de alerta e alarme e, o pseudo apoio político local tem sido grandes fatores de impedimento 

para a consecução de uma política pública de RRD na Região. 

  

                                                           
62 O Fundo Especial do Corpo de Bombeiros (FUNESBOM) é responsável pela aplicação dos recursos 
financeiros oriundos da taxa de incêndio na provisão das necessidades do CBMERJ a fim de salvar e proteger 
bens e vidas em todo o Estado do Rio de Janeiro. O FUNESBOM é administrado por um Conselho de 
Administração (CONSAD), o qual é presidido pelo Comandante-Geral do CBMERJ, como gestor do Fundo, 
sendo composto ainda pelo Chefe do Estado- Maior Geral e pelos Diretores de Fianças e Apoio Logístico do 
CBMERJ. Segundo o Cel BM Aurentino – Diretor do FUNESBOM – O CBMERJ arrecadou, no ano de 2013, 
cerca de 200 milhões com a taxa de incêndio. 
63 A taxa de incêndio é o nome popular dado à taxa de serviços estaduais relativos à prevenção e extinção de 
incêndios. A taxa é arrecada pelo CBMERJ, nos termos do Decreto n0 23.695, de 06 de novembro de 1997. Os 
recursos da taxa de incêndios são destinados ao reequipamento do CBMERJ, nas áreas de salvamento e, combate 
e  prevenção de incêndio, proporcionado maior proteção à população do Estado do RJ, nos termos do art. 10 da 
Lei n0 622, de 2 de dezembro de 1982, alterado pelo art. 50 da Lei n0 3.347, de 29 de dezembro de 1999, alterado 
pela Lei n0 4.780, de 23 de junho de 2006. 
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Nesse sentido, ocorreu uma situação tragicômica64 no município de Teresópolis, onde foi 

detectado que verba pública federal liberada para recuperação foi desviada, bem como 

aplicada indevidamente em obras estruturais de custo alto e duvidoso. Esse fato fez com que o 

prefeito Jorge Mario fosse cassado por unanimidade pela Câmara dos Vereadores. Cabe 

destacar que segundo a COMDEC local cerca das 2 mil das 2.200 habitações afetadas pelo 

desastre voltaram a ser ocupadas. 

 É nesse cenário que o desastre se potencializa, massacrando e destruindo os grupos 

sociais mais vulneráveis e, principalmente, os mais pobres e com maior dificuldade de se 

recuperarem de um desastre para o outro. Essa estrutura social associada à vulnerabilidade 

socioambiental faz com que as consequências do desastre se prolonguem, bem como emende 

com outro, criando assim um ciclo vicioso. Esses aspectos fazem com que a capacidade de 

RRD seja incipiente e débil, impedindo que o município se torne resiliente. 

A cada ano mais 25 milhões de pessoas passam a viver em favelas ou 
ocupações irregulares, as quais frequentemente são construídas em áreas de 
risco, seja de encostas instáveis ou sujeitas a inundações. 
(UNHABITAT,  2010  State  of  the  World’s  Cities report) 
 

De fato, é necessária a participação popular na RRD, pois somente assim se 

estabelecerão cidades resilientes, a qual é planejada e construída conjuntamente entre a 

sociedade, a comunidade, o setor privado, o judiciário e as autoridades locais, levando-se em 

conta as capacidades legais, socioambientais, econômicas e de infraestrutura. 

Para tal, é necessário que haja gestores públicos competentes e responsáveis que 

pensem na urbanização sustentável da cidade, através da elaboração e execução de um plano 

diretor65 que torne a cidade inteligente e segura. Não à toa, os gestores devem fomentar a 

participação popular na confecção do mesmo, pois somente assim a população entenderá a 
                                                           

64
 O vereador Arlei de Oliveira (PMDB) chegou à prefeitura de Teresópolis por um caminho improvável e 

tortuoso. Denúncias de desvios de verbas levaram ao afastamento do prefeito Jorge Mario Sedlack (ex-PT e, 
agora, sem legenda), que teve mandato cassado por unanimidade, na noite de terça-feira, na Câmara de 
Vereadores. O vice-prefeito Roberto Pinto chegou a assumir, mas morreu de infarto apenas dois dias depois da 
sua posse. Enquanto o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) decide como será a escolha  do novo prefeito, recai 
sobre Arlei a missão de liderar a reconstrução do município, que teve 392 mortos, 42 pontes destruídas e 
acumula um rombo de 30 milhões de reais no orçamento desse ano. Disponível em: 
WWW.veja.abril.com.br/noticias/brasil/sem-prefeito-e-sem-dinheiro-teresopolis-vai-enfrentar-temporais-ainda- 
em-reconstrucao. Acessado em 12 de set de 2014. 
65 Segundo a ABNT (1991) o Plano diretor é o instrumento básico de um processo de planejamento municipal 
para a implementação da política de desenvolvimento urbano, norteando a ação dos agentes públicos e privados. 
Segundo   (Villaça,   1999,   p.   238)   “o   Plano  Diretor   parte   de   um   diagnostico   crítico   da   realidade   física,   social,  
econômica, política e administrativa da cidade, do município e de sua região, apresentando um conjunto de 
propostas para o futuro desenvolvimento socioeconômico e futura organização espacial dos usos do solo urbano, 
das redes de infra-estrutura e de elementos fundamentais da estrutura urbana, para a cidade e para o município, 
propostas  estas  definidas  para  curto,  médio  e  longo  prazos,  e  aprovadas  por  lei  municipal.” 

http://www.veja.abril.com.br/noticias/brasil/sem-prefeito-e-sem-dinheiro-teresopolis-vai-enfrentar-temporais-ainda-%20em-reconstrucao
http://www.veja.abril.com.br/noticias/brasil/sem-prefeito-e-sem-dinheiro-teresopolis-vai-enfrentar-temporais-ainda-%20em-reconstrucao


 

 

89 

necessidade do estabelecimento de padrões de loteamento, ocupação territorial urbana, bem 

como de construções, ao invés de ocuparem desordenada e ilegalmente encostas e áreas 

ribeirinhas.   

 Para que uma cidade seja resiliente é necessário, também, que os seus gestores 

entendam os riscos da mesma, bem como desenvolva um denso trabalho de cultura de 

percepção do risco, destacando as ameaças e vulnerabilidades cujos moradores estão 

expostos. Nessa esteira, o gestor deve priorizar ações voltadas para a prevenção, mitigação e 

preparação, objetivando a proteção das residências, da herança cultural da cidade, da 

economia local, dos mobiliários, dos hospitais, das escolas e, principalmente, da vida.  

Assim, a cidade deve estar preparada para minimizar as suas perdas físicas decorrentes 

dos desastres, bem como restabelecer rapidamente seus serviços básicos, atividades sociais, 

institucionais e econômicas logo após o desastre. Desta feita, a RRD torna-se uma prioridade 

numa cidade inteligente, segura e resiliente, para tal é necessária uma mudança cultural dos 

governantes e gestores públicos, da população e, a realização de investimentos na RRD a fim 

de organizar a cidade antes, durante a após um desastre. 

Igualmente, é necessário entender que as mudanças climáticas, também, devem ser 

contempladas no planejamento urbano uma vez que os desastres naturais são causados pelas 

mesmas. Ressalta-se que ano após ano os desastres vêm incrementando a sua magnitude em 

frequência e intensidade. Assim, locais que antes não eram propícios a ocorrências dos 

mesmos ou tinham pequena magnitude, atualmente são atingidos severamente, a exemplificar: 

a cidade de Niterói, a qual passou pelo seu maior desastre no ano de 2010, vitimando cerca de 

100 pessoas.  

  

De fato, as soluções para a minimização dos efeitos e impactos dos desastres perpassam, 

basicamente, pela consecução de ações coordenadas e integradas de RRD, vez que quando os 

mesmos ocorrem podem tornar-se vultosas ameaças sob o véu da falência da infraestrutura, 

escassez alimentar e de medicamentos, bem como devido à problemas energéticos e 

ambientais. 

Destaca-se que em países e regiões em desenvolvimento e com elevado grau de 

desigualdade os desastres reverberam com mais intensidade, fazendo com que o local 

necessite de um esforço global integrado, pois somente os esforços locais são insuficientes 

para a recuperação da aera afetada. Essa é, também, umas das propostas da EIRD. 
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A EIRD preconiza a gestão do risco de desastre, bem como a sua redução em ambiente 

de mudança climática em detrimento a gestão dos desastres, pois somente assim consegue-se 

preveni-los e, principalmente, minimizar os seus efeitos. Nesse sentido, o indivíduo e a 

comunidade são os protagonistas no locus da RRD e da redução das vulnerabilidades, para tal 

é necessário, também, a integração entre eles e os governantes, gestores públicos, judiciário, 

entidades privadas... 

 O MAH reforçou o que já se encontrava preconizado na conceituação estabelecida 

pela EIRD, salientando a necessidade de se construir cidades e comunidades inteligentes e 

seguras, consolidando assim o conceito de cidades resilientes. A incorporação deste conceito 

faz com que se tenha maior habilidade para lidar com os desastres, bem como reduz os seus 

impactos negativos, vez que a compreensão e conscientização dos conceitos de RRD 

relacionam-se ao conhecimento, a cultura da percepção de risco e da sensação de segurança, 

principalmente em comunidades localizada em áreas vulneravelmente mais expostas. 

 

 TABELA1. Seis fatores que influenciam na recuperação pós-desastre 

Variável Hipóteses Operacionalização 
Qualidade da governança Quanto mais bem informado 

melhor e mais rápida e tomada de 
decisão na recuperação. 

A competência dos governantes; 
rent seeking e corrupção. 

O socorro durante o desastre Quanto maior e mais rápido o 
socorro, mais rápido será a 
recuperação. 

Quantidade, qualidade e estrutura 
da ajuda durante a fase de socorro. 

A proporção do dano provocado 
pelo desastre 

Quando maior o dano, mais 
demorado será a recuperação. 

Número de óbitos, desalojados, 
desabrigados, danos na 
infraestrutura e na economia local. 

A densidade populacional Áreas densas recuperam-se 
lentamente devido a dificuldade de 
recuperação e reconstrução das 
habitações 

Pessoa por kilômetro quadrado 

As condições socioeconômicas e 
demográficas 

População saudável, jovem e com 
elevado grau de escolaridade se 
recuperam mais rápido. 

Educação, idade, igualdade, 
sustentabilidade. 

Capital Social Áreas com densa rede de 
voluntariado promovem ações 
coletivas que aceleram a 
recuperação 

Número de voluntários; o nível e 
capacitação do voluntariado; o 
comprometimento do voluntariado. 

Fonte: Adaptação Aldrich, Daniel. 2012. Building Resilience: social capital in post-disaster recovery. The 
University of Chicago Press. 
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O MAH postulou cinco objetivos, a saber: a construção de uma capacidade 

institucional; a identificação e reconhecer dos riscos; o desenvolvimento de uma maior 

compreensão e conscientização quanto a RRD; a redução dos fatores de riscos subjacentes; e, 

a preparação para o pronto emprego, quando da ocorrência de desastres. Esses objetivos têm 

contribuído para o estabelecimento de uma cultura de resiliência, definindo assim o fracasso 

ou sucesso quando da ocorrência de um desastre. Assim sendo, a capacidade de resiliência de 

uma cidade ou localidade é que definirá como a reabilitação e recuperação ocorrerão em 

curto, médio e longo prazo. 

4.7 ENFORCEMENT 

 O termo Enforcement é originário da língua inglesa, sendo a sua tradução literal a 

expressão: aplicação da; no entanto, essa singela tradução não representa de fato o que vem a 

ser o conceito. Segundo as literaturas econômicas e jurídicas, o mesmo é tratado como a 

aplicação de sansões ou penalidades, execução da lei, coerção e, mecanismo de imposição do 

cumprimento das leis...Essas convergem para a  aplicação impositiva das normas, legislações 

e leis, de maneira que o responsável por tal seja punido caso não a execute. 

 Gary Becker (1968) em seu artigo Crime and punishement: an economic analysis, 

Journal of Politial Economy é considerado o grande marco da literatura sobre Enforcement, 

sendo o mesmo citado por quase todas as pesquisas do campo, a saber: Coase, Fenn, 

Veljanovski e Stigler.  O autor analisa economicamente a atividade ilícita, comparando os 

gastos com a mesma e com o seu retorno, ou seja, quanto maior a punição e a possibilidade de 

aplicação da lei menor a possibilidade de ocorrência do ilícito; no entanto, quanto menor o 

custo para a realização do crime maior a possibilidade de ocorrência do mesmo.  

 Coase (1978) abeberou-se na economia para entender o comportamento humano, vez 

que o homem, com seu comportamento individualista, procura maximizar o retorno de suas 

escolhas e ações, dentro de um ambiente finito de recursos. Assim, o autor analisou o 

comportamento de criminosos sob a ótica econômica, percebendo que os mesmos se 

posicionam como qualquer individuo comum no tocante a maximização das suas ações frente 

a limitações orçamentárias. 

 Fenn e Veljanovski (1998) ao analisarem Becker destacam que a efetiva aplicação da 

multa é a única maneira de fazer com que o modelo proposto pelo mesmo seja respeitado, 

pois somente assim se reduz o ilícito. Dado que a multa produz uma restrição orçamentária ao 
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transgressor; no entanto, o valor da mesma deve ser maior do que o ganho com o ilícito. 

Igualmente, os autores consideram, também, que qualquer base de negociação depende, 

efetivamente, da credibilidade do cumprimento das promessas e ameaças de ambos os lados. 

 Stigler (1970) fomenta a construção teórica do Enforcement racional, vez que a falta 

de regulação do individuo propicia ao mesmo o comportamento oportunista, o qual será 

orientado pela maximização das suas ações. Igualmente, o autor destaca que a própria 

sociedade despende poucos recursos – políticos e econômicos - na ação de execução e 

fiscalização das normas e leis. Daí a reflexão: dada postura ocorre devido ao alto custo da 

mesma e/ou aos interesses individuais da coletividade, os quais refletem na sociedade, ou 

devido aos interesses dos gestores públicos e governantes? 

 Nessa esteira, o autor afirma que há ao menos dois óbices nas práticas realizadas para 

fazerem com que as leis sejam efetivamente cumpridas, a saber: os custos da fiscalização da 

aplicação e execução da lei; e, a inadequação da aferição do grau de Enforcement necessário 

para o cumprimento da lei. Todavia, Easterbrook (1983) e Posner (1987) consideravam que a 

conduta humana poderia ser efetivamente regulada pela aplicação de leis, penas e ações de 

Enforcement, sendo estes interligados à perda de recursos econômicos e políticos. 

Assim sendo, Marcus (2003) destaca que a eficácia ou efetividade de programas de 

Enforcement deve ser pautada pelos seguintes aspectos, a saber: pelo preciso reconhecimento 

das infrações; pela dosimentria e escalonamento das punições; pela capacidade de aplicação 

das sansões; e pela tempestividade da aplicação das ações de Enforcemen. Essa metodogia é 

empregada pela Agência de Proteção Ambiental americana a fim de desestimular a violação 

das leis ambientais no país. 

De fato, a população deve ter a percepção, mesmo sem estar ostensivamente vigiada, de 

que esta sendo regulada velada e diuturnamente e, que caso haja uma transgressão a 

possibilidade de aplicação das penalidades seja alta, bem como a sua tempestividade seja 

imediata. Essa percepção é fundamental para desencorajar o cometimento de transgressões 

pela sociedade. 

Marcus (2003) comenta, também, a necessidade de fiscalizações e inspeções rotineiras, 

consistentes e aleatórias, pois assim a população se esforça para se manter em concordância 

com as leis. Todavia, a autora destaca que em caso de detecção de ilícito, as ações de coerção 

e punições devem ser imediatas, tendo em vista que se não ocorrerem tal fato incentivarão o 

aumento das transgressões, trazendo prejuízo à coletividade. 
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Igualmente, a autora cita a necessidade, imediata, de recolhimento da multa quanto 

houver, pois caso o mesmo não ocorra e a sociedade saiba, a multa perde a sua efetividade, 

dado que a população passa a perceber a falta de efetividade da sanção, ou seja, a medida 

torna-se um incentivo à transgressão, pois o custo dos desvios é mais barato que estar 

acordado com as normas e leis. Caso isso aconteça, o que é muito comum, os governantes são 

obrigados a tomarem medidas mais impactantes, o que causa certa rejeição e desgaste 

político, tendo em vista a zona de conforto da população. 

Marcus (2003) destaca que além da aplicação das sanções é necessário que as 

irregularidades sejam corrigidas imediatamente, dado que a falta de correções das mesmas 

fomenta a possibilidade de cometimento de novas transgressões por outros atores. 

Apesar de tudo que foi apresentado, deve-se ter em mente que o sucesso de um 

programa de Enforcement perpassa, primordialmente, pela percepção da população quanto 

aos verdadeiros ganhos decorrentes do acatamento da lei, sendo estes maiores do que os do 

descumprimento da mesma. Assim, a própria sociedade se auto regula, cobrando dos gestores 

públicos e governantes a aplicação da lei sobre ela, ou seja, um enforcement cíclico, pois a 

sociedade exige dos governantes medidas que não os façam transgredir. Enforcement é caro! 

 
4.8 ACCOUNTABILITY 
 

O termo Accountability é originário da língua inglesa, sendo a sua tradução literal a 

palavra: responsabilidade, no entanto, essa singela tradução não representa de fato o que vem 

a ser o conceito, tanto que não há um consenso quanto a sua conceituação para a língua 

portuguesa entre os autores Campos (1990), Pinho e Sacramento (2009). Igualmente, 

Sacramento (2005) destaca a falta de unanimidade quanto à tradução do conceito em outras 

línguas. Segundo Ceneviva (2006) e Sacramento (2005), a sua etimologia como 

responsabilização teve origem nas nações anlgo-saxãs, tornando-se um dos pilares da história 

política americana.  

Ceneviva (2006) salienta, também, que as traduções, bem como as delimitações do 

campo teórico do conceito Accountability se moldam conforme a tradição e a rigidez 

disciplinar a qual a mesma se insere, o que torna mais difícil ainda a unanimidade conceitual. 
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Desta feita, mesmo na língua inglesa, Mainwaring  (2003)  destaca  que  “accountability is far-

from-consensual concept”66. 

Ainda assim, o autor procura delimitar a conceituação em cinco áreas de debate. A 

primeira discute se todas as ações dos gestores públicos e governantes devem estar sobre a 

égide da accountability, vez que as suas ações contextualizam-se num cenário de ações que 

vão alem das suas habilidades pessoais, competências administrativas e legais, além do 

contexto sociopolítico e econômico em que desenrolam as ações dos demais atores partícipes 

da ação governamental. 

No segundo aspecto, é discutido se os gestores públicos e os governantes devem ser 

accountables apenas dentro dos termos criminais, civis e eleitorais da lei ou devem, também, 

serem questionados para além da mesma ética, moral e publicamente. O terceiro refere-se à 

real necessidade de aplicações práticas de sanções, sendo esta um pressuposto essencial para a 

existência conceitual da accountability, pois a inexistência desta tornaria o conceito invalido. 

O quarto aspecto aborda se a accountability é valida somente na relação principal-

agente67. De fato, as relações entre eleitores (principal) e governantes (agente) representam 

um clássico modelo desse tipo de sistema, pois os eleitores a partir do seu voto delegam o seu 

poder individual de decisão política ao governante a fim do mesmo representá-lo; no entanto, 

os eleitores dificilmente controlam os políticos. Assim, estabelece-se o debate dobre 

accountability. 

Por fim, o autor destaca que segundo a conceituação informal do termo, qualquer ator 

poderia cobrar a prestação de contas de outro ator qualquer, mesmo fora da relação principal-

agente; no entanto, o mesmo desataca a necessidade de se delimitar quais, quando e como os 

atores podem servir como ferramentas de accontability. Esses cinco aspectos demonstram o 

quão desafiador é a conceituação e delimitação do termo. 

Já Abrucio e Loureiro (2004) citam que, invariavelmente, a literatura sobre 

accontability aborda o controle e fiscalização das ações governamentais, visando o combate à 

corrupção ou à preservação de direitos fundamentais da população. Por outro lado, os autores 

destacam que as recentes discussões sobre transparência governamental e melhoria da gestão 

pública têm ampliado o campo de debate. 

                                                           
66 Tradução do autor: Accountability esta longe de uma conceituação consensual. 
67 O modelo básico da teoria do principal-agente considera a existência de dois atores. Estes são denominados 
principal e agente. Ambos se relacionam por meio de transações de mercado. O principal é um ator cujo 
retorno depende da ação de um agente ou de uma informação que é propriedade exclusiva deste. 
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Denhardt (2003) destaca que as teorias de administração, tanto da escola Clássica de 

Administração Pública como da Nova Administração Pública, tendo em vista a complexidade 

da temática, conceituam incipiente e superficialmente a accountability. Desta feita, ambas as 

escolas consideram o gestor público e os governantes empreendedores, sendo accountable em 

decorrência da sua eficiência, eficácia, pro atividade e assertividade, visando o atendimento 

das demandas da sociedade. Segundo o autor, é no Novo Serviço Público que o conceito 

retoma os valores de cidadania e interesse pela coisa pública. 

O Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento (Clad) (2000) 

definiu accountability como sendo a obrigação do governo em prestar contas à sociedade. 

Todavia, o mesmo somente ocorre caso exista a participação popular, não somente durante o 

processo eleitoral.  

Não obstante, a habitual indiferença popular à política costuma inviabilizar os processos 

de accountability, bem como torna os mecanismos institucionais de controle público das 

instituições e ações dos governantes sem significado; no entanto, o Clad (2000) reafirma que a 

accountability está intrinsecamente relacionada à democracia, dado que nesta o poder emana 

do povo, cabendo a este controlar os governantes. 

Nessa esteira, Abrucio e Loureiro (2004) citam que na democracia o Estado tem de ser 

regulado por regras que delimitam e norteiam o seu campo de atuação, visando à garantia dos 

direitos basilares dos cidadãos, sendo esses individuais ou coletivos. De toda maneira, o Clad 

(2000) considera o pleito eleitoral como o grande marco de accoutability, dado que a 

população exerce o seu dever democrático; bem como, os governantes são obrigados a prestar 

contas em relação das suas ações, dos programas, das políticas públicas e, porque não também 

dos mal feitos. 

De fato, nas democracias a accountability apresenta um modelo mais elaborado e 

interessante das relações entre representantes e representados do que nas visões simplistas e 

antiéticas no   “mandato   livre”   e   do   “mandato   imperativo”. Nesse regime esta empodera e 

destaca-se, pois assegura um alto poder de controle do povo sobre os gestores públicos e 

governantes. 

Dunn e Legge (2000) e, Denhardt (2003) afirmam que a accountability é a base da 

fundamentação teórica democrática; no entanto, o debate sobre o tema é paradoxal e vem 

acontecendo há décadas, tendo como pano de fundo a dicotomia entre a administração e a 

democracia; tendo em vista que os dois campos se relacionam, bem como um influencia o 
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outro. Denhardt (2003) cita, também, que o conceito mudou ao longo do tempo, o mesmo 

exemplifica, comentando Friedrich (1940) cujo profissionalismo era o melhor pressuposto 

para se atingir a accountability. 

De fato, Friedrich (1940) aborda que a discricionariedade dos governantes e gestores 

públicos associados à complexidade dos problemas públicos demanda a necessidade de 

conhecimento técnico e científico a fim de nortearem legal e administrativamente as ações dos 

gestores públicos e governantes; pois somente assim, os mesmos poderão ser 

responsabilizados. Todavia, Herman Finer (1941) destaca a necessidade de controle externo, 

sendo este a única e eficaz maneira de se garantir a accountability, vez que o autor entende a 

discricionariedade como nociva à democracia, pois assim o gestor pode impor a sua vontade. 

 Segundo Ceneviva (2006), o pioneiro na conceituação das formas de accountability foi 

Guilhermino   O’Donnell   (1998),   sendo   essas: accountability horizontal; e, accountability 

vertical. Segundo o autor a primeira refere-se às ações individuais ou por algum tipo de ação 

organizada e/ou coletiva; a fim de, cobrar a prestação de contas de gestores públicos e 

governantes ocupantes de cargos públicos. Assim sendo, O’Donnell   (1998) cita que as 

reivindicações sociais, preferencialmente, apoiadas pela mídia e as eleições são o pano de 

fundo desse campo da accountability. 

 Por conseguinte, o autor define a accountability horizontal, como sendo a realizada 

legalmente por órgãos e agências que desempenham funções desde o monitoramento às 

sanções legais. De acordo com o autor, os mecanismos deste campo englobam também as 

ações dos: Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunais de Contas. As 

quais são fundamentais para a execução da accountabiliy, dado que a população comum 

dificilmente a desempenha. 

 Todavia, segundo Ceneviva (2006) estudos empíricos evidenciam algumas limitações 

e problemas na conceituação de O’Donnell (1998), mesmo esta sendo uma das principais 

referências do tema na Ciência Política. O autor questiona a delimitação e clareza na 

diferenciação da conceituação entre as duas vertentes apresentadas por O’Donnell   (1998), a 

exemplificar o mesmo cita que a accountability horizontal baseia-se em relações de 

independência e semelhança às quais não englobam as relações intragovernamentais, onde em 

muitas das vezes há uma relação de horizontalidade. 
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Igualmente, Mainwaring (2003) questiona, também, a divisão conceitual de O’Donnell  

(1998), citando a accountability de parlamentares aos ministros, secretários e gestores 

públicos, sendo este um dos seus papéis legais no parlamento. Nessa esteira, Kenney (2003) 

afirma que é necessário debater em quais temas e como a accountability será exercida, dado 

que a teoria de O’Donnell  (1998) não preenche essas lacunas. 

Por outro lado, Romzek e Ingraham (2000) classificam a accountability em quatro tipos, 

a saber: accountability hierárquico, a qual se baseia na supervisão, possuindo assim baixo 

nível de autonomia; accountability legal, a qual é assegurada pelo legislativo, bem como por 

fiscalizações externas, tais como auditorias; accountability profissional, a qual possui 

elevadíssima autonomia, tomando-se como base as normas internas; e, accountability política, 

sendo a mesma fomentada por atores externos – governantes eleitos, mídia, opinião pública...-

. Os autores citam, ainda, que não há uma rigidez, quanto ao enquadramento em um tipo 

específico de classificação, dado que existem frequentes mudanças de ênfase e prioridade 

entre os tipos de accountability. 

Já Abrucio e Loureiro (2004) apresentam, através da accountability, outra maneira de 

observar o processo de responsabilização democrática. Os autores aproximaram-se das teorias 

de Guilhermino  O’Donnell   (1998)   e, Romzek e Ingraham (2000) a fim de construir a sua 

conceituação sobre o campo, sendo que O’Donnell   (1998) baseou a sua conceituação na 

delimitação espacial das relações, enquanto que Romzek e Ingraham (2000) na interação entre 

as forcas internas e externas associada à autonomia processual. 

Assim sendo, Abrucio e Loureiro (2004) apresentam os tipos de accountability 

democrática, a saber: accountability eleitoral, a qual garante a independência e direitos da 

população; o controle institucional durante o mandato, com seus mecanismos de controle e 

fiscalização contínua dos gestores públicos e governantes, responsabilizando-os burocrática e 

legalmente; e, o estabelecimento de normas e legislações governamentais consistentes68, as 

quais garantem os direitos individuais e coletivos independentemente da troca de governo. 

Os autores ressaltam que o grau de sucesso deste modelo de accountability esta 

intrinsecamente ligada à utilização de ferramentas institucionais, bem como a existência de 

condicionantes tais como aspectos sociais, políticos, legais e culturais. Esses conjuntamente 

dão forma ao estado democrático e, consequentemente, as suas formas de responsabilização 
                                                           

68 Abrucio e Loureiro (2005:80), baseando-se em Haggard (1996), afirmam que a accountability democrática 
emerge  no  contexto  da  chamada  segunda  geração  de  reformas  do  Estado,  “que  objetiva  tornar  os  governos  não  
só mais eficientes no provimento de suas políticas públicas, mas também mais responsivos às demandas dos 
eleitores”. 
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política. Assim sendo, o quadro a seguir apresenta as formas de accountability propostas 

pelos autores. 

 

TABELA 2. Accountability democrática 
 

Formas de 
Accountability Instrumentos Condições 

Processo Eleitoral 

x Sistema eleitoral e partidário. 
x Debates e formas de disseminação da 

informação. 
x Regras de financiamento de 

campanhas 
x Justiça eleitoral. 

x Direitos políticos básicos de 
associação, de votar e ser votado. 

x Pluralismo de ideias (crenças 
ideológicas e religiosas). 

x Imprensa livre e possibilidade de se 
obter diversidade de informações. 

x Independência e controle mútuo entre 
os poderes. 

Controle institucional 
durante o mandato 

x Controle parlamentar (controles 
mútuos entre os poderes, CPI, arguição 
e aprovação de altos dirigentes 
públicos, fiscalização orçamentária e 
de desempenho das agências 
governamentais, audiências públicas 
etc.). 

x Controle Judicial (controle da 
constitucionalidade, ações civis 
públicas, garantia dos direitos 
fundamentais etc.). 

x Controle administrativo-procedimental 
(Tribunal de Contas e/ou auditoria 
financeira). 

x Controle do desempenho dos 
programas governamentais. 

Controle social (conselho de usuários dos 
serviços públicos, plebiscito, orçamento 
participativo etc.). 

x Transparência e fidedignidade das 
informações públicas. 

x Burocracia regida pelo princípio do 
mérito (meritocracia). 

x Predomínio do império da lei. 
x Existência de mecanismos 

institucionalizados que garantam a 
participação e o controle da sociedade 
sobre o poder público. 

x Criação de instâncias que busquem o 
maior compartilhamento possível das 
decisões  (“consensualismo”). 

Normas e legislações 
governamentais 

consistentes 

x Garantias de direitos básicos pela 
Constituição (cláusulas pétreas) 

x Segurança contratual individual e 
coletiva 

x Limitação legal do poder dos 
administradores públicos 

x Acesso prioritário aos cargos 
administrativos por concursos ou 
equivalentes 

x Mecanismos de restrição orçamentária 
x Defesa de direitos intergeracionais 

 

 
Fonte: Abrucio e Loureiro (2004). 
 
 
 Por fim, comenta-se que o assunto não se encerra em Abrucio e Loureiro (2004), dado 

que ainda existem diversas abordagens e, tipologias de diferenciação e classificação do tema; 

no entanto, decidiu-se terminar a discussão sobre a accountability nesses autores, vez que a 

teorização dos mesmos integra as principais ferramentas do campo contidas em outras 
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conceituações. Ainda assim, cabe destacar que Abrucio e Loureiro (2004) esforçam-se para 

caracterizar a accountability sobre os pressupostos da democracia brasileira. 

 

5 AVALIAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE DEFESA CIVIL NO ESTADO DO RJ 
2012-2014  

O homem deveria ser chamado o avaliador; povo 
algum poderia viver sem primeiro avaliar; se um povo 
quiser manter-se, porém não deve julgar como faz seu 
vizinho...Avaliar é criar. Ouvistes, vós que criais? 
Avaliar é o tesouro e a jóia entre as coisas mais 
preciosas. Só por seu intermédio existe valor; e sem 
avaliação o âmago da existência, seria vazio. 
Ouvistes, vós que criais? (NIETZSCHE, 1950, p.33) 

O presente trabalho pretende analisar a aplicação da Lei n0 12.608 de 10 de abril de 

2012 - PNPDC – no Estado do RJ. Para tal, se dissecará os fatores, a saber: o processo de 

formulação; o processo de implementação; as perspectivas na implementação e os efetivos 

impactos e resultados da mesma no Estado, ou seja, o ciclo da política pública de Defesa 

Civil. Ainda assim, se fará uma análise processual da relação entre os principais atores 

envolvidos nas ações, programas e políticas públicas de Defesa Civil. 

 De acordo com Knoepfel (1987), a análise sequencial do ciclo de políticas públicas é 

fundamental para que de fato se compreenda a mesma. Segundo Muller (1990) o ciclo de 

políticas públicas deve ser entendido como um framework e não como um rígido modelo, 

bem como se deve ter em mente que o mesmo é uma representação sequencial das políticas 

públicas. Essas devem representar um fluxo contínuo de procedimentos e decisões.  

 Nessa esteira, comenta-se que o processo de formulação da PNDC ocorreu devido à 

pressão do Ministério Público Estadual e Federal, do Judiciário, da mídia e, principalmente, 

da comoção popular decorrente do mega desastre da região serrana do Estado do RJ. Assim 

sendo, destaca-se a importância do problema, antes extremamente relegado, visto a força 

política dos atores que compuseram a força tarefa para a elaboração da nova PNPDC. Esta, 

também, minimizou um cultural problema de integração entre os principais atores envolvidos 

na questão. 
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Desta feita, Prittwitz (1994) destaca que somente na fase da agenda setting se decide se 

um tema efetivamente vem sendo inserido na pauta política atual ou se o tema deve ser 

excluído ou adiado para uma data posterior, e isso não obstante a sua relevância de ação. Para 

poder tomar essa decisão, é preciso pelo menos uma avaliação preliminar sobre custos e 

benefícios das várias opções disponíveis de ação, assim como uma avaliação das chances do 

tema ou projeto de se impor na arena política. Isso não exige necessariamente uma 

tematização pública dos projetos, mas pelo menos é conveniente o envolvimento dos 

relevantes atores políticos. 

 O processo de formulação da PNPDC ocorreu, conforme veremos no escopo do 

trabalho, através da integração dos três entes federativos, bem como pela responsabilização 

dos mesmos, o que de fato não acontecia. Esta relação perversa evitava que ações consistentes 

de Defesa Civil fossem norteadas para a prevenção, preparação, mitigação e, 

primordialmente, para a RRD. 

Nesse sentido, a nova Lei deveria costurar a origem do problema: a ocupação territorial 

urbana desordenada, principalmente em áreas de elevadíssimo risco geológico e hidrológico e 

a baixa ou inexistente cultura da percepção ao risco da população residente em áreas de riscos 

conforme citado, o que de fato tem, culturalmente, propiciado a resistência destes moradores a 

saírem destas áreas. Estas eram as grandes perspectivas na implementação da nova PNPDC. 

“[...]  As  pessoas  não  querem  sair!  Por quê? vou dar o exemplo pra você de quem mora 

hoje na Rocinha, no caso aqui do Rio de Janeiro, numa área de altíssimo risco, o governo 

municipal fez residências em Campo Grande para as pessoas e quis tirar as pessoas de lá. 

Elas não quiseram sair porque estavam na Rocinha, de frente para a praia de São Conrado, 

próximas ao centro do Rio e não iam morar em Campo Grande. Hoje você não tem áreas 

disponíveis para construção de habitação popular no centro da cidade. Então as áreas que 

sobram para construção são mais distantes. As pessoas não querem sair porque normalmente 

as  áreas  de  risco  estão  dentro  das  cidades  [...]”69. 

“[...]  Pelos  próprios  vínculos  que  são  criados,  as  raízes  que  são  fincadas,  nesse  terreno  

e muitas vezes a dificuldade de políticas públicas de habitação que possam contemplar essas 

famílias e às vezes o tempo é muito prorrogado em termos de permanência em abrigos e essa 

pessoa  pode  num  ato  mesmo  de  desespero  retornar  para  seu  local  de  origem  [...]”70. 

                                                           
69 Entrevista Cel BM RR Luis Guilherme – set de 2014. 
70 Entrevista Ten Cel BM Paulo Renato – set de 2014. 
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“[...]  O  ser  humano  tem  que  ser  visto  também  como  dois  pontos: vítima de um processo 

pela incompreensão ou não conhecimento; ou o próprio fomentador de um desastre, se ele é 

vítima de uma conjuntura sócio econômica. 

 

Eu entendo o porquê dele ter ido morar numa área de risco, ele não tinha mais estoque 

de terreno nas áreas seguras, e porque ele vai buscar sobreviver. Hoje os morros e as 

comunidades onde se organizaram possibilita que   tenham  “aspas”  água,   luz   e   serviços   de  

graça, ainda que muitas vezes ilegais, mas ele consegue sobreviver com o salário mínimo, 

trabalhando dignamente e, assim, o mesmo consegue botar geladeira, cama, TV a cabo 

dentro de casa. 

Todavia, existe um grupo que, mesmo quando recebe a alternativa de morar 

seguramente e a alcança, quer obter vantagens sobre o sistema, pois pega o projeto social do 

governo - vai morar seguro - e aluga a casa que ele tinha, 

Se o governo não for eficaz de ir lá e demolir e demorar a fazer a transição, ou seja, 

botar num lugar seguro e não demolir a casa dele, o morador botará outra pessoa da família 

lá ou venderá aquele patrimônio para entrar outra pessoa, para que essa outra pessoa 

continue cobrando do governo e também alcance algum benefício, então ele está trazendo 

prejuízos econômicos ao Estado de alguma maneira, querendo assim obter vantagem do 

processo. Essa pessoa parecia vítima, mas ela aumenta os danos e os prejuízos no município, 

se  ele  aumenta  o  dano  e  prejuízo,  ela  está  aumentando  o  desastre  [...]”71. 

Valencio et al (2009) destacam que quando agentes de Defesa Civil e os governantes 

disseminam que os grupos empobrecidos pela modernização tardia são ignorantes e 

preguiçosos por morarem nas chamadas áreas de risco – e teimosos, por lá retornarem –, e 

intencionalmente se esquecem de explanar sobre as razões estruturais da segregação espacial, 

abrem flancos para que o restante da sociedade cultive a indiferença social, senão mesmo o 

ódio em relação aos outsiders. O que segundo esta visão seria dizer que é mais fácil para os 

governantes culpar o morador de área de risco, bem como a severidade da chuva, até porque 

não tem como se controlar a mesma. Se a culpa é minha eu a coloco em quem eu quiser!

  

 

                                                           
71 Entrevista Cel BM Silva Costa – set de 2014. 
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Assim sendo, devido à urgência na resolução do problema, a PNPDC abarcou medidas 

de curto, médio e longo prazo, a saber: a integração intra e inter setorial dos entes federativos 

envolvidos no problema; o mapeamento das áreas de riscos geológicos e hidrológicos com a 

criação de um cadastro com estas áreas; e a criação e integração de um sistema de controle 

meteorológico e de alerta e alarme.  

Igualmente, destaca-se a mais custosa e difícil medida: o efetivo controle territorial 

urbano através da elaboração e consolidação de um Plano Diretor, o qual torna a cidade 

resiliente aos desastres naturais; da fiscalização da ocupação do solo; da recuperação de áreas 

de risco, evitando, assim, que novas moradias sejam estabelecidas nestes locais. 

“[...] Isso às vezes é passado para a imprensa: “mas a Defesa Civil deveria fiscalizar!” 

Hoje como é possível você fiscalizar diuturnamente cinco mil casas em áreas de risco? Sabe 

como a Defesa Civil trabalha hoje, com provocação, as pessoas ligam para a Defesa Civil, 

pedem uma vistoria para a Defesa Civil e vai ao local, nós temos que dar o segundo passo, a 

Defesa Civil tem que fazer  vigias  [...]”72. 

“  [...]  demolir  custa  caro,  cerca  de  20  mil  reais  cada  casa.  A  demolição  é  artesanal,  em  

áreas de altíssimo risco, onde põe em risco as casas que estão no entorno, fora que tem que 

retirar manualmente o entulho e levar para longe, não tem como entrar com máquinas. 

imagina  ter  que  retirar  5.000  mil  casas  [...]”73. 

“[...]  60%  da  população  de  Friburgo  reside  em  uma  área  de  risco,  quer  ela  qual  seja,  

risco de enxurrada, risco de inundação, risco de escorregamento. Tem que se fazer hoje é 

uma política pública que primeiro não se permita que mais pessoas venham para áreas 

urbanas de risco,  de  ordenamento  urbano.  Isso  é  o  principal!  [...]”74. 

“[...]   O engenheiro e o arquiteto de família eu considero esse um projeto muito 

importante, ele só é possível através de alterações na lei de uso e ocupação de solo, no plano 

diretor dos municípios, isso é muito importante, o segundo ponto que é muito importante é 

um projeto desenvolvido chamado Morar Seguro, e nesse exato momento tem técnicos hoje 

do INEA e da Caixa Econômica reunidos com a Defesa Civil de Petrópolis, onde nós estamos 

conseguindo arrecadar 75 milhões para serem utilizados em remoções de famílias de área de 

risco muito alto, com eu disse antes, demolir custa muito caro, imagina remover, para você 

                                                           
72 Entrevista Ten Cel BM Rafael Simão – set de 2014.  
73

 Entrevista Ten Cel BM Márcio Motta – set de 2014. 
74 Entrevista Cel BM RR Luis Guilherme – set de 2014. 
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remover tem que  levar  ela  para  algum  lugar  [...]”75.                         

 

De acordo com Andrade Filho et al (2000), o Plano Diretor tem papel essencial no que 

diz respeito às inundações e ocupações de áreas de risco, sendo ele um dos instrumentos 

usados pelo poder público para amenizar problemas associados. Já Silva (2007) destaca que 

em suas funções estariam às medidas corretivas e mitigadoras relacionadas às inundações, 

incluindo ações para se evitar a ocupação de áreas de risco, por meio de zoneamentos - 

referentes ao mapeamento de áreas inundáveis e o estabelecimento de graus de risco, onde as 

áreas com maior grau podem ser ocupadas apenas para uso recreativo e as áreas de menor 

grau podem ter construções que tenham precauções especiais.  

Destaca-se que essas medidas já eram de competência das prefeituras, no entanto, o que 

mudou na PNPDC foi o vultoso poder de responsabilização posto sobre os ombros dos 

prefeitos para o cumprimento de tal obrigação, o que de fato tornou-se uma obrigação, dado o 

medo de indiciamento civil e criminal decorrente da omissão, o que poderia causar a 

inelegibilidade do governante, segundo a denominada Lei da Ficha Limpa. 

“[...]  Vejo  o  desconhecimento legal por parte dos chefes do poder executivo, em alguns 

locais você vê uma Defesa Civil mais atuante, em outros não, é claro que pelo princípio da 

publicidade toda lei que ela é colocada em vigor, todo cidadão ele deva ter conhecimento, e 

principalmente aquele que é o gestor ele deve aplicar a lei, tem que ser o aplicador daquela 

lei, muitas vezes ele desconhece,  como  é  o  caso  da  Defesa  Civil  [...]”76. 

Campos (1990) afirma que accountability é sinônimo de responsabilidade objetiva, isto 

é, trata-se da responsabilidade de uma pessoa ou organização perante outra, fora de si mesma. 

Tal responsabilidade tem consequências, implicando em prêmios, pelo seu cumprimento, e 

castigos, quando o inverso é verificado. 

Igualmente, Mosher (apud Campos, 1990:33) cita que quem falha no cumprimento de 

diretrizes legítimas é considerada irresponsável e está sujeito a penalidades. Por sua vez, o 

gestor de Defesa Civil, bem como os governantes – responsáveis legais pelos programas e 

políticas públicas de Defesa Civil – estão sujeitos à responsabilização pelo desempenho e 

resultados de suas ações, bem como pela não realização das mesmas. 

  

                                                           
75 Entrevista Ten Cel BM Rafael Simão – set de 2014. 
76 Entrevista Ten Cel BM Rafael Simão – set de 2014. 
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“[...]  A comunidade tem que se indignar com esse tipo de coisa, com os maus gestores, 

com os maus políticos e com os maus agentes públicos. Nós temos que nos indignar  com 

isso!  [...]”77.  

“[...]  se  eles  forem  omissos,  tendo conhecimento da lei que já está vigorando há mais 

de  um  ano  e  forem  omissos  nas  ações  eu  acho  que  eles  têm  que  ser  penalizados  [...]”78. 

“[...]  As sanções nós estamos acompanhando aí pela mídia, nós já tivemos prefeitos 

afastados, nós já tivemos prefeitos presos, porque é um tema que realmente lida com o que há 

mais  importante  nesse  mundo  que  é  a  vida  da  população  [...]”79. 

Valencio et al (2009) afirma que a recorrência dos desastres havidos, ao invés de ser 

centralmente o foco de reflexividade de gestores, e feita publicamente – reconhecendo erros, 

insuficiências, lições a aprender –, passa a ser o palco ao qual o gestor constrói imperativas 

prioridades de exibição pública, instrumental para o passo seguinte, que é o continuo pedido 

de recursos para instâncias superiores, sem que jamais seja cobrado sobre as insuficiências 

das estratégias adotadas e que tragaram os recursos materiais liberados ante o desastre do ano 

anterior. 

“[...]  A  recuperação  ela  é  uma  consequência  que  por  natureza  acaba  acontecendo,  o 

que acaba não acontecendo, os políticos não tem maturidade para administrar bem os 

recursos que chegam, os recursos chegam, a verba chega, eles não tem ainda uma 

maturidade para usar ele de uma forma correta, haja vista os desvios, até teve cassação de 

prefeito na  região  serrana  [...]”80. 

Igualmente, a autora cita que o desastre recorrente – e, portanto, mal resolvido quanto às 

estratégias de redução da vulnerabilidade adotadas – não é motivo de mea culpa do gestor, 

mas, ao contrário, da construção da ribalta para catapultá-lo para níveis elevados de 

articulação política e adquirir precedência de atendimento frente aos demais municípios e 

estados  da  federação,  que  só  ocasionalmente,  tem  “desastrezinhos”,  isto  é,  danos  e  perdas  de  

pouca monta frente o primeiro. 

 

 

                                                           
77 Entrevista Ten Cel BM Lucena – set de 2014. 
78 Entrevista Sr. Carlos Alexandre – set de 2014. 
79 Entrevista Ten Cel BM Paulo Renato – set de 2014. 
80 Entrevista Ten Cel BM Márcio Motta – set de 2014. 
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“[...]   O   governante   deve   ser   responsabilizado   pelas   suas   plataformas   e   pelos   seus  

planos de governo, lembra, não investir nas pastas que tem competência de fazer, já é não 

dar prioridade, já é não dar atenção ao desastre, já é permitir que ele venha novamente, e 

venha assolar novamente a sua população, se ele não tiver medidas efetivas para que isso 

seja pelo menos, se não puder ser evitado, pelo menos seja mitigado, ele é corresponsável 

[...]”81. 

“[...]  se  os  governantes  forem  responsabilizados, muda. Muda! Porque o cara vai ter a 

percepção  de  risco  e  saberá  que  está  numa  situação  que  não  é  dentro  da  lei  [...]”82. 

De toda maneira, a nova PNPDC já tem trazido resultados significativos no Estado do 

RJ, o que pode ser observado, segundo os dados da SEDEC/RJ no tocante à redução do 

número de óbitos decorrentes de desastres naturais já nos anos de 2012 e 2013, considerando-

se que pouco foi feito quanto à realocação de pessoas moradoras de áreas de risco. Assim 

sendo, nota-se que o processo de formulação acertou o foco do problema; entretanto, ainda há 

muito a se fazer na implementação, pois se trata de uma mudança cultual e, principalmente, 

comportamental que envolve vultoso investimento financeiro e político de médio e longo 

prazo. 

“  [...]  O  valor  do  projeto  minha casa minha vida é o mesmo em todo o Brasil, só que 

aqui em Petrópolis o custo de se construir e muito maior do que em qualquer outra região 

devido as características geomorfológicas da região. Com o valor destinado para se 

construir mil casas eu não construo  400  aqui.  Assim  fica  difcíl!  [...]”83. 

“  [...]  Eu  preciso  que  a  GeoRio84 além de fazer um monitoramento e as obras que eles 

fazem precisa fazer também um monitoramento das reocupações, isso não acontece, eu 

preciso que a Rio Águas continue fazendo a dragagem e a retirada dos moradores daquela 

área da parte não edificante, eu preciso que eles façam, eu preciso que habitação construa 

cada vez mais Minha Casa Minha Vida para que recebe lá o auto de interdição e retire 

aquelas pessoas, se tudo isso fosse colocado em orçamento para a Defesa Civil seria, eu diria 

                                                           
81 Entrevista Cel BM Silva Costa – set de 2014. 
82 Entrevista Cel BM RR Silva – set de 2014. 
83 Entrevista Ten Cel BM Rafael Simão – set de 2014. 
84 A Fundação Instituto de Geotécnica – Geo-Rio – é o órgão da Secretaria Municipal de Obras responsável pela 
contenção de encostas. A Geo-Rio foi fundada após os graves eventos chuvosos que castigaram o Rio de Janeiro 
em 1966. Desde então, o corpo técnico formado por engenheiros e geólogos realiza vistorias e define as obras 
necessárias para garantir a segurança da população. Disponível em: 
http://www.rio.rj.gov.br/web/smo/exibeconteudo?article-id=96358. Acesso em 29 de set de 2014. 

http://www.rio.rj.gov.br/web/smo/exibeconteudo?article-id=96358
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que seria quase 50% do orçamento de uma prefeitura, para que a Defesa Civil ela tenha 

condições de se sustentar é necessário que eu tenha orçamento... 

Meu orçamento envolvendo folha de pagamento é de nove milhões de pagamento, meu 

total de orçamento é dezessete milhões, se eu pegar uma Secretaria de Conservação, por 

exemplo, é quase quinhentos milhões, asfalto, conservação de praças, monumentos, se eu 

pegar uma secretaria de saúde é de quase quatro bilhões  [...]”85. 

“   [...]   O   corte   do   governo   federal   no   fundo   de   participação   dos   municípios   nos  

impactou também. Os prefeitos apertaram o cinto, inclusive com a Defesa Civil que tem 

pouco dinheiro. Eles preferiram aplicar o pouco dinheiro municipal naquelas áreas onde a 

população demanda mais, até porque eles foram eleitos para atenderem os interesses do 

povo.  A  maioria  dos  municípios  sobrevive  do  dinheiro  deste  fundo  [...]”86. 

5.1 PROCESSO DE FORMULAÇÃO: O CENÁRIO. 

 O vultoso número de vidas ceifadas no verão de 2011, em decorrência de desastres 

naturais, especialmente, no Estado do RJ trouxe à tona o custo sócio-econômico e político das 

tragédias relacionadas aos desastres naturais cuja repetição ano após ano fez com que a 

sociedade cobrasse soluções consistentes e não apenas paliativas. Nesse sentido, o 

assistencialismo humanitário durante a eclosão do evento e, as espaçadas e mambembes obras 

de recuperação já não eram suficientes para a contenção e satisfação da opinião popular. 

“  [...]  A  população  esta  mais consciente dos riscos, acho que devido a recorrência de 

desastres, mas também não tem para onde ir. Eu acho que ele tem cobrado mais dos 

governantes, tanto que hoje em muitos casos eles querem sair da área de risco para uma área 

segura dada pelo governo e que seja próximo de onde eles residem. A população hoje sabe 

que  se  chover  forte  o  desastre  pode  acontecer.  Daí  a  cobrança!  [...]”87. 

Assim, o governo federal decidiu federalizar a questão, em virtude dos repetidos 

desastres naturais no país, avocando a responsabilidade de tomar a iniciativa quanto a ações 

preventivas de monitoramento; bem como, de fiscalização e responsabilização dos 

governantes estaduais e municipais quanto à prevenção, preparação e mitigação frente aos 

desastres naturais. 

                                                           
85 Entrevista Ten Cel BM Márcio Motta – set de 2014. 
86 Entrevista Ten Cel BM Rafael Simão – set de 2014. 
87 Entrevista Ten Cel BM Rafael Simão – set de 2014. 
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“[...]  Se  o  prefeito está sabendo que é área de risco aqui, como é que vai fazer. Bom! eu 

não tenho condições de tirar esse pessoal daqui, porque eu não tenho recursos, então tem que 

entrar o Estado, tem que entrar a área federal, aí todas essas três áreas aqui vai ver, bom, 

então nós não temos, no Brasil aqui não tem condições, então a gente vai ter que assumir o 

risco  [...]”88. 

“[...]  Quando  o  gestor  é  responsabilizado  por  conta  disso  é  mais  uma  preocupação  a 

mais para ele, mas eu acredito que isso não vá mudar muito o cenário. Eu acho que o que vai 

mudar é a sensibilização dessas autoridades, principalmente pelo governo federal, o governo 

do estado e essas linhas de recursos, aí sim eu acho que vai ser a grande mudança. Os 

estados não possuem tanto dinheiro assim, muito menos os municípios. Ai é que entra o 

governo federal, sem dinheiro deles não tem  como  se  fazer  uma  Defesa  Civil  séria  [...]”89. 

Constituiu-se uma força tarefa a fim de minorar as consequências do megadesastre da 

Região Serra do RJ e, principalmente, os danos à população, bem como aos políticos, quando 

da eclosão de eventos de tal natureza no futuro. Esta força tarefa foi formada pelo Vice-

Presidente da Republica - Michel Temer -, pela Ministra do Meio Ambiente - Izabella 

Teixeira -, pelo Ministro da Integração Nacional - Alexandre Garcia -, pelo Ministro da 

Justiça - Jose Eduardo Cardozo -, pelo Secretario Executivo do Ministério da Ciência e 

Tecnologia - Luiz Antônio Rodrigues Elias - e pelo Secretário Executivo do Ministério das 

Cidades - Alexandre Cordeiro Macedo -. 

 Formou-se tal comissão de vultoso peso político, vez que existia uma política nacional 

de Defesa Civil, sob força de Decreto, a qual já havia sido reeditada; no entanto, a mesma não 

era fomentada e implementada devido ao grande desgaste político e econômico na ponta, ou 

seja, nos Municípios. Assim, quem a deveria implementar - Secretários e Coordenadores de 

Defesa Civil estadual e municipal - não tinha poder político algum intra e extra governo para 

tal, pois os prefeitos e governadores preferiam desconhecer os problemas afetos à pasta, 

evitando, assim, serem responsabilizados quando da ocorrência dos desastres. 

Os políticos avaliam o que seria mais custoso: cumprir ou descumprir a Lei, o que é 

explicado no conceitual de enforcement apresentado por Becker (1968), dado que indivíduos 

racionalmente decidem sobre o seu engajamento na atividade criminal comprando os retornos 

esperados dos seus delitos com o retorno das atividades ilícitas. Por essa ótica o crime torna-

se menos atraente se o governo aumenta a probabilidade e severidade das punições.  
                                                           

88 Entrevista Cel BM RR Silva – set de 2014. 
89 Entrevista Ten Cel BM Rafael Simão – set de 2014. 
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Destaca-se que tal leniência do Poder Público devia-se ao oneroso impacto político e 

econômico das consistentes e verdadeiras políticas de Defesa Civil, vez que as mesmas 

comprometiam grande parte do orçamento, implicando, assim, na redução de investimentos 

em políticas pork barrel que poderiam cabalar votos, bem como poderiam ultrapassar o ciclo 

político, tendo como consequência perda de capital político dos governantes. 

“  [...]É  bom  que  isso  é  acadêmico, eu vou soltar o verbo: o político gosta de voto! O 

político vai gostar de quantos votos tiver na urna na próxima eleição dele, se uma ação que 

você está fazendo é boa para caramba, é importante, mas não gera tantos votos, nossa você 

vai ter que suar bastante para mostrar para ele que isso é importante, que pode até ser que lá 

na frente passe a refletir em votos para ele. Político gosta de voto, se você não tiver um 

caminho mostrando para ele que isso vai repercutir bem para ele na hora do voto ele não vai 

te apoiar.  

Volto a dizer gente, a gente precisa de maturidade ainda, se você conseguir fazer com 

que as ações e os programas de Defesa Civil revertam em voto, ai sim terá apoio, mas ainda 

não temos essa maturidade e a população também não. Enquanto não conseguimos fazer o 

político enxergar a Defesa Civil como uma ferramenta de produção de votos não teremos 

esse  apoio  [...]”90. 

Nakaguma e Bender (2010) comentam que as políticas públicas socioeconômicas 

apresentam uma tendência cíclica antes das eleições, o que pode ser observado com o 

decréscimo da taxa de desemprego e no aumento do produto e/ou renda de capitais, sendo 

estas ações habilmente conduzidas pelos governantes a fim de influenciar positivamente o 

resultado eleitoral. Stone (2002) destaca que o governante não se importa se a política é 

efetiva ou não, pois o que de fato importa é se ela agrada o eleitor, dado que a maximização 

do voto é o maior interesse do político. 

McMenemy (2001) destaca que as “Políticas   de   Pork   Barrel”   são amplamente 

executadas pelos governantes com o intuito de originar retorno político, que por norma 

assume a forma de votos ou apoio político aos responsáveis pela existência daquela medida 

naquela região. Assim, os políticos utilizam-se de todos os artifícios a fim de maximizar os 

seus ganhos políticos e, consequentemente, ser (re)eleito. 

 

                                                           
90 Entrevista Ten Cel BM Márcio Motta – set de 2014. 
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“[...]   O   resultado   de   uma   ação   ou   programa   de   Defesa   Civil   é   muitas   vezes   quase  

imperceptível num primeiro momento. O resultado negativo é visto num primeiro momento, 

que você tem a constatação do óbito ali presente, uma pessoa morreu, aquela casa caiu. Qual 

o resultado positivo de prevenção? Na maioiria das vezes, as ações preventivas sequer 

aparecem. Somente aparecemos quando trabalhamos mal ou deixamos de trabalhar, quando 

trabalhamos bem ninguém e ninguém morre ninguém percebe o nosso trabalho [...]”91. 

A comissão em supracita propiciou a instituição da nova PNPDC, com a alteração das 

Leis nos 12.340, de 1o de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro de 1996,  

priorizando a integração dos órgãos dos Sistemas Nacional e Estadual de Defesa Civil; o 

monitoramento do meteorológico e das bacias hidrográficas; o mapeamento geomorfológico 

dos municípios; e, principalmente, responsabilizando os prefeitos, o que de fato nunca havia 

ocorrido. 

Medeiros et al (2013) destacam que o  conselho científico do Clad (2000) definiu que a 

accountability está inserida em um sistema maior, no regime democrático moderno, cujos 

princípios centrais são a soberania popular  - em que o poder emana do povo - e o controle 

dos governantes para os governados. 

Abrucio e Loureiro (2004:81) acrescentam um terceiro princípio, afirmando que na 

democracia  o  “Estado  deve  ser  regido  por regras que delimitem seu campo de atuação em prol 

da   defesa   de   direitos   básicos   dos   cidadãos,   tanto   individuais   como   coletivos”.   Para   o  Clad  

(2000), é para atender aos dois primeiros princípios que as eleições se tornaram o principal 

instrumento de prestação de contas do governo aos cidadãos. Todavia, a jovialidade da 

democracia brasileira permite que os políticos tenham comportamento oportunista e, assim, 

norteiem os votos. 

“   [...]   O   político   vai   dar   uma   meia aguazinha, um pedacinho, um tijolo, então a 

população vai e constrói ali na área de risco não edificante, onde somente tem espaço para 

botar o seu barraquinho. A Defesa Civil não é onipresente, onisciente para tentar evitar que 

ele se estabeleça, se instale, quando você vai ver já tem dez, cinco, cinquenta, cem. Esse tipo 

de politicagem atrapalha muito o nosso trabalho e ai se vamos intervir neste caso tem a ação 

política do vereador, deputado etc. sobre  a  gente  [...]”92. 
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92 Entrevista Ten Cel BM Márcio Motta – set de 2014. 
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Stilger (1970) destaca que as prescrições de comportamento para indivíduos requerem 

enforcement e propõe a construção de uma teoria de enforcement racional. Dentre outras 

ponderações, observou que a quantidade de recursos e apoio político devotado pela sociedade 

aos órgãos, às quais se atribuiu a tarefa de aplicação da lei, é usualmente baixa. 

“   [...]  A   situação   é  muito   complicada,  não adianta aplicar multa, porque o marador 

muitas das vezes não tem nem o que comer, imagina se ele pagará uma multa. Nós 

notificamos, mas não adianta nada. Na classe média até adianta, fazemos ele arcar até com 

os custos da demolição, mas com os mais pobres, nós e que temos que demolir o que 

demanda  tempo  e  custa  caro,  cerca  de  20  mil  reais  [...]”93. 

Existia uma perversa falta de integração entre os entes federativos, ou seja, União, 

Estado e Municípios, principalmente intra e entre as agências municipais e estaduais, pois 

verdadeiramente a Defesa Civil é um grande órgão de coordenação, o qual demanda ações de 

responsabilidade de outras pastas, a saber: habitação, obras, meio ambiente, ação social, etc. 

“[...] porém se percebe também que há uma necessidade de convencer o próprio 

secretariado, que cada um apesar de ter suas responsabilidades em pastas diferentes, se ele 

não tiver entendimento e desenvolvido sua percepção de risco de desastres, ou seja, que a 

gestão governamental, além de ter suas pastas ela também saiba trabalhar em conjunto para 

reduzir riscos de desastres nós vamos encontrar também morosidade nas ações por falta de 

parceria não da comunidade, mas dentro às vezes do próprio governo. 

Elas são capazes não de invalidar, mas neutralizar um esforço que se transformou 

numa norma, num paradigma, numa lei, e não permitir que veja seu efeito devido ao tempo 

de um mandato ser muito curto para que se proceda isso e promovam soluções que às vezes 

são de médio  e  longo  prazo  dentro  de  um  município  [...]”94. 

Desta forma, sempre se procurou não atender as demandas da Defesa Civil, pois as 

demais pastas teriam o grande trabalho de resolução do problema e quem capitalizaria os 

bônus junto aos governantes seriam os gestores de Defesa Civil. Assim, veladamente, 

boicotava-se a integração e a ajuda mútua. Invariavelmente, a falta de apoio fazia com que o 

gestor se acomodasse e, assim, ao longo do mandato do governante deixasse as ações, 

programas e políticas públicas de Defesa Civil de lado, concentrando-se apenas no que era 

                                                           
93 Entrevista Ten Cel BM Rafael Simão – set de 2014. 
94 Entrevista Cel BM Silva Costa – set de 2014. 
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demandado, ou seja, as ações rotineiras de bombeiro, tais como corte de árvores. Tá maluco! 

Vou inventar problema para mim, deixa eu tocar o meu barquinho como ele tá. 

“[...]   A   maior   dificuldade   na   minha concepção é quando o técnico não consegue 

convencer o gestor que foi eleito de que a Defesa Civil é uma pasta super relevante na 

preservação de vidas e que tem que haver investimentos para que minimamente se saia 

alguns projetos que possam virar resultados  na  minimização  de  desastres  [...]”95. 

“[...]   Tem  muito   gestor   de  Defesa   Civil   que   é   desinteressado   e   acomodado,   esta   ali  

somente por causa da gratificação, trabalhando muito ou pouco receberá a mesma coisa. 

Quanto mais se trabalha na Defesa Civil, mais problemas e responsabilidade você trás para 

você, fora a falta de apoio, então ele resolve não fazer nada e fazer apenas o que for 

demandado,  cortar  árovres,  fazer  serviço  de  bombeiro  no  município  [...]”96.  

“  [...]  São  muitas  as  dificuldades,  além  da  questão política e orçamentária, falta gente 

capacitada na Defesa Civil. Isso faz com que tenhamos dificuldade na hora da formulação e 

implementação de uma ação e programa de Defesa Civil. Precisamos de gente que tenha 

noção do que esta fazendo e porque esta fazendo tanto na parte administrativa e 

orçamentária, mas  também  na  parte  operacional  [...]”97. 

Destaca-se que no Rio de Janeiro houve a integração entre as Secretarias Estadual de 

Obras e Meio Ambiente (SEA), através do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), a 

Companhia de Recursos Minerais (CPRM), o Departamento de Recursos Minerais (DRM), a 

SEDEC/RJ, os municípios da Região Serrana e as cidades do Rio de Janeiro, Duque de 

Caxias e Angra dos Reis.  

Assim, comenta-se, também, que o alinhamento político entre o Estado do RJ, os 

Municípios e a União propiciou que tal integração ocorresse e, principalmente, gerasse 

resultados positivos, os quais serão apresentados no trabalho em tela. Destaca-se que, à época, 

a força política do Governador Sérgio Cabral conseguiu vultosos investimentos em 

infraestrutura oriundos da União, bem como da Ministra Izabella Teixeira, originária da SEA, 

o que significativamente ajudou nos investimentos de monitoramento e alertas pluviométricos 

e de cheias. 
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96 Entrevista Ten Cel BM Rafael Simão – set de 2014. 
97 Entrevista Ten Cel BM Márcio Motta – set de 2014. 
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“No  que  se  refere  à  arena  eleitoral, o argumento baseia-se naquela que seria 
a necessidade básica de todo e qualquer político: encontrar os meios 
necessários a fim de garantir sua reeleição. Para tanto, de acordo com a 
cartilha vigente, existiria uma estratégia que garantiria aos políticos maior 
retorno eleitoral, qual seja, a de levar benefícios tangíveis a redutos 
claramente definidos. O eleitor, em reconhecimento ou, melhor dizendo, 
como  pagamento  aos  serviços  prestados,  retribuiria  com  seu  voto.”  Limongi  
e Figueiredo (2005). 

 

“[...] Durante muitos anos e até hoje eu vejo que as ações preventivas e preparatórias, 

ainda, não são bem trabalhadas e por isso não dão retorno de visibilidade. A verdade é essa! 

O que dava retorno de visibilidade eram as ações de resposta: construir pontes pós-

desastres; construção de muros de contenção; construção de casas, enfim, atender a 

população, as vítimas e a assistência humanitária. Isso era uma coisa, dava uma vitrine 

muito grande para a Defesa Civil, contudo se pagava um preço muito alto por isso, porque 

para ter que fazer isso o desastre já tinha que ter acontecido, e com um desastre acontecendo 

pessoas  podem  morrer.  E  com  certeza  vão  morrer!  [...]”98.  
A burocracia governamental - os processos licitatórios - emperrou grande parte dos 

investimentos conseguidos. Destaca-se, também, que, infelizmente, os mesmos foram usados 

quase que em sua plenitude em obras de recuperação e não efetivamente em obras de 

infraestrutura, as quais minorariam os impactos dos desastres. De fato, este tipo de emprego é 

cultural e histórico, no entanto, trata-se de um paliativo que não evita que vidas sejam 

ceifadas, sendo estes estritamente baseados no comportamento eleitoral da população. 

“Fui à Brasília para poder entender como se poderia utilizar o cartão de Defesa 

Civil, pois era a primeira vez que eu utilizava. Ninguém sabia de nada, não havia modelo 

algum de prestação de contas. O gestor nacional falou que era para ir gastando e depois 

viríamos como ficaria. O gerente do Banco do Brasil não liberava o dinheiro, por não saber 

também como lidar e nisso as pessoas precisando de ajuda, do aluguel social. Imagina a 

pressão que eu sofria para resolver os problemas, tendo o dinheiro na mão. 

Ainda bem que tomei todo o cuidado, a prestação de conta era igual ou pior do que 

todas as anteriores foram cinco volumes no final que enviei para Brasília. É o meu CPF que 

esta lá, sairei daqui, mas ficarei preocupado ate que as contas sejam aprovadas, pois corro o 

risco  de  pagar  com  o  meu  próprio  patrimônio  [...]”99. 
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Segundo Reis (2000a), as preferências partidárias ou ideológicas do brasileiro não se 

relacionariam com opiniões altamente sustentadas a respeito de questões de natureza política, 

mas estariam baseadas em imagens difusas, simplificadas da posição dos partidos: existiria no 

sistema de crenças da população uma divisão quase binária do processo político, de modo que 

os  partidos  estariam  ou  do  lado  do  “povo”  ou  do  “governo”,  dos  “pobres”  ou  dos  “ricos”.  O  

autor destaca que este fenômeno fez com que o populismo se tornasse uma fatalidade na 

política brasileira. 

“[...]  é  bem  provável  que  uma  ação  voltada  para  uma  obra  seja  ela  uma  estrada,  uma  

ponte ou qualquer outra de infraestrutura tenha mais visibilidade do que aquelas voltadas 

para uma política cultural que leve conhecimento de segurança e ordenamento nas cidades 

para os jovens. Determinadas ações chamam mais atenção política do que outras e, nesse 

caso se aplicam as questões da Defesa Civil cuja atenção é bem menor do que em relação a 

outras áreas de atuação do gestor político [...]”100. 

“[...]   Por   causa   da   visibilidade,   o   trabalho   de   preparação,   o   trabalho   de   prevenção  

muitas vezes não aparece. É você ter que trabalhar dentro da comunidade, é levar 

conhecimento,  levar  preparação  comunitária,  isso  às  vezes  não  aparece  [...]”101.  

Discute-se tal mister desde a década de 1970, no entanto, pouco se avançou, mesmo 

com a recorrência dos desastres naturais, os quais vêm se agravando anualmente, tendo em 

vista o aumento da densidade demográfica nas comunidades  carentes - inevitavelmente, áreas 

de riscos - e, principalmente, pelas mudanças climáticas do globo, que têm propiciado índices 

pluviométricos acumulados elevadíssimos em curto período de tempo, potencializando, assim, 

o risco e a possibilidade dos escorregamentos de massa e enchentes. 

De acordo com Valencio e Siena (2009), tem-se debatido, no país, as questões em torno 

das Mudanças Climáticas, tais como as precipitações concentradas e os seus impactos. 

Todavia, as autoras abeberaram-se em Quarantelli (2005) a fim de afirmar que menor atenção 

tem sido dada à análise sociológica das dimensões socioeconômicas das vulnerabilidades dos 

afetados. Sendo assim, os subsídios que a Sociologia pode fornecer à mitigação dos desastres 

passam pela necessidade de enfocar pertinentemente a vulnerabilidade social, precedente ou 

circunstancial do grupo que interagirá com o fator de ameaça, analisando as relações sociais e 

políticas que se refletem territorialmente.  
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A União avocou para si a integração das informações geológicas e meteorológicas em 

um sistema de informações, sendo este capaz de subsidiar os órgãos do SINPDEC na previsão 

dos eventos adversos sobre a população, os bens e serviços, o meio ambiente e a economia 

local. 

Nessa esteira, coube a SEDEC/RJ a elaboração e implementação do Plano Estadual de 

Redução de Desastres, o qual contemplou a identificação das bacias hidrográficas com 

histórico de desastres, bem como as diretrizes governamentais de ações de prevenção, 

preparação e mitigação de desastres naturais. 

“[...]   Até   porque   a   política   de   Defesa   Civil antigamente era o que? Era foco no 

desastre. Era como fazer uma organização para atender ao desastre. Hoje o nosso foco não é 

esse. Hoje o foco é: vamos trabalhar, vamos focar, vamos nos organizar para atender o risco 

[...]102.  

“[...]  então  eu  acredito que a solução, embora estratégica a médio e longo prazo, seja 

justamente a mudança de comportamento gerado através da mudança de cultura. Cultura 

essa de prevenção de desastres e de resiliência desenvolvida na comunidade, nós só vamos 

mudar esse quadro quando tivermos essa compreensão que a gestão do risco, ou melhor, da 

redução  do  risco  deva  ser  compartilhada  entre  governos  e  cidadãos  [...]”103. 

Ressalta-se que a SEDEC/RJ como Secretaria sempre foi fraca politicamente, desde a 

sua criação na década de 1980, inclusive sendo extinta por duas vezes: na primeira, 

subordinou-se à Secretaria de Segurança (SESEG) (1996-1999) e na segunda, à Secretaria 

Estadual de Saúde (SES) (2007–2011), ou seja, a SEDEC ficou relegada, sendo apenas 

utilizada para ações sociais político-eleitoreiras. Destaca-se que tanto a SEDEC/RJ como as 

Defesas Civis municipais são mobiliadas em sua totalidade por Bombeiros Militares, ou seja, 

sendo, portanto, totalmente dependentes do CBMERJ. 

“   [...]   é   necessário   um   profissional   de   carreira   de   Defesa Civil, o que vemos 

geralmente é um Bombeiro sem capacitação em Defesa Civil ou um paisano indicado 

politicamente que menos sabe. Não é só sentar na cadeira, leva-se pelo menos uns 3 anos até 

entender toda a dinâmica, o que funciona o que não funciona, como e de que maneira 
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funciona. Quando o gestor esta começando a entender de Defesa Civil vem outra eleição e ai 

outra mudança.  Nada  tem  continuidade  e  pessoas  continuam  morrendo  [...]”104. 

“[...]   Tem toda a questão política na hora de escolher os gestores dos cargos para 

muitas cidades ainda, os coordenadores, subsecretários, secretários, que sejam de Defesa 

Civil são escolhidos aleatoriamente esse cara aqui pregou duzentas placas minhas nos postes 

da cidade durante a campanha, mas não tem conhecimento nenhum, não tem 

comprometimento nenhum com a instituição, mas é importante politicamente para mim 

[...]”105. 

Os Bombeiros Militares, historicamente, são os maiores prestadores de serviço na 

Defesa Civil. Eles têm encarado a mesma como um braço operacional do CBMERJ, dado que 

os mesmos têm operado, principalmente, nas ações de prestação de socorro quando da 

ocorrência dos eventos adversos, ou seja, na fase de resposta. Durante o período de 

normalidade o serviço que as COMDECs mais realizam é o de corte de árvore.  

Muitas vezes é olhando para o passado que se encontra a chave para entender a situação 

presente. Esse trabalho utilizou, também, a ferramenta analítica da dependência de trajetória a 

fim da entender o porquê dos gestores de Defesa Civil habitualmente priorizarem as ações de 

resposta. De acordo com Jackson e Kollman (2012), a dependência de trajetória é comumente 

utilizada para descrever processos o qual a historia importa, bem como englobam diferentes 

tipos de dinâmicas. Ela, também, é utilizada para entender o alcance do fenômeno. 

“[...]  Então  você  tinha  dificuldade  nas  ações  de  preparação  e  prevenção  e  você  tinha  

uma resposta muito eficiente, você tinha um socorro muito eficiente então houve uma 

valorização das ações de resposta e socorro. E a partir daí as ações de reconstrução davam 

uma notoriedade muito maior para os políticos que a executavam então eu acho que isso, 

com certeza, historicamente deve ter verificado essa necessidade de foco nas ações de 

resposta  e  de  reconstrução  [...]”106. 

“[...]  Como  o  Corpo de Bombeiros nós, também, temos o sentimento de que a ação de 

resposta é o nosso carro abre alas! Nós focamos na questão da resposta e, por herança 

arrastamos isso para a Defesa Civil. Por não termos o conhecimento na área de Defesa Civil 

muitas das vezes nós levamos para as agências de Defesa Civil: uma coordenadoria, uma 

comissão e uma subsecretaria característica própria de bombeiro que no meu entender é um 
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erro! A Defesa Civil precisa planejar, coordenar, articular, executar sim, mas talvez fica a 

fase de execução um segundo plano, não que seja menos importante, mas precisamos 

planejar  mais  [...]”107. 

“[...]  O  Corpo  de  Bombeiros  sempre  foi  um  órgão  de  grande  credibilidade,  então  isso  

aí credenciava a Corporação sempre. Eu dizia que era muito bacana! Eu como bombeiro me 

orgulhava muito num desastre eu ver um bombeiro tirando uma vítima debaixo dos 

escombros   dizendo:   “ah,   consegui   tirar   uma   pessoa   viva”,  mas   com   o   passar   do   tempo   o  

motivo de maior orgulho é não ter vítima. Sabe! A ação do bombeiro é uma coisa que sempre 

mexe  que  sempre  dá  essa  visibilidade  positiva  das  ações  [...]”108. 

“[...]  um  governante convidar um bombeiro é como se ele tivesse dado um respaldo à 

sociedade, se der certo excelente, se der errado, poxa, era uma pessoa profissional, era 

alguém que conhecia de emergência, ainda que não conhecesse de Defesa Civil, mas está 

dentro das suas atribuições constitucionais executar ações de Defesa Civil. Então pela falta 

de uma política de ensino, nós não temos profissionais melhores, ser só bombeiro é um  ponto  

defensável quando se trata de crise, ele pode ser capaz de responder a crise, mas não quer 

dizer    que  ele  capaz  de  fazer  política  de    proteção    em    Defesa  Civil  [...]”109. 

Ressalta-se que com a (re)criação110 da SEDEC/RJ no ano de 2011, devido à uma 

crise111 política no CBMERJ, a Defesa Civil passou a ter papel de protagonismo no Estado, 

inclusive passando a ter orçamento próprio de R$ 50.000.000,00 no ano de 2014, algo que 

nunca havia ocorrido. Assim, a mesma pode desenvolver projetos específicos da Secretaria, os 

quais veremos no decorrer do trabalho. 

 

                                                           
107 Entrevista Ten Cel BM Lucena – set de 2014 
108 Entrevista Cel BM RR Luis Guilherme – set de 2014. 
109 Entrevista Cel BM Silva Costa – set de 2014. 
110 De fato, a SEDEC/RJ foi recriada legalmente, no entanto, o seu retorno se deu sobre um novo viés, o do 
gerenciamento do risco e não mais da gestão dos desastres. Assim, pode-se dizer que a mesma foi criada sobre 
novos ditames e estrutura administrativa, sendo esta nova SEDEC/RJ norteada pelas ações, programas e políticas 
públicas voltadas para a RRD. 
111 As razões da crise no Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro: ninguém tem dúvida dos problemas 
de remuneração do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Estado do Rio. A questão remuneratória é básica 
no conjunto de elementos que a teoria da administração chama de satisfação. A insatisfação é geral. Mas há um 
vetor matriz que explica a crise no Corpo de Bombeiros núcleo central da Defesa Civil. Há um desvio de função 
da própria Corporação. O deslocamento do Corpo de Bombeiros para uma Subsecretaria da Secretaria Estadual 
de Saúde é algo nunca visto em nenhum lugar do mundo. Disponível em 
<http://www.debatesculturais.com.br/as-razoes-da-crise-no-corpo-de-bombeiros-do-estado-do-rio-de-janeiro/>. 
Acessado em 20 de set de 2014. 

http://www.debatesculturais.com.br/as-razoes-da-crise-no-corpo-de-bombeiros-do-estado-do-rio-de-janeiro/
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“[...]  não  se  faz  gestão  sem  recursos,  e  esse  é  um  princípio,  uma  diretriz  que  nós  vamos  

levar para Brasília que foi fruto da segunda conferência estadual de Defesa Civil...Nós temos 

que entender, voltando à questão orçamentária, que há uma série de políticas públicas a 

serem desenvolvidas: saúde, educação...onde você encontra captação de recursos inclusive 

de outras esferas. Na Defesa Civil já é difícil porque essa captação ela é muito limitada 

[...]”112. 

 

 

“[...]   todas   as   COMDECs   que   tem   recursos   próprios,   que   podem   administrar   seu  

próprio orçamento estão muito avançadas, como é o caso do Rio de Janeiro, Angra, 

Petrópolis, Niterói agora. É isso aí! Essas são Defesas Civis em franco desenvolvimento ao 

contrário  das  demais  que  tem  que  viver  com  recursos  de  outras  secretarias  [...]”113. 

“[...]  Eu   entendo  que   uma  defesa   civil  municipal   sem  orçamento,   e   como   se   ela   não  

tivesse prioridade no governo, porém, o orçamento não define tudo... ter um orçamento não 

quer dizer que você tenha o dinheiro, mas quer dizer que você tem uma oportunidade 

[...]”114. 

“[...]   Nós   só   conseguimos   instalar   sirenes   aqui   porque   a   Defesa   Civil   estadual   que  

pagou. Nós não tínhamos orçamento para isso, nem eles mesmos tinham, mas passaram a ter. 

Essa medida já evitou que pessoas morressem. O orçamento é fundamental para que as 

coisas aconteçam, mas sem a ajuda do governo do estado e federal nada conseguimos fazer, 

pois o dinheiro no município e escasso. E olha que o nosso prefeito nos apoia bastante, mas 

os municípios têm tantas outras prioridades as quais a população demanda mais o prefeito 

[...]”115. 
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113 Entrevista Cel BM RR Luis Guilherme – set de 2014. 
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5.2 PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO 

A nova PNPDC procurou integrar os entes federativos, bem como responsabilizá-los 

pela sua atuação e, principalmente, pela sua omissão, o que historicamente não acontecia nos 

Municípios e Estados, pois quem de fato deveria implementar os planejamentos de ações de 

prevenção, preparação e mitigação de desastres naturais não os faziam devido à falta de 

cobrança (enforcement) e responsabilização (accountability) civil e criminal. 

“[...]  As   sanções   nós   estamos   acompanhando   aí   pela  mídia,   nós   já   tivemos   prefeitos  

afastados, nós já tivemos prefeitos presos, porque é um tema que realmente lida com que há 

mais importante nesse mundo que é a vida da população. A cobrança fará com que se invista 

em Defesa Civil, principalmente, durante a normalidade, a prevenção, a mitigação e a 

preparação  [...]”116. 

“[...]   Eu   acho   que   vai   mudar   a   forma   de   se   ver   a   vida,   não   dá   para   governar   sem 

compromisso com as pessoas, com a vida! Nas campanhas se ouve muitas falas de 

compromisso com o ser humano, ou seja,  de amor a isso, a educação, mas na verdade não 

sabemos  se  quem  fala  de  fato  acredita  [...]”117. 

 De acordo com Zhouri e Oliveira (2011), a comunidade regulada, bem como os 

governantes devem perceber uma alta probabilidade de serem fiscalizados e sofrerem a 

aplicação de penalidades, em caso de constatação de infrações. Sem tal percepção, a execução 

de programa e políticas públicas por parte dos governantes, bem como o respeito legal da 

população aos mesmos não desencoraja o cometimento de novas violações, o que no caso da 

Defesa Civil causa mortes. 

“   [...]   aqui   tem   muita   casa   de   classe   média   em   área   de   risco.   Nós   interditamos   e  

notificamos os moradores a saírem e demolirem a casa. Ainda há uma certa resistência, mas 

desde que passamos a multar eles começaram a tomar as providencias que nós cobrávamos, 

passaram a sair e demolir.  A  multa  foi  um  grande  aliado  nosso  [...]”118. 

Segundo o Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento 

(CLAD) (2000), o conceito de accountability significa que governo tem a obrigação de 

prestar contas à sociedade. Porém, sua realização depende da capacidade dos cidadãos para 

atuar na definição de metas coletivas de sua sociedade, já que a indiferença da população com 
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relação à política pode inviabilizar o processo de accountability; e da construção de 

mecanismos institucionais para garantir o controle público das ações dos governantes, não 

apenas por meio de eleições, mas também durante todo o prazo de vigência dos 

representantes. 

 Concomitantemente às ações de recuperação e reconstrução, a SEDEC/RJ procurou 

fomentar nos municípios do Estado do RJ uma nova doutrina, baseando-se no escopo de uma 

nova PNPDC a qual estava sendo reformulada, bem como nos ditames de RRD do MAH. 

Todavia, algumas ações não poderiam aguardar até que a nova legislação aportasse no 

mercado. 

“[...]  Hoje  em  Duque  de  Caxias  nós  trabalhamos  com  a  principal  plataforma  hoje  da  

ONU que é a campanha construindo cidades resilientes. Essa é orientada pelo MAH, que me 

leva a caminhar em cinco pontos, cinco itens, o primeiro dos itens é fazer com que a redução 

de risco seja uma prioridade nas ações do município. 

Incluímos o município dentro da campanha e assumimos um compromisso de seguir dez 

passos, e esses dez passos me orientam a estabelecer políticas públicas municipais, planos de 

operações, planos de contingência, integração com a comunidade, capacitação e 

treinamento, resiliência em desastres, sustentabilidade. Nós entendemos que não adianta ser 

sustentável  sem  que  primeiro  seja  resiliente  [...]”119. 

Ações como o mapeamento das áreas de alta vulnerabilidade a movimentos de massa, 

bem como de implantação do sistema de alerta e alarme no Estado do RJ e nos municípios 

foram sendo desenvolvidos independentemente do advento da nova legislação. Igualmente, o 

Estado do RJ, conjuntamente com alguns municípios, interditou e desapropriou algumas áreas 

de risco, baseando-se nos levantamentos efetuados. 

“   [...] essas pessoas que moram nas comunidades não pagam luz, água, gatonet, e 

quando eles vão para a área formal eles vão ter que pagar isso, não tem renda, não se 

estabelecem e não se sustentam, e aí o que eles fazem? Alugam esse imóvel e volta para a 

comunidade dele onde ele não paga nada, então, isso tem demais, as pessoas que estão 

acostumadas com a informalidade de não pagar nada, o gato da energia, o gato da água, o 

gatonet,  da  televisão  a  cabo...  [...]”120. 
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“  [...]  Não  basta  só  o  poder  público  retirar!  Nós retiramos uma família do local, demos 

um aluguel social para essa família, então para o poder público, para a Defesa Civil 

cumprimos a nossa missão, tiramos a família do risco, ou seja, colocamos ela num local 

seguro, o que aconteceu? O patriarca dessa família voltou para casa, ele sozinho, brigou 

com a família, voltou para casa e não avisou ninguém. Nós não sabíamos que ele tinha 

voltado, houve uma chuva forte, a casa deslizou e ele morreu. É complicado, porque não é só 

retirar! [...]”121. 

Faz-se um aparte a fim de afirmar coube a COMDEC do município do Rio de Janeiro 

o pioneirismo, quanto à implementação do programa de alerta e alarme centrado nas pessoas, 

na qual se encontrava a frente o Cel. BM RR Simões. Todavia, com a crise no CBMERJ, o 

mesmo foi exonerado do cargo, sendo reconduzido para a ativa e, nomeado Comandante-

Geral do CBMERJ e Secretário de Estado de Defesa Civil. Assim sendo, esta política foi 

ampliada a todo o Estado do RJ. 

“   [...]  Desde o dia dezenove de janeiro de 2011, quando a primeira comunidade foi 

apresentada às sirenes, já tocamos doze vezes, nenhuma vítima fatal. Tivemos deslizamentos 

e desabamentos, mas nenhuma vítima fatal. A gente não está transferindo para o morador a 

responsabilidade de manter-se vivo, a gente está compartilhando com ele, cooperando com 

ele e fazendo ele enxergar que está 24 horas olhando para ele preocupado com ele, e num 

determinado momento ele vai enxergar a importância da Defesa Civil, nesse momento a 

Defesa Civil terá força política dentro da comunidade [...]”122. 

Para tal, utilizou-se da atualização do mapeamento das áreas de alta susceptibilidade 

de risco geomorfológico no Estado do Rio de Janeiro, sendo este realizado em 2011-2012 

pelo DRM. Destaca-se que tal mapeamento já havia sido realizado pelo CPRM em 2006-

2007. No entanto, o mesmo foi desconsiderado administrava e, principalmente, politicamente, 

dado que as ações e programas oriundos do mesmo impactariam no comportamento eleitoral 

dos residentes de áreas de risco, ou seja, minimizariam os votos dos governantes nessas áreas 

densamente povoadas, dado que as medidas de desocupação das áreas desagradavam, 

sobremaneira, os moradores, ou seja, os eleitores. 
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“[...]  O  meu  primeiro  grande  projeto  na  SUOP  foi  a  implantação  de  sistema  de  alerta  e  

alarme por sirene, principalmente nas áreas de alto risco geológico, mapeados pelo DRM, 

apontando essas áreas de alto risco de escorregamento na qual nós colocamos equipamentos 

de sirene que servem como alerta para as pessoas no momento que elas tem sair de suas 

residências [...]”123. 

Valencio (2009) critica a maneira como são realizados os mapeamentos das áreas de 

risco, dado que o mesmo é feita por peritos, que se impõe com uma fala técnica que impede a 

vocalização de direitos dos que ali vivem, descartando, simultaneamente, a necessidade de 

outras interpretações. Sobre essa perspectiva, as intervenções devem ser mais bem embasadas, 

de forma a ouvir os moradores acerca de suas reais necessidades. 

“[...]  quando  nós  apontávamos  que  aquela  região  onde  estava  a  casa  da  pessoa  era 

uma região de alto risco geológico, estava na área vermelha, ela perguntava assim, por que 

isso agora? Eu já moro aqui há trinta anos, quarenta anos, por que agora? E a nossa 

resposta era simples e clara, porque agora nós temos a tecnologia para que possa te 

informar que essa realmente é área de risco, antes nós apontávamos que área de risco era 

tudo  que  havia  cota  acima  de  zero,  e  que  poderia  descer  [...]”124. 

O governo estadual foi além das suas competências, instituindo através do INEA o 

Sistema de Alerta de Cheias, o qual objetivava informar as autoridades e, principalmente, a 

população quanto à possibilidade de chuvas intensas, inundações graduais e cheias que 

pudessem causar perdas materiais e humanas. Destaca-se que no megadesastre da Região 

Serrana, a maioria dos óbitos ocorreu devido à enxurrada e transbordamento dos rios e não 

aos escorregamentos de massa como tanto se difundiu. 

“  [...]  nesse  exato  momento  tem  técnicos  hoje  do  INEA  e  da  Caixa  Econômica  reunidos  

com a Defesa Civil de Petrópolis, onde nós estamos conseguindo arrecadar 75 milhões para 

serem utilizados em remoções de famílias de área de risco muito alto, com eu disse antes, 

demolir custa muito caro, imagina remover, para você remover tem que levar ela para algum 

lugar  [...]”125. 
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O INEA, em conjunto com a SEDEC/RJ, está adquiriu dois moderníssimos radares 

meteorológicos que cobrem todo o Estado, melhorando sobremaneira a precisão na previsão 

e, também, a assertividade nas ações de evacuação das áreas de risco, o que já vem sendo 

realizado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais 

(CEMADEN) desde 2011; no entanto, este serviço, quando totalmente implantado, refinará 

sobremaneira as previsões meteorológicas no Estado do RJ. 

Nesse sentido, cita-se a importancia da criação do CEMADEN, sendo este um núcleo 

responsável pela prevenção e gerenciamento da atuação governamental perante eventuais 

desastres naturais ocorridos em território nacional. Este centro é vinculado ao Ministério da 

Ciência e Tecnologia.  

Igualmente, comenta-se que o CEMADEN tornou-se o responsável pelo 

gerenciamento das informações emitidas por radares meteorológicos, pluviômetros e dados 

provenientes de previsões climáticas em todo o país. Essas são repassadas para os órgãos 

competentes em todo o Brasil, visando antecipação perante possíveis ocorrências de situações 

meteorológicas que possam levar a ocorrência de um desastre natural. Desde então, O 

CEMADEN emite alertas para o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres 

(CENAD).  

Os pesquisadores e especialistas do CEMADEN trabalham com imagens de satélites 

de alta resolução e com uma série de equipamentos de alta tecnologia, tais como radares 

meteorológicos, plataformas de coleta de dados e de equipamentos de análise de solo, como 

forma de prevenção de eventos como inundações e escorregamentos de massa. Assim, 

teoricamente, o CEMADEN tornou o país um protagonista na capacidade de antecipar 

desastres naturais causados por eventos extremos de condições climáticas. 

Nesse sentido, o CEMADEN subsidia a atuação da Defesa Civil nacional, estadual e, 

principalmente, municipal, a qual se encontra próximo ao locus do problema. Todavia, 

destaca-se que mesmo com a integração, as informações das condições atmosféricas adversas 

têm chegado com pouca antecedência, mas ainda assim providências têm sido tomadas e 

vidas salvas. Deste modo, acredita-se que o amadurecimento do Centro, bem como a melhor 

integração melhorará, sobremaneira, o tempo resposta na disseminação dos alertas. 
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Não obstante, comenta-se, também, a reformulação do Sistema de Meteorologia do 

Estado do Rio de Janeiro (SIMERJ), que era ineficiente e completamente inoperante devido à 

sua pseudo importância, à falta de articulação política e a inexiste integração com o INEA e a 

SEDEC/RJ. Assim, em 2012, o mesmo saiu da estrutura da Secretaria de Ciência e 

Tecnologia (SECT), subordinando-se à SEDEC/RJ. A Secretaria contratou emergencialmente, 

enquanto não se faz novo concurso, 6 novos meteorologistas, 4 hidrólogos e 4 geólogos.  

Igualmente, cita-se o sistema de alerta e alarme (ANEXO A) desenvolvido pela 

SEDEC/RJ, o qual se constituiu a partir da instalação do sistema de alerta 

sonoro/pluviométrico, com acionamento remoto em 42 comunidades de risco geológico nos 

municípios do Estado do Rio de Janeiro mapeados pelo DRM, sendo 730 o montante 

detectado pelo Departamento.  

O sistema objetiva alertar a população residente, nas áreas definidas como de alto 

risco, em comunidades mapeadas, através de sirenes e mensagens de voz intermitentes 

quando da possibilidade de ocorrências de eventos de escorregamento de massa e 

transbordamento. Mensalmente, são realizados simulados de evacuação a fim de engajar a 

população ao programa, o que de início era incipiente dada desconfiança e o descrédito das 

políticas públicas de Defesa Civil, vez que tragédia após tragédia volta a vitimar pessoas da 

devido à ineficiência das mesmas. 

“[...]   Eu   acho   que   o   Ministério Público pode contribuir em fomentar a existência 

desses projetos, planos e, também de uma coisa importantíssima, do exercício simulado de 

cada plano. Pedir o plano é importante, mas tira-lo do papel é determinante, ou seja, quantas 

pessoas serão alcançadas e de quanto em quanto tempo você vai fazer um exercício simulado 

para treinar a população e treinar os teus agentes, ou seja, ter o plano é a primeira parte, 

mas é necessário demonstrar que se têm os recursos para a execução do mesmo. Fazer o 

plano ser treinado  no  campo  é  o  objetivo  principal  [...]”126. 

“  [...]  Quando  a  gente  chega  lá  para  conversar  com  elas  para  participar  do  exercício  

simulado ela quer o aluguel social dela, ela quer o Minha Casa Minha Vida ou então ela 

quer a obra pronta, participar de um exercício. Nossa...!!! 
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Não é da nossa cultura, eu não vou mudar a cultura dele, eu vou convencer ele a mudar 

o comportamento, você entrega o papelzinho do folder explicando o que ele tem que fazer, 

nossa, conversa dez, quinze, o tempo que for necessário conversa com ela, vai para a casa da 

vizinha, quando olha para trás aquele papel ela já jogou no chão. 

Aí o que nós fizemos todas aquelas orientações ao ouvir a sirene, mantenha a calma, 

pegue documentos, quem toma remédio, leve o remédio, desligue o gás, desligue a luz, fecha 

a casa e vai para o ponto de apoio tudo aquilo está na camisa, quando eles participam do 

simulado eles ganham uma camisa, e aí a gente tem outdoor tem bus door, eu tenho 

bodydoor, a camisa ele não joga fora, então tem que ter criatividade demais para mudar esse 

comportamento  [...]”127. 

De acordo com Santos e Orchard (2013), a Defesa Civil deve atuar, também, na 

reparação, e no treinamento dos profissionais que irão atender a população num momento de 

desastre. As autoras, também, comentam que durante o período de normalidade se trabalha 

com respostas aos eventos futuros que virão e na reconstrução da cidade, na atenção básica e 

no impacto de ações humanitárias para a promoção das políticas públicas.  

“[...]  o  que  faz  a  população  aderir  à política pública é a defesa civil não atuar somente 

na hora das chuvas: na hora da resposta. É o dia a dia que começa nas escolas, a visitação 

nas comunidades com as vistorias preventivas, corretivas, orientadoras, com os projetos 

diários nas comunidades, aí funciona porque a gente cria respeitabilidade junto à população 

[...]”128. 

“[...]   é   o   descrédito!   As   ações   quando   se   pensa   em   Defesa   Civil,   se   fala   em   ações  

politiqueiras, porque as ações políticas são importantes, a participação política em Defesa 

Civil é muito importante. Mas a politiqueira não! É você usar a Defesa Civil para fins 

escusos. Isso tira a confiança da população na Defesa Civil, passando a não mais acreditar 

nos  trabalhos  que  estão  sendo  feito  [...]”129.  

 O sistema é composto por um conjunto eletrônico de comando e cornetas com 

potência adequada, dimensionadas para alcançar as áreas de risco delimitadas, baseando-se 

em comunicação redundante de modo a garantir a disponibilidade do sistema. O mesmo é 

acionado, preferencialmente, via internet banda larga, 3G e rádio ou, em casos extremos, 
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manualmente. Ressalta-se que o sistema é suportado por no-break por, no mínimo, 6 horas de 

funcionamento em caso de falta de energia elétrica. 

A SEDEC/RJ vem priorizando a gestão de risco de desastre, predominantemente, em 

tempo de normalidade com ações de prevenção e de preparação para as emergências, com 

intuito de minimizar os danos e prejuízos decorrentes dos desastres. Nessa esteira, a 

SEDEC/RJ resolveu criar a Unidade de Proteção Comunitária (UPC), aumentando, assim, a 

sua capilaridade, suprindo a vacância nas ações ligadas diretamente às comunidades. 

De acordo com Reginaldo et al (2013), o governo como gestor dos riscos de desastres 

precisa delegar funções e projetos com o fim de atingir o melhor resultado possível. Para 

Furtado et al. (2012, p.41):  “Os desafios da administração de riscos e de desastres exigem a 

construção de um caminho que incorpore a gestão de riscos (GdR) e a adaptação às mudanças 

climáticas   e   ao   desenvolvimento   sustentável”.   O   autor,   ainda, comenta que a atuação da 

Defesa Civil deve primordialmente objetivar a RRD.  

A criação das UPCs possibilita a adoção de uma linguagem única no desenvolvimento 

das ações, bem como propicia um maior engajamento da população local, vez que os agentes 

comunitários passaram a ser remunerados pelo governo estadual, além de contribuir para 

maior visibilidade do impacto das ações desenvolvidas pela SEDEC/RJ. 

“[...]   você   para   ser   um   voluntário   tem   ter   conhecimento   de   suas   obrigações   como  

voluntário. O voluntário não é apenas um ajuda aí! O voluntário tem que estar imbuído com 

o espírito de cidadania, com o conhecimento daquela causa que o fez ser voluntário. Ele tem 

que atuar não só quando acontece um desastre, mas antes de tudo, nas fases de prevenção e 

de preparação com o seu conhecimento se ele tiver, levando informação para as 

comunidades dentro de um planejamento junto com o órgão governamental de Defesa Civil, e 

estar capacitado e prestes a realizar serviços do mais complexo ao mais simples. É 

necessário termos  um  perfil  do  voluntário!  [...]”130. 

Baltazar (2013) define os NUDECs como um grupo de voluntários que em sua maioria 

residem em áreas de risco e são formados com intuito de fomentar a participação comunitária 

em ações de prevenção, sendo o NUDEC um elo entre a Defesa Civil e a comunidade. A 

operacionalização deste pressupõe a participação comunitária norteada estrategicamente pela 

Defesa Civil para a RRD.  
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“  [...]  Eu  me  apoio  muito  na  Cruz  Vermelha,  eles já tem uma expertise muito grande 

para fazer isso, a gente agora está começando a pegar um pouquinho desse amadurecimento 

da Cruz Vermelha. Eu tenho aqui uma meta para o final de 2014 de ter 400 voluntários 

cadastrados em bancos, as pessoas se cadastrando pela internet, no nosso banco de dados, 

vou passando e-mail para eles, passei lá a legislação de voluntários para eles, eles 

aceitando, o aceite no site...                     

Tem que ter um amadurecimento, voluntariado em Defesa Civil à gente vê vários 

exemplos ruins como na Região Serrana. Vou lá separar as doações, cara a cara que 

bonequinha maneira, minha filha ia gostar disso, me deixa colocar para cá, pô cara, que 

roupa maneira, doaram umas roupas novas, bacanas, chinelo deixa eu separar um para mim, 

e... 

Infelizmente o voluntário no momento de normalidade, na maio iria das vezes, é o cara 

que esta desempregado, ele tem a expectativa de fazer um bom trabalho e gerar uma 

perspectiva de no futuro ser contratado, de ter alguma atividade, não tenho dúvida disso, eu 

não me engano com relação à isso, então gera nele uma perspectiva de fazer muito bem o 

trabalho,  quando  precisar  de  alguma  coisa  de  contratação  lembrar  desse  cara  [...]”131. 

De acordo com Batley (1983) a participação pode se manifestar de diferentes formas: 

como pressão junto a instituições oficiais com o intuito de obter respostas para demandas 

localizadas; como consulta; como ação direta; como contribuição em dinheiro ou em mão de 

obra; como aumento da organização e da consciência política; como compartilhamento de 

responsabilidades ou de informações. 

De acordo com Dourado et al (2012), a chave para a diminuição de fatalidades está em 

ações de prevenção como o mapeamento de áreas de risco e a conscientização da população 

dos riscos aos quais ela está submetida. Essa conscientização certamente evitará ou pelo 

menos minimizará a ocupação de áreas de risco, bem como trará confiança à população nos 

sistemas de alerta. Para atingir esse objetivo, a principal ferramenta é o treinamento e 

conscientização da população através de palestras nas escolas, cursos nos NUDECs e outras 

ações. Desta feita, sem o Núcleo nada acontecerá. 

 

 

                                                           
131 Entrevista Ten Cel BM Márcio Motta – set de 2014. 



 

 

127 

 “  [...]  Trabalhamos  a  percepção  do  risco  e  a  RRD  na  escola,  vamos  lá,  o  aluno  é  que  

está sugerindo isso, naquele local tem muito acúmulo de lixo, a coleta e regular de lixo lá? É 

sim tio, se é regular por que tem lixo acumulado? As pessoas não estão respeitando o horário 

da coleta? Ah tio, eles colocam lá a qualquer hora, então se conscientizar os moradores para 

colocar no horário correto vai melhorar? Vai melhorar tio, vai melhorar sim, então 

conscientizar os moradores a coleta. 

Isso vai além da participação comunitária, muito mais do que isso, quanto custa para 

fazer um mapa de risco? Está feito um mapa de risco, 77 turmas feito pelos alunos. Eles 

sinalizaram o risco e eles sinalizaram as correções. Eu não estou transferindo nada, eu estou 

compartilhando com eles lá para que aumente a percepção deles. 

Sugerido por eles, e aí outra questão, se eles fizeram uma sugestão para diminuir ou 

eliminar aquele risco ali há a questão do pertencimento, essa decisão me pertence também, 

aquele problema ali também me pertence e a solução daquele problema me pertenceu e eu 

sugeri  [...]”132. 

A Defesa Civil mudou a sua concepção, voltando à atenção de forma especial para as 

comunidades, envolvendo a população nas ações de prevenção, preparação e mitigação. 

Assim, a UPC desenvolveu um consistente capital social nas comunidades cuja reverberação 

impactou outras políticas públicas, melhorando assim a qualidade de vida, bem como 

diminuindo as desigualdades sociais. 

De acordo com Putnam (1996), as associações civis contribuem, sobremaneira, para a 

eficácia e a estabilidade dos governos democráticos, em decorrência das externalidades 

positivas produzidas sobre o indivíduo e sobre a sociedade. Nelas, é possível aos indivíduos 

aprenderem hábitos de cooperação, solidariedade e espírito público, construindo confiança 

social, consciência e participação política. Ou seja, confiança, normas e redes poderiam 

melhorar a eficiência da sociedade ao facilitar ações coordenadas. Por tanto, é necessário o 

envolvimento individual em redes informais e associações formais a fim de garantir o descrito 

pelo autor. 
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“[...]   Credibilidade,   verdade   e   clareza!   A   população   precisa   participar   do  

planejamento, pois perceber o risco é uma coisa, mas não há nada melhor do que entendê-lo, 

e uma vez que ela entende a mesma reage e contribui, porque enxerga claramente qual é o 

papel dela nesse processo e se ela for omissa o plano não fecha, a ação não acontece, a 

segurança fica comprometida e a margem de risco fica alta.  

Quando a população entende que existe uma credibilidade, o caráter de quem está na 

liderança, e que ela participe, não só cumpre um plano, ou seja, ela também bota uma 

vírgula, bota um ponto, acrescenta uma palavra, ou seja, ela também é coresponsável nesse 

processo se ela aceitou colocar uma vírgula, um ponto ou uma palavra ela está assinando seu 

compromisso  de  chegar  até  o  final  conosco  [...]”133. 

Os moradores tornaram-se os multiplicadores de informações específicas que 

objetivavam mudança de comportamento e de hábitos de vida saudáveis dentro e fora de suas 

comunidades. Ninguém conhece uma localidade e suas peculiaridades como os próprios 

moradores da comunidade. Assim sendo, os conceitos de Defesa Civil – percepção do risco, 

prevenção, preparação e mitigação. – passam a ter mais aceitabilidade e abrangência nas 

comunidades. 

A SEDEC/RJ procurou fortalecer os NUDECs nas principais comunidades de risco de 

desastres, a fim de que a população se conscientizasse e, assim, passasse a demandar e cobrar 

a participação dos municípios. O trabalho de mobilização comunitária, segundo Jungles 

(2012) é o processo de reunir membros de uma comunidade134 e capacitá-los para lidar com as 

preocupações e problemas comuns, com ou sem interferência externa.  

Igualmente, a Secretaria, em decorrência da nova PNPDC, começou a cobrar das 

prefeituras o Plano Diretor de Redução de Desastres dos municípios, bem como a matriz de 

responsabilidades. 

Nessa esteira, cometa-se, também, que o INEA tem cobrado os municípios à 

fiscalização quanto à ocupação de áreas de proteção e conhecidamente de risco, a fim de 

evitar que construções nestas áreas se estabeleçam e, assim, fiquem vulneráveis aos desastres. 

                                                           
133 Entrevista Cel BM Silva Costa – set de 2014. 
134 Uma comunidade pode ser definida como um espaço geográfico no qual vivem pessoas. Quando a 
comunidade está localizada em uma ou mais áreas de risco, ou seja, locais suscetíveis a desastres, ela está 
exposta às mesmas ameaças. Em comunidades onde ocorrem desastres com frequência, a população acaba 
desenvolvendo experiência na resposta aos eventos, pois quando ocorre um desastre, todos são afetados, direta 
ou indiretamente (Jungles, 2012.p.5-6). 
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“[...]  Se  você  faz  um  novo  condomínio  residencial  para  tirar  as  pessoas de uma área de 

risco para outra eu entendo que nessa área de risco é necessária uma política, também, de 

meio ambiente, para você fazer o reflorestamento, transformando aquela área que não 

poderia ser habitada em condições ambientais seguras, além de evitar que as pessoas voltem 

a morar no local [...]135. 

 Assim sendo, o Estado através da SEDEC/RJ e do INEA, tem pressionado as 

prefeituras, responsabilizando-as, o que antes não acontecia. Desta maneira, os gestores 

municipais, principalmente, por receio das implicações judiciais futuras decorrentes de 

desastres têm se movimentado, tomando algumas providências na direção da prevenção, 

preparação e mitigação.  

 

5.3 PERSPECTIVAS DA IMPLANTAÇÃO 

 O megadesastre da Região Serrana do Rio de Janeiro gerou muita expectativa quanto à 

implantação das políticas públicas, bem como novas perspectivas doutrinárias, mudando, 

assim, teoricamente, o focus da PNPDC. Para tal, observou-se a necessidade de integração dos 

órgãos do sistema como os entes federativos, cuja responsabilidade a União avocou. 

Igualmente, percebeu-se a obrigatoriedade de maior fiscalização e responsabilização dos 

estados e, principalmente, dos municípios. 

 Assim sendo, baseando-se nestes dois pilares - integração e responsabilização -, 

desenhou-se realista e idealisticamente a nova PNPDC. Desta maneira, almejou-se 

implementar, principalmente, ações de prevenção, preparação e mitigação; no entanto, as mais 

conscientes e que de fato resolveriam o problema ainda não se conseguiu implementar, como 

veremos a seguir. 

 Nessa esteira, comenta-se a criação do SINPDEC o qual objetivava fomentar o 

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

ações de Defesa Civil. O mesmo deveria ser composto pelos órgãos dos três níveis de governo 

do executivo, aceitando, inclusive a participação de organizações comunitárias de caráter 

voluntário ou demais com efetiva participação em Defesa Civil. 
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Jaroszewski et al (2013) destacam que a nova PNPDC confere ênfase à participação da 

sociedade civil no SINPDEC, além de estabelecer como competência do município medidas 

preventivas de segurança em escolas e hospitais adjacentes às áreas de risco. Isso significa 

que o órgão municipal responsável pela política de Defesa Civil deve estreitar seus laços com 

a sociedade civil e demais secretarias municipais. 

 Assim sendo, a União criou, realisticamente, o cadastro nacional dos municípios com 

áreas suscetíveis a processos geológicos ou ocorrência de escorregamento de massa de grande 

impacto, o de bacias hidrográficas propensas às inundações ou fenômenos hidrológicos 

correlatos. 

Todavia, coube aos municípios à iniciativa de inscrição no cadastro em tela, seguindo os 

critérios estabelecidos pela União. Assim, comenta-se a baixa adesão dos municípios ao 

cadastro, o que efetivamente aumentou com a intensificação da fiscalização nos municípios e, 

principalmente, pela responsabilização dos prefeitos. 

 A efetiva participação dos municípios se daria, primordialmente, pelo controle da 

ocupação territorial urbana, ou seja, a solução perfeita para minimizar ou acabar com as áreas 

de risco. 

Para tanto, caberia ao município a verificação da existência de ocupações em áreas de 

risco, com a adoção de providências para a redução do risco, prioritariamente a remoção de 

edificações e a realocação dos moradores em local seguro, a recuperação de áreas de risco e, 

preventivamente, a fiscalização a fim de se evitar que novas construções fossem feitas em 

áreas de risco.  

“   [...]   lembra quando eu disse do programa do engenheiro e do arquiteto de família 

que eu considero esse um projeto muito importante. Ele acessora o morador a construir de 

forma mais segura, dimuindo assim o risco. O morador deixar de construir empiricamente e 

de qualquer maneira. Ele mal tem dinheiro para comprar o material, imagina para contratar 

alguém. Termina que ele mesmo levanta a casa sem conhecimento algum. Nesse caso o 

engenheiro  ou  arquiteto  orientam,  diminuído  assim  o  risco  [...]”136. 

 Nessa esteira, caberia ao município à vedação da concessão de licença ou alvará para 

construção em áreas de risco indicadas como não edificáveis no Plano Diretor ou legislação 

dele derivada. Igualmente, cita-se que o Plano Diretor dos municípios deveria conter 

parâmetros de parcelamento e ocupação do solo, a fim de promover a diversidade de uso.  
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A preponderância do modelo de desenvolvimento econômico, que se tornou 
um fim em si mesmo e ocorre em detrimento de todos os demais aspectos da 
vida, fomenta o crescimento urbano desordenado. Em consequência disso, 
vemos o colapso nos sistemas de tráfego, as altíssimas concentrações 
comerciais e industriais e uma lógica perversa imperando no mercado 
imobiliário. Some-se a isso um planejamento habitacional inexistente ou 
ineficiente e temos um grave problema para as populações mais pobres. Os 
grandes centros, vistos originalmente como lugares de oportunidade de uma 
vida melhor convertem-se em fator de intensificação da pobreza e 
estigmatização social. Dessa forma, os espaços que se apresentam como 
alternativas de moradia para as populações não contempladas pela lógica do 
mercado são espaços caracterizados pela clandestinidade, precariedade, 
improviso e, certamente, total vulnerabilidade. Resta-lhes, fisicamente, a 
mesma posição que ocupam socialmente a margem. Silva (2005) 

 

“   [...]  O   governo federal deveria ter uma política habitacional séria, somente assim 

resolveríamos o problema das áreas de risco. O estado muito menos o município tem 

capacidade financeira de promover este tipo de política. Não basta somente ao governo 

federal cobrar dos municípios, sem dinheiro não tem como resolver os problemas da Defesa 

Civil localmente, o que fazemos é enxugar a poça até a próxima chuva, o próximo desastre 

[...]”137. 

Ideologicamente, este parcelamento contribuiria, também, para a redistribuição de renda 

no município, evitando assim a concentração na área urbana e, consequentemente, diminuindo 

a densidade demográfica na região urbana, vez que a mesma vem aumento, especialmente em 

áreas de risco, onde a ocupação é bem menos custosa e ainda existe solo para ocupação. 

“[...]   os   desastres   estão   intimamente   ligados   à   pobreza,   tanto   a   pobreza   existente,   o  

desenrolar desse evento catastrófico quanto também... Eles atrasam o progresso o 

desenvolvimento quanto mais tempo estiver ali instalado, quanto mais ou quanto menos 

estruturado tiver aquele poder público local para responder aos desastres e retornar o mais 

rápido  possível  à  normalidade  da  população  [...]”138. 

Para Adger (2006), eventos discretos vêm se tornando mais comuns e, por isso, os 

riscos sociais associados podem ser considerados conseqüência da falta de ações de 

planejamento para a resiliência dos sistemas sócio-ecológicos. Para Valencio et al (2009), a 

vulnerabilidade para o ambiente não existe dissociado da arena político-econômica; a 

vulnerabilidade pode ser considerada uma deliberação através da ação social, da distribuição 

de poder na sociedade e da definição de prioridades. 
                                                           

137 Entrevista Ten Cel BM  Rafael Simão – set de 2014. 
138 Entrevista Ten BM Cel Paulo Renato – set de 2014. 
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“[...]   Há   uma   relação   direta   entre   desastres   e   desenvolvimento,   ainda   mais   quando  

você considera que o desenvolvimento não é somente a questão econômica, mas 

principalmente a questão social quando envolve o aspecto do comportamento frente ao risco. 

Porque se não há um acompanhamento daquela população na questão, volto a dizer de 

comportamento e saber onde ela pode viver com segurança ou não. Se o país não é bem 

desenvolvido nesse aspecto há uma relação direta sim, se for somente uma questão 

econômica acredito que pode até haver uma relação, mas fica mais afastada essa relação, eu 

diria com certeza que a relação Defesa Civil, das práticas de defesa civil com o 

desenvolvimento  no  foco  social  está  diretamente  relacionado  [...]”139.  

Valencio et al (2013) destacam que toda a devastação causada expõe o grau de 

vulnerabilidade da comunidade atingida e revela o tamanho do equívoco no qual uma situação 

está fundada. O maior número de vítimas está sempre nas populações que vivem em uma 

situação crônica de vulnerabilidade – social, econômica e geográfica. O equívoco não é das 

pessoas  que  se   instalaram  em  áreas  de  risco  até  porque  não  “escolheram”  o   local  por   terem  

apreciado a paisagem. O equívoco é muito anterior a isso e muito mais estrutural – do ponto 

de vista social, político e econômico. Essa é a realidade escancarada pelo desastre que não 

pode ser ignorada. O questionamento um tanto cínico,  expresso  na  pergunta:  “por  que  essas  

pessoas   se   instalam   em   áreas   de   risco?”   revela   o   enorme   desconhecimento   ou   descaso   que  

mesmo   pessoas   “esclarecidas”   demonstram   com   relação   ao   processo   de   urbanização   das  

cidades.  O  discurso  simplista  do  “a  culpa  é  da vítima”  não  se  sustenta  mais. 

“   […]   Aqui   em   Petrópolis   a   cada   semana   aparece   uma   nova   loja   de   material   de  

construção, é o tipo de comércio que mais cresce aqui. A população carente não consegue 

comprar um imóvel financiado muito menos uma linha de crédito para construção por vários 

motivos, propriedade do terreno, questão de renda, informalidade do emprego. Ai eles pegam 

o empréstimo consignado a juros mais alto do que no Mercado ou em muito dos casos com 

agiotas. O pouco dinheiro que conseguem é o que sobra para construir no terreno barato, o 

de área de risco, e eles mesmos constroem sem pagar a ninguém. Como o dinheiro é curto, 

terminam economizando nas partes menos visíveis da construção as fundações só que esta é a 

mais importante em se tratando de área de  risco  […]”140. 

 

                                                           
139 Entrevista Ten Cel Lucena – set de 2014. 
140 Entrevista Ten Cel BM Rafael Simão – set de 2014. 
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Caberia ao estado e aos municípios o mapeamento das áreas propensas à ocorrência de 

escorregamento de massa de grande impacto, inundações bruscas das bacias hidrográficas e, 

assim, a adoção de medidas que mitigassem os efeitos dos desastres naturais, enquanto as 

comunidades mapeadas não fossem realocadas. 

Assim sendo, estes entes deveriam preparar e implementar ações preventivas de 

evacuação e realocação de população de áreas de risco de desastre, o que, de fato, foi feito 

baseando-se no mapeamento do CPRM e do DRM, bem como pelo sistema de alerta e alarme 

de cheias do INEA e pelo monitoramento diuturno do CEMADEN. De tal maneira, tais ações 

não apresentariam resultados se não houvesse o fortalecimento dos NUDECs e do sistema de 

alerta e alarme centrado nas pessoas desenvolvido pela SEDEC/RJ. 

Destaca-se, também, que caberia à SEDEC/RJ, em conjunto com as Defesas Civis 

municipais, estimular a participação de entidades privadas, associações de moradores e 

voluntários, organizações sociais e associações de classe a participarem voluntariamente das 

ações de prevenção, preparação e RRD. O município através da sua Defesa Civil deverá 

promover o treinamento e capacitação para que, assim, atuem todos de forma coordenada e 

conjunta, apoiando as comunidades. 

O fluxo de capital social permitiria, assim, compartilhar informações e 
diminuir a incerteza acerca da conduta de outros; reduzir a incidência de 
atitudes oportunistas, por meio de coordenação; incentivar o prosseguimento 
de ações exitosas, graças ao caráter reiterativo da cooperação; fomentar a 
tomada de decisões coletivas; e obter resultados para todos os participantes 
(Putnam, 1993 e Grootaer, 1998 apud PNUD,2000:109). 

 

Para Durston (2003), capital social é o conteúdo de certas relações sociais, que 

combinam atitudes de confiança com condutas de reciprocidade e cooperação, 

proporcionando maiores benefícios àqueles que o possuem em comparação com o que 

poderiam obter sem esse ativo. De fato, o capital social é fundamental para o 

desenvolvimento dos programas e políticas públicas em uma comunidade de risco. 

A SEDEC/RJ utilizou-se de tais ferramentas, pois assim estimularia na população a 

concepção de percepção do risco nas comunidades, tornando-a resiliente e, 

consequentemente, bem preparada ao enfrentamento dos desastres naturais. Todavia, a 

verdadeira concepção é justamente fomentar a doutrina ao ponto de os moradores 

demandarem aos prefeitos a obrigação da realocação das moradias em áreas seguras e 

economicamente viáveis. 
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Silva (2013) destaca que os desastres   revelam   a   importância   das   chamadas   “pessoas  

comuns”  e  a  urgência  em  capacitá-las para agirem eficazmente, até a chegada de socorro. A 

capacitação da população – que deve incluir as crianças (como se faz em países com alerta 

permanente de terremotos e/ou tsunamis: Chile, Cuba e Japão) – precisa contemplar desde a 

educação para a redução de desastres ocasionados pela ação social, o desenvolvimento de 

representações socioambientais mais apropriadas ao contexto e a prontidão para agir, 

priorizando a vida. Finalmente, uma preparação para o pós-desastre, fortalecendo a resiliência 

dos atingidos, para que o sofrimento gerado pelas perdas materiais e imateriais possa ser 

abreviado. 

“[...]  Para mim é como um fôlego de vida, nós precisamos aprender a entender o risco 

desde pequeno, e já também botar em prática ações particulares ou coletivas para redução 

de risco desde pequeno, se isso for uma filosofia de vida, nós vamos ter cidades resilientes. 

Uma cidade resiliente é composta por cidadãos resilientes, um cidadão sem 

comportamento de resiliência ele não pode reduzir riscos, então nós acreditamos que a 

política de redução de risco deve ser, cada vez mais, integrada a existência da própria vida, 

a entender onde que estão os problemas e como eles surgem. Cada um pode fazer por si 

primeiro, para que o mal não aconteça ao outro, nem a si e, também, que ele pode entender 

em fazer juntos, para que a coletividade que também se não for orientada pode promover 

problemas ou permitir que ele nasça, mas quando ela tem entendimento, eles mesmos vão ter 

comportamentos resilientes, e a resiliência naturalmente  é um grande aliado na redução do 

risco  de  desastre  [...]”141. 

De acordo com Adger (2006), é essencial que pesquisas sobre a vulnerabilidade tenham 

sinergia com o conceito de resiliência e que tenham foco nos sistemas sócio-ecológicos. Esta 

concepção parte da ideia que as ações humanas e as estruturas sociais estão intrinsecamente 

ligadas ao ambiente e qualquer distinção entre o social e o natural é arbitrária. Já Duval 

(2013) destaca que se deve distinguir aquilo que se refere aos aspectos biológicos e biofísicos, 

daquilo que são as normas e mediações sociais para se fazer uso de recursos naturais, em 

favor dos interesses humanos (econômicos e políticos). Resiliência, neste sentido, é a 

capacidade de absorver o impacto e de se reorganizar, ainda que seja a capacidade de se 

adaptar em circunstâncias emergenciais. 

 

                                                           
141 Entrevista Cel BM Silva Costa – set de 2014. 



 

 

135 

Destaca-se que a fomentação da percepção do risco evitaria a relutância em retirada das 

pessoas dos locais de risco, o estabelecimento de novas construções em áreas de risco e, 

principalmente, a cultural e histórica (re)ocupação de áreas de risco, onde já ocorreram 

desastres naturais, o que pode ser observado atualmente na região da tragédia do Morro do 

Bumba, em Niterói, no Estado do RJ. 

Valencio et al (2009) explicitam sociologicamente alguns elementos facilitadores da 

compreensão de como se dá a construção social da noção de risco. As evidências não 

conduzem a uma negação ou minimização do risco configurado em sua versão técnica – como 

se poderia num primeiro momento presumir –, mas sim à pertinência de se considerar a 

reinterpretação e reelaboração do risco por parte da população. Tal reelaboração se manifesta 

através de estratégias discursivas e práticas sociais específicas que apontam para a 

permanência no lugar – com a garantia da posse e dos ativos sociais previamente construídos 

– em resistência à noção técnica de risco, que justifica a remoção. 

Os autores comentam, também, que a vasta experiência de privações, as conquistas 

(como a construção de suas casas, mesmo que precariamente) – tão raras e árduas – ganham 

relevância, delimitando as posturas de resistência frente às avaliações técnicas. Essas, muitas 

das vezes, pouco claras na perspectiva do morador, mas quase sempre decisivas nos rumos de 

sua vida. 

Assim, risco ambiental, exemplificado por escorregamentos e deslizamentos de terra e 

enchentes, se apresentará, então, apenas como mais um elemento componente do cenário de 

dificuldades e demandas imediatas, numa condição de quase insignificância frente a outros 

elementos presentes – mostra-se contornável e passível de convivência. 

Nessa esteira, ressalta-se que a prefeitura de Duque de Caxias tem obtido grande êxito 

nessas políticas, vez que a Secretaria Municipal de Defesa Civil do município, em parceria 

com a SEDEC/RJ e o INEA, tem conseguido fomentar tal doutrina, bem como a realocação 

de moradores e recuperação de áreas de risco no entorno na bacia hidrográfica, conjuntamente 

com o INEA, evitando, assim, novas construções.  

A nova PNPDC previu a responsabilização dos prefeitos e maior controle quanto à 

ocupação territorial do solo, bem como a incorporação das ações de Defesa Civil no 

planejamento municipal, a se ressaltar a necessidade de formulação do Plano de 

Contingências de Redução de Desastres do Município, objetivando, assim, a mitigação dos 

desastres naturais, o que tem sido cobrado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP/RJ). 
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Destaca-se que o referido Plano prevê a realização de exercícios simulados anualmente, no 

entanto, poucos o realizam. 

“[...]  uma  quantidade  de  municípios  tinha  dificuldade  de  fazer  o  plano  de  contingência  

então o Estado está fazendo esse trabalho, indo aos municípios, capacitando, orientando, 

sendo um tutor das ações, e há ainda alguns municípios que estão tendo dificuldades, não 

estão participando. O Ministério Público me disse o seguinte: dê-me o nome dos municípios 

que  eu  vou  entrar  no  circuito  para  obrigar  que  esses  municípios  façam  esse  trabalho  [...]”142. 

Paralelamente, coube à União a implementação e manutenção de um sistema para 

declaração e reconhecimento de situação de emergência ou de estado de calamidade pública, 

vez que esta centralização minimizaria o interesse na indústria do desastre cuja ganância por 

recursos interessam demais a prefeitos inescrupulosos de alguns municípios, dado que, 

invariavelmente, aplicam as verbas auferidas em políticas pork barrel, visando única e 

simplesmente a maximização eleitoral e não a solução do problema público. 

“[...]  Em  Angra  dos  Reis, eu vi o empenho do prefeito em captar recursos do Governo 

Federal para o investimento em obras de contenção, em construção de apartamentos para 

que essas pessoas saíssem das áreas de riscos e fossem habitar, principalmente, para aquelas 

quer perderam tudo cujas casas tiveram desabamento total. Eu vi sim gestores correndo 

atrás!  [...]”143. 

“[...]  Cólera  lá no Amazonas, situação gravíssima! Eu reuni à época todos os prefeitos 

daquela região para bater um papo, mostrar como era a Defesa Civil. Um prefeito viu o 

outro: como é que está, tudo bem? Não sei o que tudo bem! No meu município não tem 

Cólera, trás um para mim aí na caixinha de  fósforo. Eu ouvi essa  frase e falei: como e que é, 

o meu município não tem! O prefeito desesperado porque tinha que ter. 

 Daí mudei todos  os tramites! Liguei para Brasília falei com as autoridades e falei olha 

ao invés da gente dar dinheiro para o município que tem cólera, nós vamos dar dinheiro para 

o município que não tem Cólera para não ter, e aqui a gente vai administrar o dinheiro na 

Cólera, um  ano  e  meio  nós  acabamos  com  a  Cólera  no  Amazonas  [...]”144. 

 

 

                                                           
142 Entrevista Cel BM RR Luis Guilherme – set de 2014. 
143 Entrevista Sr. Carlos Alexandre – set de 2014. 
144 Entrevista Cel B RR Silva – set de 2014. 
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A PNDC anterior tentava controlar burocraticamente a farra das decretações de estado 

de calamidade e situação de emergência; no entanto, pouco se fazia nesse sentido, vez que as 

pressões políticas e a fraqueza institucional dos órgãos de Defesa Civil impediam tal fato. Os 

governantes, ainda, entendiam que a Lei era pesada e atrapalhava a reconstrução pós 

desastres, desta feita habitual e oportunistamente utilizavam-se da mídia e da comoção 

popular para acelerarem interessante desembolso político-eleitoreiro. 

Valencio e Valencio (2013) ilustram tal fato com o discurso do deputado Edinho Bez 

(PMDB/SC), dada a frustração geral e, particularmente, das lideranças políticas das 

localidades afetadas pela inundação ocorrida em SC em 2009, em relação à lentidão 

burocrática.  

Afirma o deputado: 

(...) não devemos mais aceitar o excesso da burocracia. O Ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso, ao término de seu governo (...) disse que estava 
deixando a Presidência da República (...) inconformado com a burocracia 
existente nesse País, porque tomava as decisões e as coisas custavam a 
acontecer. Outro dia, conversando com o Presidente Lula, S.Exa. também se 
mostrou irritado, porque toma as decisões, e elas custam a acontecer é muito 
conhecido  em  nossos  meios  o  “ainda  não  saiu  do  papel”,  e,  se  faltou  a  pessoa  
do carimbo, ainda atrasa mais 1 ou 2 dias (...) Não é possível que continue 
assim(...) Se não conseguirmos dar a velocidade devida num momento como 
este [de calamidade pública] (...) imaginem como é em relação às obras! (...) 
Infelizmente, os Municípios têm dificuldades em atender à demanda da 
população  com  a  velocidade  devida” (Brasil, 2009: 66029). 

“[...]Nós  tivemos  na  imprensa  o  caso  da Região Serrana onde houve o desvio de verbas 

de  umas  daquelas  prefeituras  que  foram  atingidas  na  calamidade  de  2011  [...]”145. 

Esta era mais uma maneira dos mesmos auferirem verbas através do formulário de 

Avaliação de Danos (AVADAN), o qual buscava informar sobre as características do 

desastre, da área afetada, dos danos humanos, das materiais e ambientais e dos prejuízos 

econômicos e sociais provocados pelo desastre, e através do formulário de Notificação 

Preliminar de Desastre (NOPRED), cujo objetivo era alertar sobre a ocorrência de um 

desastre e, assim sendo, utilizá-las em ações políticas eleitoreiras descompromissadas com 

redução de desastres. 

 

 

                                                           
145 Entrevista Ten Cel BM Lucena – set de 2014.  
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Valencio (2009) comenta que a ausência de transparência e controle social das 

informações do NOPRED e do AVADAN – o que seria mitigado através de acesso público 

em página da SEDEC e demais níveis do SINDEC; a desatualização da informação, 

congelando o desastre ao invés de apresentá-lo ao público como um processo, no qual as 

variáveis em cada item tanto apresentam melhoras quanto pioras; e, por fim, a não 

transferência de competência de estimação, coleta, sistematização e interpretação para órgãos 

especializados, como a Fundação IBGE. Essas medidas impedem que o desvelamento de 

lógicas produtoras de recorrentes vulnerabilidades e cenários tendenciais e alternativos sejam 

montados com rigor técnico e científico. Nisso, criam-se óbices de difícil transposição: não há 

como o nível local ajustar sua leitura da realidade de molde a fazer o sistema funcionar a seu 

favor. 

Ideologicamente, entendeu-se que a União deveria fomentar a instalação de centros 

universitários de ensino e pesquisa sobre desastres naturais, sendo esses presencias e a 

distancia. Igualmente, caberia incentivar a pesquisa sobre os eventos já ocorridos, bem como 

o apoio a produção de material didático relacionado ao desenvolvimento da cultura de 

prevenção de desastres, o que de fato foi feito em parte, pois a Universidade de Santa 

Catarina, Universidade Federal Fluminense e, principalmente, a Universidade Federal de São 

Carlos desenvolveram capacitação e pesquisa na área. 

5.5 IMPACTOS E RESULTADOS 

De toda maneira, comenta-se que a nova PNPDC propiciou a melhora do planejamento, 

em decorrência das bases de pesquisas e estudos das áreas de riscos do CPRM e DRM, bem 

como de incidências de eventos, o que estava completamente desfasado e possuía poucas 

áreas cadastradas no Estado do RJ. 

Paralelamente, destaca-se a participação conjunta da SEDEC/RJ e do INEA no 

estabelecimento do sistema de alerta e alarme pluviométrico e hidrológico e do sistema de 

alerta e alarme centrado nas pessoas. Esses, verdadeiramente, possibilitam que as pessoas 

saiam das comunidades de risco quando da iminência do desastre; no entanto, a falta de 

cultura de percepção do risco nos moradores faz com que parte deles não perceba o risco e, 

assim sendo, permaneça na localidade, totalmente vulnerável ao desastre. 
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“[...]  Para  você  ter  uma  idéia  a  ultima  grande  chuva  o  maior  número  de  óbitos  foi  na  

região de Petrópolis, foram trinta e duas pessoas que morreram e dessas trinta e duas 

pessoas somente três pessoas dessas não possuíam sistema de alerta e alarme próximo a sua 

residência. As demais tinham o sistema de alerta e alarme, ele tinha sido acionado com 

antecedência, a maioria das pessoas já haviam saído de casa. Tanto é que junto com essas 

pessoas morreram dois agentes municipais de Defesa Civil, tentando convencer essas pessoas 

a  saírem  de  casa  [...]”146. 

Vargas (2009) destaca que as populações em áreas de risco, uma vez afetadas por 

desastres, como os relacionados às chuvas, deixam de reportar à Defesa Civil as pequenas 

tragédias particulares vivenciadas, assim como veem com desconfiança e agem com 

resistência às estratégias de prevenção que são colocadas em operação, como a remoção das 

pessoas do lugar, o que é realizado geralmente, como deslocamento involuntário. 

“[...]  A  obscuridade,  os   interesses   escusos  ou   interesses  que  não   são   compartilhados  

são aspectos que fazem com que a população rejeite ou não adira completamente a uma 

ação, programa  ou  política  pública  de  Defesa  Civil  [...]”147. 

Já Valencio et al (2003) destacam que a associação do descaso cotidiano do poder 

público em relação a população de áreas de risco com a abordagem pontual dos serviços de 

emergência em épocas de chuvas, que buscam retirar as pessoas do lugar ameaçado, é 

passível de tomar a compreensão de que a emergência não se trata de um resquício de 

proteção social, mas de um esforço público de deslocar a vulnerabilidade em vez de resolvê-

la.  

Felizmente, resultados já têm sido obtidos, o que pode ser observado comparando-se os 

índices pluviométricos e hidrológicos dos anos de 2011 e 2012, associando-os ao número de 

óbitos. Assim, segundo os dados da SEDEC e do INEA, o índice pluviométrico foi 

praticamente o mesmo nos referidos anos; no entanto, o número de óbitos foi de cerca de 5% 

do ano anterior, mesmo assim ainda morreram muitas pessoas. Vidas não podem ser tratadas 

exclusivamente como dados estatísticos! 

 

 

 

                                                           
146 Entrevista Cel BM RR Luis Guilherme – set de 2014. 
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O meu nome é Severino, como não tenho outro de pia. Como há muitos 
Severinos, que é santo de romaria, deram então de me chamar Severino de 
Maria; como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o 
da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco: há muitos na 
freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais 
antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem fala ora a Vossas 
Senhorias? Vejamos: é o Severino da Maria do Zacarias, lá da serra da 
Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco: se ao menos mais 
cinco havia com nome de Severino filhos de tantas Marias mulheres de 
outros tantos, já finados, Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda 
em que eu vivia. Somos muitos Severinos iguais em tudo na vida: na mesma 
cabeça grande que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido 
sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos 
tem pouca tinta. E se somos Severinos iguais em tudo na vida, morremos de 
morte igual, mesma morte severina: que é a morte de que se morre de 
velhice antes dos trinta, de emboscada antes dos vinte, de fome um pouco 
por dia (de fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer 
idade, e até gente não nascida). Somos muitos Severinos iguais em tudo e na 
sina: a de abrandar estas pedras suando-se muito em cima, a de tentar 
despertar terra sempre mais extinta, a de querer arrancar algum roçado da 
cinza. Mas, para que me conheçam melhor Vossas Senhorias e melhor 
possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino que em vossa 
presença emigra. (João Cabral de Melo Neto, Vida morte severia, 1955) 

 

Nessa esteira, destaca-se a criação do cadastro das áreas de risco geológico e 

hidrológico nos municípios, bem como a centralização do gerenciamento por parte da União, 

o que reduziu, segundo os dados da SEDEC/RJ, o número de decretos de estado de 

calamidade pública (ANEXO C) e situação emergência (ANEXO B) no Estado do Rio de 

Janeiro, reduzindo-se a farra das verbas oriundas dos desastres. 

Todavia, a alocação de verbas do Fundo Nacional de Calamidades Públicas (FUNCAP) 

aconteceu de forma política, desconsiderando-se os municípios com os locais de maior risco, 

ou seja, a cultural influência política novamente prevaleceu em detrimento da real 

necessidade. Assim sendo, exemplifica-se comentando que o Estado de Pernambuco foi o que 

mais recebeu verbas do Ministério da Integração Social, ressaltando-se que, 

coincidentemente, o Ministro da pasta em tela era proveniente do referido Estado. 

Mesmo sem a devida força política para o aporte de investimentos, alguns municípios 

do Estado do RJ têm procurado desempenhar o seu papel, conforme o prescrito na PNPDC, 

vez que a responsabilização pela omissão tornou-se algo real e, possivelmente, assolapará os 

culpados – prefeitos e gestores da Defesa Civil – quando da ocorrência dos próximos 

desastres naturais e estes vitimarem um elevado número de pessoas. 
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Assim sendo, a opinião pública, cansada da repetição de tragédias, instada pela mídia, 

provocará o MP, o Poder Judiciário e o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

(TCE/RJ) a cobrarem a responsabilização civil e criminal dos governantes e gestores públicos 

pela omissão, pelo mau uso das verbas públicas nas ações de recuperação dos desastres 

anteriores e, principalmente, pelos possíveis casos de corrupção e improbidade administrativa 

nos municípios. 

Valencio et al (2009) comentam que um desastre não emerge apenas demandas por 

contabilização de danos e prejuízos, mas demandas por identificação de responsabilidades ou, 

na ausência de uma expressão lusófona melhor, exige-se accountability, algo a mais que a 

mera redutibilidade dos discursos oficiais a dimensões puramente monetizáveis, posto que 

solicita esclarecimento, no plano político-social, das decisões que afetaram negativamente os 

diferentes sujeitos. 

Destaca-se que, hoje em dia, com o advento da denominada Lei da Ficha Limpa, os 

políticos têm receio de ficarem inelegíveis, ou seja, os programas e as políticas públicas de 

Defesa Civil podem se tornar uma grande armadilha para políticos cujos esse tipo de política 

não ocupa papel de protagonismo no seu governo. Todavia, ainda existem prefeitos que não 

se aperceberam de tal e permanecem inertes, à espera dos próximos desastres naturais, 

acreditando que tal situação não se modificará mesmo com a real possibilidade de 

inelegibilidade. 

 De toda maneira, os principais municípios do Estado do RJ com histórico e elevado 

risco de desastres naturais: Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Duque de 

Caxias estruturam a sua Defesa Civil, seja tornando-a Secretaria Municipal ou Coordenadoria 

Municipal, sendo as mesmas ligadas diretamente ao gabinete do prefeito, dadas à importância 

que a mesma tomou na política pública do município. O MAH, desde 2005, destaca que é 

necessário garantir que a RRD seja uma prioridade nacional e local com uma sólida base 

institucional para sua implementação e, que esta deve perpassar por todos os programas e 

políticas publicas do governo. 

“[...]  O  Estado  do  RJ  está  na  vanguarda  da  RRD  no  país  e  até  na  América  Latina,  nós  

temos um número muito grande de secretarias municipais de Defesa Civil, outras que estão 

se transformando em secretarias e nós podemos dar vários exemplos de Defesas Civis 

municipais que estão nesses processos, às três maiores principais na região serrana: 
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Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, enfim, outras tantas. É um processo que está em 

construção,  como  eu  disse,  pela  própria  história  recente  da  Defesa  Civil  no  Brasil  [...]”148. 

Para alguns governantes, a RRD frequentemente não é tida como uma prioridade, 

especialmente porque requer investimentos com uma visão de longo prazo e os retornos 

podem não ser visíveis durante o período eleitoral de interesse. As medidas de RRD são vistas 

como um seguro contra algo que pode ocorrer, mas não necessariamente está associado a 

imediatas. Se as medidas de RRD funcionam bem, representam um invisível; se não houver 

um desastre e se ninguém perceber essa ação bem sucedida, não haverá retorno político.  

Nessa esteira, cometa-se que a reestruturação de diversos NUDECs, bem como a 

criação dos novos e das UPCs têm fomentado, verdadeiramente, a cultura da redução de 

desastres nas comunidades, aumentando, assim, a resiliência da população aos desastres. 

Destaca-se a importância dessas Unidades na formação da cultura do medo, ou seja, da 

percepção ao risco de desastres, o que propicia o efetivo engajamento da população em 

qualquer projeto de Defesa Civil. Assim sendo, as comunidades, a cada palestra, a cada 

treinamento de evacuação têm aderido ao sistema de alerta e alarme centrado nas pessoas, 

sendo esta a política de Defesa Civil que tem mais auferido resultados na mitigação dos 

desastres.  

Os NUDECs participam de cursos com os agentes da defesa civil, porém há 
dificuldade de compreensão, porque algumas pessoas não são alfabetizadas, 
possuem ensino fundamental incompleto e às vezes a linguagem do curso é 
rebuscada, o NUDEC presta atenção, porém não consegue interpretar [...] 
Não há um curso especifico para os NUDECs, antigamente organizamos 
encontros de NUDECs, mais enveredou para um lado político-partidário, 
tivemos que suspender. (Baltazar, 2013) 
 

Baltazar (2013) cita a necessidade de estratégias para a qualificação dos NUDECs. É 

importante que haja um curso especifico lúdico para os voluntários compreenderem a 

importância de uma comunidade segura, o que são fatores de riscos, conhecer as ameaças ou 

os perigos de um assentamento precário, dentre outros elementos, assim, o conteúdo do curso 

destina-se ao publico não especialista, posteriormente estes NUDECs devam ser inseridos nos 

cursos com os profissionais da Defesa Civil, pois esses voluntários já terão uma base. 

 

 

                                                           
148 Entrevista Ten Cel BM Paulo Renato – set de 2014. 
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“[...]   Olha,   eu   vou   ser   bastante   pragmático,   eu   acho   que   é   falta   de   profissional   de  

Defesa  Civil  [...]”149. 

“[...]   A   cultura   da   percepção   de   risco   é   fundamental para você garantir à vida do 

cidadão, à integridade do cidadão, à saúde do cidadão, à segurança, então você passa a ter 

percepção a partir do momento que você tem os conhecimentos necessários para alimentar 

essa percepção, então uma criança que coloca o dedo numa tomada de energia ela não tem 

percepção nenhuma daquele risco, já um adulto conhece o perigo que aquilo traz, ele já teve 

conhecimento prévio e sabe que aquilo pode lhe fazer um mal, colocar o dedo em uma 

tomada, usando esse exemplo a mesma coisa é para o adulto quem mora numa área de risco, 

existe uma condição de que ele acredita que nada lhe vá acontecer, nenhum mal vai 

acontecer, ou não dá importância, credibilidade devida para às vezes uma informação de 

segurança  que  lhe  é  passada  [...]”150. 

“[...]  Ah  total!  É  necessário  que  a  comunidade, os gestores, a Defesa Civil tenham em 

mente a cultura da percepção do risco. Ela é o papel primordial número um! Perceber o 

risco e conhecer é fundamental para que as ações consequentes sejam difundidas e 

implementadas  [...]”151. 

Os NUDECs também têm incentivado a participação da sociedade civil - organizações 

comunitárias, ONGs etc. Assim, a SEDEC/RJ formou, após capacitação, um cadastro de mais 

de 3000 agentes comunitários de Defesa Civil no Estado do Rio de Janeiro. Esses 

internalizaram os comportamentos adequados de prevenção e resposta em situação de 

desastres e, principalmente, tronaram-se multiplicadores desta doutrina nas comunidades de 

risco. 

Vale destacar que em maio de 2013 o Secretario Municipal de Defesa Civil de Duque 

de Caxias testou a rede de voluntariado e de agentes de Defesa Civil no município em tela, 

reunindo em praça local cerca de 1000 pessoas, tendo a presença do Prefeito Alexandre 

Cardoso.  Essa ação empoderou politicamente o secretário em tela, pois o prefeito observou o 

potencial de agregação de votos do mesmo. Assim, a Defesa Civil passou a ter mais apoio 

ainda do prefeito, dado principalmente a sua capacidade de cabalar votos do que efetivamente 

desenvolver políticas públicas sérias e consistentes voltadas para a RRD. 

                                                           
149 Entrevista Cel BM RR Silva – set de 2014.  
150 Entrevista Ten Cel BM Lucena – set de 2014. 
151 Entrevista Sr. Carlos Alexandre – set de 2014. 
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Todavia, pouco foi feito quanto ao principal problema: a ocupação territorial urbana, 

pois a estimulação de iniciativas que resultassem na destinação de moradia em local seguro 

foi incipiente, bem como a adequação do Plano Diretor dos municípios ao conceito de cidade 

segura e resiliente não foram desenvolvidos. Ressalta-se que a União incentivou os 

municípios a adotarem medidas voltadas ao aumento da oferta de terra urbanizada para 

construções, entretanto, poucos utilizaram tal apoio. 

Esta é a medida que mais impacta no ciclo eleitoral: o seu elevado custo de execução, 

faz com que o governo tenha que transferir verbas de políticas pork para este, o que minimiza 

o retorno eleitoral; a sua implementação perpassa os 4 anos de governo, deixando assim de 

incidir sobre o ano eleitoral, podendo a oposição, durante a eleição, explorar a imagem de 

mau gestor do governante, ou seja, como ele não acabou as obras?; e, principalmente, a 

influência sociológica e psicologia negativa no comportamento eleitoral dos moradores de 

áreas de risco, dados que os mesmos se recusam a ser realojados. 

Fialho (1999) destaca que a possibilidade de ocorrência de ciclos políticos é importante 

por diversas razoes na análise de programas e políticas púbicas e, principalmente, da política 

econômica. O autor cita, também, que a não consideração de motivos político-eleitorais do 

governo na análise da economia e, dos programas e políticas públicas pode levar a 

diagnósticos equivocados que implicam, por sua vez, em imprecisões e erros nas previsões da 

trajetória futura dos eventos sócio-econômicos, em geral, com consequências negativas sobre 

o bem estar da sociedade, ou seja, mortes em se tratando de Defesa Civil. 

No Estado do RJ, em especial na Região Serrana, procurou-se realizar a retirada de 

pessoas de algumas áreas de risco, através da indenização das moradias, associando à compra 

assistida pelo próprio governo; no entanto, essa medida não foi assertiva, pois gerou a 

especulação imobiliária na região152, inviabilizando as indenizações, vez que as mesmas já 

não seriam suficientes para a aquisição de uma nova moradia em local realmente seguro. 

                                                           
152 Tal fato é destacado pelo Sr. Ederson Nogueira, representante da SEObras durante a 1ª audiência pública  da 
comissão de Defesa Civil da ALERJ realizada em 28/05/2013.   “Em algumas outras regiões, como Petrópolis, 
acho que até Vale do Cuiabá estava em conversa com outros colegas lá da Seobras, onde se tinha algumas 
dificuldades na questão de terrenos, a princípio, como em toda a região serrana, infelizmente, não tem um área 
muito plana em termos de terreno. Então, havia algumas dificuldades em encontrar terrenos onde se pudesse 
fazer instalação de conjuntos habitacionais. Os municípios, em conjunto com o estado, indicaram para a gente 
quais seriam alguns terrenos viáveis e assim o estado tomou posse desses terrenos. Só que com tudo houve 
algumas dificuldades...Há um exemplo recente. Quando nós estivemos lá em Petrópolis, fomos até um terreno 
que acho que seria o único, talvez, que fosse capaz de receber o aporte de um novo conjunto habitacional – não 
lembro exatamente do endereço, o deputado Bernardo Rossi, que é da região, conhece melhor -, se não me 
engano um terreno de um membro da família Gracie, que pedia uma fortuna pelo terreno, cerca de R$ 10 
milhões. Uma área grande, mas não sei se é tão valorizada a esse ponto. Cai no que o sr. Ederson está falando: a 
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Igualmente, cometa-se que o Plano de Redução de Desastres do município tem sido 

elaborado; no entanto, segundo a nova PNPDC, o mesmo deveria ser apresentado à população 

em audiência pública, com ampla divulgação, o que de fato não vem ocorrendo. 

Vargas (2013), no caso específico de Teresópolis, destaca a importância da mobilização, 

a qual vem sendo estilumada pela Associação das Vítimas das Chuvas do dia 12 de Janeiro 

em Teresópolis (AVIT) na forma não só das audiências públicas – que se tornaram espaços de 

publicização e debate das demandas da população e o qual a correlação de forças se faz mais 

clara -, como também das reuniões que são organizadas por localidade e que objetivam 

caracterizar a problemática específica daqueles afetados, fortalecendo sua participação nos 

processos reivindicativos e de construção da cidadania. 

Nós estamos em busca do desdobramento de tudo isso, isto é, uma outra 
cidade, uma outra história,   que   não   é   só   de   afastamento   de   quem   desviou  
esses   recursos   (...).   Esses   núcleos   eles   vão   trabalhar   isso   (...).  A   audiência  
buscou  isso,  ela  deu  uma  enquadrada,  botou  olho  no  olho  ́.  Eles  não  estavam  
preparados (autoridades). Nosso planejamento tem um ‘link’   que é a 
unipresença. A associação está em todos os lugares fazendo esse apanhado 
de informações que serão analisadas pelos conselhos e depois pelo núcleo: 
analisa tudo isso e toma uma decisão (...). Mas os parlamentares, gestores 
públicos e quem estava no Rio, eles foram surpreendidos porque vieram pra 
uma†audiência   de   meia   dúzia   de   pessoas   e   chegaram   e   encontram   uma  
multidão de pessoas. Foi uma das maiores mobilizações que a gente fez (...). 
(Entrevistado da AVIT). 

                                                                                                                                                                                     
difícil negociação até se conseguir desapropriar. Se não houver um acordo, vai ser demandada uma ação judicial. 
Sabe-se lá Deus quantos anos isso vai demorar. Disponível em: 
<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/compcom.nsf/e36c0566701326d503256810007413ca/62e81434f053037d83257b9
6005f9222?OpenDocument>. Acessado em 21 de set de 2014. 
Igualmente,   reportage  do  blogdomarcelo  destaca  o  problema.  “O município de Teresópolis, na Região Serrana 
do Rio, tem, segundo o último levantamento da prefeitura, 3.679 desabrigados e 4.530 desalojados pelas chuvas. 
Com tantas pessoas fora de casa, a procura pelo aluguel de imóveis cresceu muito e os moradores das áreas 
atingidas pelo temporal relatam muita dificuldade em encontrar um novo teto. “Não conseguimos encontrar uma 
casinha  razoável,  está  muito  difícil  e  caro”,  afirma  a  dona  de  casa  Vanusa  Lopes,  de  42  anos,  que  procura  um  
imóvel de aluguel para a filha de 21 anos, que perdeu a casa em que morava no bairro Santa Rita. O corretor de 
imóveis Luiz Carlos Paim, de 57 anos, que trabalha em uma imobiliária no Centro do município, concorda que a 
oferta  está  muito  baixa  em  relação  à  procura.  “Está  difícil.  Nós  aqui  não  temos  quase  nada”,  afirmou.  Em  uma  
imobiliária vizinha, o corretor Renato Araújo, de 39 anos, disse que só há apartamentos maiores e mais caros 
disponíveis para aluguel, na faixa de R$ 1.000. Imóveis menores e com preço mais acessível às famílias 
desabrigadas   estão   em   falta”.   Disponível   em   :<http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/01/19/especulacao-
imobiliaria-explode-na-regiao-serrana-do-rio-apos-devastacao-provocada-pela-chuva/>. Acessado em 21 de set 
de 2014. 

 

 

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/compcom.nsf/e36c0566701326d503256810007413ca/62e81434f053037d83257b96005f9222?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/compcom.nsf/e36c0566701326d503256810007413ca/62e81434f053037d83257b96005f9222?OpenDocument
http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/01/19/especulacao-imobiliaria-explode-na-regiao-serrana-do-rio-apos-devastacao-provocada-pela-chuva/
http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/01/19/especulacao-imobiliaria-explode-na-regiao-serrana-do-rio-apos-devastacao-provocada-pela-chuva/
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Desta feita, Baquero (1997) destaca que o crescente pragmatismo da população, 

também, é um fator significativo para a explicação da importância das políticas 

distributivas153. Uma vez que os eleitores estão se tornando cada vez mais pragmáticos em 

relação às suas demandas específicas, dada a desconfiança nos políticos, partidos e, 

principalmente, no modelo de democracia representativa. 

Quanto ao ensino e pesquisa previstos na nova PNPDC, cita-se que pesquisadores de 

diversas áreas de conhecimento - Serviço Social, Demografia, Direito, Psicologia, 

Gerontologia, Gestão Ambiental, Geografia e Geologia – têm produzido trabalhos sobre o 

tema, antes restrito ao campo da Sociologia. Todavia, vale destacar que a produção acadêmica 

e científica daqueles que de fato fazem Defesa Civil – os gestores - é inexistente. Isso faz com 

que ambos – gestores e pesquisadores – divirjam bastante quanto à practice da Defesa Civil, 

bem como o que de fato seriam as boas condutas e como realisticamente executá-las. 

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) têm apoiado os 

pesquisadores do Núcleo de Estudo e Pesquisas em Desastres (NEPED) da Univerdidade 

Federal de São Carlos (UFSCar) e Universidade Federal Fluminense (UFF), como também da 

USP-São Carlos, da UNIFAFIBE, da Universidade Salgado Oliveira/UNIVERSO, da 

Universidade Estadual de Campinas/ UNICAMP e da Universidade Federal de Santa 

Catarina/SC. Assim, os pesquisadores têm fomentado, verdadeiramente, a pesquisa e doutrina 

de prevenção, preparação, mitigação e, principalmente, de redução de desastres no país, 

formando assim multiplicadores e formadores de opinião neste mister, no entanto, as mesmas 

ainda necessitam de muito apoio político e financeiro. 

Valencio (2009) já destacava antes da nova PNPDC a necessidade de uma agenda de 

financiamento de pesquisa científica, em caráter pluridiverso, tanto no que tange às áreas de 

conhecimento envolvidas como os paradigmas de referência dos diversos grupos dedicados ao 

tema de desastre e, particularmente, ao tema de Defesa Civil. 
                                                           

153 De acordo com Oliveira (2010), as  políticas  públicas distributivas implicam nas acões  cotidianas  que  todo  e  
qualquer  governo  precisa  fazer.  Elas  dizem  respeito  à  oferta de equipamentos e serviços  públicos,  mas  sempre  
feita de forma pontual ou setorial, de acordo com a demanda social ou  a  pressão  dos  grupos  de   interesse.  São  
exemplos  de  políticas  públicas  distributivas  as  podas  de  árvores,  os  reparos  em  uma  creche,  a  implementação  de  
um projeto de educação  ambiental  ou  a  limpeza  de  um  córrego,  dentre  outros.  O  seu   financiamento  é  feito  pela  
sociedade  como  um  todo  através  do  orçamento geral de um estado. 
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A autora cita, ainda, que a temática desastres é objetos de diferentes linhas de pesquisa 

em Defesa Civil, porém, os mesmos se complementam: o primeiro faz referência, a depender 

do paradigma, a uma realidade concreta ou a uma elaboração cultural; o segundo, refere-se à 

uma instituição circunscrita a um contexto político, econômico e social específico. O que de 

fato pode-se observer, comparando-se as abordagens conceituais da Ciência Política e 

Ciências Sociais e, principalmente, dos gestores de Defesa Civil sobre a temática em tela. 

Valencio (2009) sugeria que agências públicas de fomento à pesquisa, como o CNPq e a 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), alcancem os referidos temas, porém, advertindo 

que a produção de termos de referência que exigirem parcerias dos grupos científicos com o 

ente público em Defesa Civil, neste momento, poderia resultar na replicação das mesmas 

alianças que impedem o arejamento das idéias e das práticas públicas. 

5.5 COMUNIDADE, GESTORES DE DEFESA CIVIL E GOVERANTES: SUAS 
INTERELAÇÕES, RESPONSABILIZAÇÕES E REFLEXOS NA REDUÇÃO DE RISCO 
DE DESASTRES 

A nova PNPDC ratificou a integração proposta pela PNDC, no entanto, a nova Lei 

priorizou a RRD e, a responsabilização dos gestores de Defesa Civil e dos governantes, bem 

como a da população, sendo esta em menor grau. Assim, analisamos, em um primeiro 

momento, a responsabilização entre os três atores principais no sistema de Defesa Civil: a 

comunidade, os gestores e os governantes. A fim de entenderemos o reflexo dessa 

governantes nas ações, programas e políticas públicas de Defesa Civil. Para tal, analisaremos 

inicialmente, um gráfico de dimensões euclidianas, tendo em seus eixos: a responsabilização 

(decrescentemente) e a RRD (crescentemente).  

Em seguida, analisamos a mesma decrescentemente, no entanto, com o aumento dos 

mecanismos de accountability e enforcement, proporcionada pela mídia, MP e Tribunal de 

Contas. Igualmente, analisaremos comparativamente as Defesa Civil do município do Rio de 

Janeiro e de Magé, vez que as mesmas possuem grau de enforcement e accountability 

diferenciados. 

Dentre os três atores elencados, a comunidade é quem tem o menor grau de 

responsabilização dado que as sanções e penalidades da Lei sobre a mesma são muito difíceis 

de serem aplicadas conforme vimos ao longo da pesquisa. Isso faz com que a mesma tenha 

um comportamento pouco participativo nas ações, programas e políticas públicas de RRD. A 
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comunidade deve ser convencida a participar, o que se dá através de uma difícil mudança 

cultural e comportamental. Para esses atores, o custo do constrangimento e da penalização é 

menor do que os custos sociais e econômicos enfrentados por eles, o que faz com que as 

medidas punitivas sejam pouco eficientes. 

Já os gestores por estarem à frente da Defesa Civil e, obrigatoriamente, conhecerem a 

legislação possuem um maior grau de responsabilização, quando há baixo grau de 

accountability e enforcement, dado que o governante transfere a sua responsabilidade legal 

por não querer saber ou ser informado sobre as obrigações legais que lhe competem quanto ao 

sistema de Defesa Civil. Assim, é mais fácil transferir a culpa ao gestor de Defesa Civil 

quando da ocorrência de desastres, ou seja, eu não sabia! 

Igualmente, a capacitação do gestor em Defesa Civil, bem como a possibilidade de ter e 

gerir orçamento próprio influenciam sobremaneira nas ações, programas e políticas públicas 

de RRD. 

Quanto aos governantes, os mesmos possuem um grau moderado de responsabilização, 

dado que desconhecem ou procuram desconhecer a legislação; no entanto, são os responsáveis 

legais pelos desdobramentos – óbitos – decorrentes da não realização de programas, ações e 

políticas públicas de Defesa Civil. 

Por fim, a comunidade: o ator mais importante, a qual é afetada diretamente pela ação 

ou falta de ação dos gestores e governantes. Essa é a que tem o menor grau de 

responsabilização dada a cultura local baseada em restrições sociais e econômicas conforme 

vimos nesta pesquisa, associada ao baixo grau de responsabilização da mesma, dada a 

dificuldade de ampliação como o cumprimento de sansões à comunidade. Desta feita, estes 

aspectos influenciam sobremaneira a baixa participação das comunidades nas ações, 

programas e políticas públicas de RRD. 

Na (figura 1), observamos a interrelação entre os atores já destacados a fim de explicitar 

como esta, baseando-se na responsabilização de cada ator, influencia nas ações, programas e 

políticas públicas de RRD. Em outras palavras, é possível mudar a política pública de RRD 

existente para qualquer lugar dentro da região escura entre o status quo 1 (SQ1) e o status quo 

2 (SQ2), e, em particular, é possível mudar do SQ1 para uma posição mais próxima do SQ2.  
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Na sua essência, essa é a proposta do gestor de Defesa Civil, quando o mesmo tenta 

mudar do SQ1 para o SQ2 através da identificação dos locais de Risco de Desastres e da 

elaboração de Plano de Redução de Risco de Desastres do Município, todavia, a incipiência 

do enforcement e da accountability reduz, sobremaneira, a amplitude das ações, programas e 

políticas de Defesa Civil voltadas para RRD. Assim neste cenário contraditório, quanto mais 

o gestor de Defesa Civil se esforça, mais ele aumenta a sua responsabilização e pouco efeito 

prático ele consegue na RRD.  

Figura 1 – Relação Responsabilização x RRD na COMDEC do Município de Magé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todavia, na (Figura 2), há o aumento do enforcement e da accountability decorrentes da 

atuação da mídia, Ministério Público e Tribunal de Contas, o que acontece conforme vimos 

durante a pesquisa em tela. Assim, há um aumento vultoso da responsabilização de todos os 

atores, sendo este considerável nos governe antes e nos gestores de Defesa Civil o que faz 

com que haja um aumento dos programas, ações e políticas públicas de RRD. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Desta feita, ao observar comparativamente as figuras 1 e 2 nota-se a mudança do satus 

quo em relação ao aumento das ações, programas e políticas públicas de RRD quanto do 

aumento da responsabilização.  

Figura 2 – Relação Responsabilização x RRD na COMDEC do Município do Rio de Janeiro 

 

 

Igualmente as figuras podem ser utilizadas para se comprará a atuação de duas 

COMDECs, a saber: Rio de Janeiro e Magé. A (Figura 1) relaciona-se à COMDEC do 

município de Magé, vez que a atuação do MP, TCE-RJ e mídia são quase que inexistentes, 

bem como a falta de capacitação e formação do gestor de Defesa Civil – um membro do 

CBMERJ – faz como que o mesmo conduza o órgão como um segmento da Corporação no 

município, o que é ratificado pelas entrevistas realizadas e pela dependência de trajetória do 

gestor. Ressalta-se, também, a inexistência de orçamento e a vinculação do órgão à Secretaria 

Municipal de Obras. 

Assim, entende-se o porquê da COMEC de Magé ser, ainda, voltada para a atuação nas 

ações de respostas e recuperação, em detrimento das ações de prevenção, preparação e 

mitigação, ou seja, medidas que visam a RRD. Destaca-se que segundo o seu Coordenador a 
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mesma não possui nenhum projeto, ação, programa ou política pública voltada para a RRD e 

que até mesmo o Plano de Redução de Desastres é a cópia do Plano de outro município o qual 

é reeditado anualmente sem alteração alguma. 

Já a (Figura 2) refere-se à COMDEC do Rio de Janeiro a qual há forte interferência do 

TCE-RJ, da mídia e, principalmente, do MP o qual demanda, quase que diariamente, o 

Coordenador da Defesa Civil, conforme relato do Ten. Cel. BM Márcio Motta em entrevista 

realizada. Igualmente, comenta-se que a supracitada Defesa Civil possui orçamento próprio, 

bem como o executa, além do seu gestor ser capacitado no tema e ser membro da ONU no 

mister da RRD.  

Desta feita, a COMDEC do Rio de Janeiro volta as suas ações, prioritariamente, para a 

prevenção, preparação e mitigação dos desastres através de ações, programas e políticas 

públicas de RRD, tais como: o programa Defesa Civil nas escolas; o sistema de alerta e 

alarme centrado nas pessoas; o monitoramento pluviométrico do município do RJ através de 

radares meteorológicos e pluviômetros; o fortalecimento dos NUDECs; a estruturação do 

Centro de Comando e Controle da Prefeitura do RJ; e, o fortalecimento institucional através, 

também, da realização de concurso para o órgão; estalebecendo assim, uma carreira na Defesa 

Civil. 

Assim sendo, as figuras 1 e 2 demonstram a importância do enforcement e da 

accoutabliity no sistema de Defesa Civil, dado que os mesmos fazem com que a população, os 

gestores de Defesa Civil e, principalmente, os governantes mudem a ênfase da ação da Defesa 

Civil, passando-se de uma doutrina de Gestão de Desastres para a de Gestão de Risco de 

Desastres, a qual efetivamente reduz os dados sociais e econômicos dos desastres e, 

sobremaneira, o número de óbitos. 
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6 CONCLUSÃO 
 

A crescente urbanização desordenada, devido a insuficiência de terrenos edificáveis, nos 

grandes centros urbanos, associada às mudanças climáticas, tem contribuído para o 

surgimento de áreas de risco geológico e hidrológico no Estado do RJ, dado que aos 

economicamentes desfavorecidos os resta apenas construírem nestas áreas de elevadíssimo 

risco. Os desastres têm impactado, sobremaneira, social e economicamente estas 

comunidades, aumentando assim a desigualdade social, bem como o número de vidas ceifadas 

ano-a-ano.  

Quem está certo? Quem tem mais direito? Como solucionar? Espera-se que as últimas 

tragédias, como as da Região Serrana do RJ em 2011 - um cenário de lama, destruição e dor, 

ultrapasse a demonstração de solidariedade humana e caracterize-se como uma oportunidade 

para uma reflexão coletiva e uma revisão das ações, programas e política pública voltadas 

para a minimização dos efeitos dos desastres naturais, dado que não se pode impedir que os 

mesmos ocorram. 

Este trabalho foi desenvolvido com o propósito de analisar o sistema de Defesa Civil do 

Estado do RJ no período 2012-2014, dada à promulgação da nova PNPDC, sendo esta 

fortemente influenciada pelo megadesastre supracitado. Desta feita, procurou-se analisar se de 

fato houve uma mudança nas ações, programas e políticas públicas de Defesa Civil cujas, 

historicamente, voltavam-se para o gerenciamento dos desastres - resposta e recuperação - em 

detrimento da gestão do risco de desastre – prevenção, preparação e mitigação.  

A discussão sobre a RRD é um tema atual e mundialmente discutido, vez que o mesmo 

está diretamente ligado à sustentabilidade e ao desenvolvimento conforme vimos na pesquisa. 

Segundo o MAH a mesma deve ser uma prioridade na agenda governamental, perpassando 

todas as pastas. Desta feita, observa-se a importância da integração intra e entre governo nas 

três esferas, dado que a mesma não é de competência exclusiva da Defesa Civil, mas sim um 

dever de todos para com todos. 

Mesmo com a participação das esferas estadual e federal são nos municípios que os 

desastres acontecem. Esses são os maiores responsáveis pela efetiva execução das ações, 

programas e políticas públicas preconizadas pela PNPDC em nível local. Todavia, o parco, 

limitado e comprometido orçamento municipal faz com o apoio financeiro do governo federal 

seja preponderante para a execução da PNPDC. É necessário, também, que o gestor de Defesa 
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Civil tenha capacitação na área, vez que a inexistência da mesma faz como o que o mesmo 

priorize as ações voltadas para a resposta e recuperação dado a histórica cultura bombeirística 

dos gestores. 

 A hipótese de que de há relação entre os interesses politicos-eleitoreiros e a RRD foi 

verificada, dado que a solução efetiva para o principal problema da Defesa Civil - a 

realocação de moradores de áreas de risco – mostra-se inviável em virtude do ciclo político e 

do comportamento eleitoral. Uma vez que esta medida compromete grande parte do 

orçamento, bem como perpassa o ciclo eleitoral, além de desagradar sobremaneira os 

moradores, fazendo com que o governante perca capital político e corra risco de não ser 

(re)eleito. 

Verificou-se, também, a interrelação entre a responsabilização e a RRD, ou seja, quanto 

maior a responsabilização do gestor de Defesa Civil e, principalmente, dos governantes 

maiores e consistentes serão o número das ações, programas e políticas públicas voltadas para 

prevenção, preparação e mitigação dos desastres. Desta feita, a mídia, o MP e os Tribunais de 

Contas assumem papel de protagonismo na aplicação do enforcement e da accountability 

quanto à efetiva execução da PNPDC conforme verificamos ao logo do trabalho e, 

comparando as COMDECs municipais do Rio de Janeiro e Magé.  

 Durante a pesquisa, indentificou-se que as COMDECs do Rio de Janeiro, Petrópolis, 

Teresópolis, Nova Friburgo, Duque de Caxias e Angra dos Reis são as mais estruturadas e 

que de fato desenvolvem ações, programas e políticas públicas voltadas para a prevenção, 

preparação e recuperação. Tal fato, deve-se a um conjunto de fatores, a saber: seus gestores 

serem capacitados na temática; as mesmas possuírem orçamento próprio, bem como poderem 

executar o mesmo; e, principalmente, por haver uma grande demanda da mídia, do TCE-RJ e 

do MP.  

Nas demais COMDECs, constatou-se que em sua maioria as ações são voltadas, 

prioritariamente, para a resposta e a recuperação, o que pode ser evidenciado em relação à 

resistência dos gestores em elaborar e executar, anualmente, o Plano de Contingências 

municipal. O que é uma obrigação contida na nova PNPDC, no entanto, a SEDEC/RJ tem-se 

utilizado do MP/RJ a fim de que os mesmos o elaborem. 

Segundo Figueira (2010), é necessário que os governantes passem a priorizar ações que 

fortaleçam uma visão técnica pautada pela racionalidade dos processos e por ações de 

prevenção, preparação e mitigação voltadas para a Redução do Risco de Desastres, além da 
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incorporação de documentos como o Plano de Ameaça de Riscos, o Plano Diretor e a Matriz 

de Responsabilizades; bem como, da articulação de toda máquina pública dentro das 

respectivas competências. 

O autor comenta, também, que é nestas perspectivas que as políticas públicas de Defesa 

Civil ganham força e passam a modificar um quadro centrado nas intervenções estruturais e, 

no gerenciamento dos desastres e de suas consequências para uma situação de enfrentamento 

e gerenciamento dos riscos.  

Além do que destaca o autor, faz-se necessário ressaltar alguns aspectos, a saber: o 

convencimento do governante quanto à importância das políticas públicas de Defesa Civil; o 

fortalecimento institucional, através da capacitação e estabelecimento de uma carreira em 

Defesa Civil; a COMDEC possuir orçamento, bem como geri-lo; a integração intra e entre 

governo nas três esferas; o fortalecimento dos NUDECs; a participação comunitária; e, 

principalmente, a cobrança da mídia, MP e Tribunal de Contas, dado que sem o enforcement e 

a accountability a mudança comportamental demoraria muito e, pessoas continuaram 

morrendo ano-a-ano. 

É neste contexto que concluímos a relevância deste trabalho, dado que o mesmo 

constitui elementos de argumentação científica para o desenvolvimento de ações, programas e 

políticas públicas de Defesa Civil voltadas para a RRD. Essas devem minorar os efeitos 

sociais e econômicos e, reduzir o número de óbitos decorrentes dos desastres, bem como 

contribuir para o desenvolvimento sustentável das cidades e diminuir as desigualdades 

socioeconômicas da população. 
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APÊNDICE A – Lista de entrevistas realizadas. 
 

N0 Entrevistado Cargo Órgão Data 

1 Ten Cel BM 
Paulo Renato 

Diretor da 
EsDEC SEDEC/RJ 08/09/2014 

 

2 Cel BM RR 
Luis Guilherme 

Suprintendente 
Operacional de 
Defesa Civil do 

RJ 

SEDEC/RJ 08/09/2014 
 

3 Sr. Carlos 
Alexandre 

Assessor 
Especial SEDEC/RJ 09/09/2014 

 

4 Ten Cel BM 
Lucena 

Subdiretor do 
Departamento 
Geral de Ações 
de Defesa Civil 

do RJ 

SEDEC/RJ 09/09/2014 
 

5 Cel BM RR 
Silva 

Assessor 
Especial do 

Secretário de 
Estado de 

Defesa Civil 

SEDEC/RJ 10/09/2014 

6 Cel BM Silva 
Costa Secretário 

Secretaria Municipal de 
Defesa Civil do município 

de Duque de Caxias 
10/09/2014 

7 Ten Cel BM 
Márcio Motta Subsecretário Subsecretaria Municipal 

de Defesa Civil RJ 24/09/2014 

8 Ten Cel BM 
Simão Secretário Secretaria Municipal de 

Proteção e Defesa Civil 25/09/2014 

9 Sra Janaina Líder 
Comunitária 

NUDEC – Morro da 
Formiga 26/09/2014 

10 Sra Nilze Líder 
Comunitária 

NUDEC – Morro do 
Turano 26/09/2014 

11 Prof. Pinheiro Pesquisador NEPED – Universidade 
Federal de Santa Catarina 27/09/2014 

12 Sgt BM Gilbert Coordenador Coordenadoria Municipal 
de Defesa Civil de Magé 27/09/2014 
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APÊNDICE B. Questionário semiestruturado aplicado aos gestores de Defesa Civil 
 

1 – Qual a sua experiência em Defesa Civil? 

1- Qual a sua formação;  

2- Quais os cargos ocupados ao longo da sua trajetória;  

3- Quais foram os projetos desenvolvidos;  

4- Quais foram os principais eventos adversos e desastres que participou? 

5- Como Classificaria o trabalho prestado pela SEDEC neste tipo de desastre? 

2- O que é Defesa Civil? 

3 – O que é uma política pública de Defesa Civil? 

1 - O que é considerado sucesso de uma política pública de Defesa Civil?  

2- O que o sr.  considera fundamental para que um projeto ou uma politica publica de 

Defesa Civil prospere e tenha aderência da população local e dos órgãos governamentais? 

3 - Quais fatores podem fazer com que uma política publica de Defesa Civil não tenha 

aceitação e aderência? 

4 – Quais são as maiores dificuldades na formulação de uma politica publica de 

Defesa Civil? 

5 – Quais são as maiores dificuldades na implementação de uma política publica 

Defesa Civil? 

6 – Quais são as resistências da população as políticas públicas de defesa civil? 

7 – Quais são as dificuldades legais e administrativas na formulação e implementação 

de projeto e politica pública de Defesa Civil? 

8 – Quais as dificuldades políticas na formulação e implementação de um projeto ou 

politica publica de Defesa Civil. 

4- A remoção das pessoas de áreas de risco, segundo o senso comum , é a ideal. O sr 

considera esta como sendo a ideal? O porquê da dificuldade de executá-la? 
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 1 – Porque as pessoas tem resistência em saírem? 

 2- Porque historicamente as áreas onde houve desastres voltam a ser ocupadas? 

5 – Qual fase do ciclo de políticas de defesa civil que os governantes preferem investir e 

porque? 

1- Caso a resposta anterior seja sim. Porque os governos preferem investir nas fases 

de recuperação e reconstrução? 

2- Prefeitos ávidos por o dinheiro dos desastres? 

6 – Qual a fase do ciclo de políticas de defesa civil os gestores de Defesa Civil, 

historicamente, priorizavam? 

7 – Qual a importância da cultura da percepção de risco? Em que momento esta mais se 

aflora, sendo que esta tende a crescer ou diminuir com o decorrer do tempo? Favor 

exemplificar como casos práticos. 

1- A Cultura da percepção do risco? Quanto tempo? Comunidades que foram 

assoladas por desastres? 

8 – Qual a importância da Redução de Riscos de Desastres, preconizados pela PNPDC e 

MAH? 

2- É preciso ser uma prefeitura rica para implemar programas e políticas públicas de 

Defesa Civil voltadas para RRD? 

3- Quais os limites da RRD? 

4- Porque se levou tanto tempo para incluir RRD nos recursos de assitencia 

humanitárias e nas politicas de desenvolvimento? 

9 – Qual a relação entre os interesses-políticos eleitorais e a redução de risco de desastres e a 

diminuição de óbitos? 

10 – Qual o papel da comunidade, sociedade civil, iniciativa privada, judiciário, Ministério 

Público e tribunal de contas no sistema de defesa civil como um todo? 

11 –  Como o sr avalia o sistema de defesa civil num todo? 

1- O que sr acha que deveria ser mudado a fim melhorar o sistema? 

2- Qual a importância de ter orçamento próprio, bem como executá-lo? 

3- Quanto a subordinação, a quem a SEDEC e COMDEC devem se ligar? 
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12 – O sr acredita na efetividade do voluntariado na Defesa Civil e como este pode ser 

utilizado? 

 

 

13 – O sr acredita que se os governantes passarem a ser responsabilizados criminalmente e 

eleitoralmente quando da ocorrência dos desastres isso mudaria os ditames da política de 

Defesa Civil? 

 1 – Porque? 

 2 - Como?  
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ANEXO A – RELAÇÃO DAS COMUNIDADES ATENDIDAS PELO SISTEMA DE ALERTA 
E ALARME EM PETRÓPOLIS, TERESÓPOLIS E NOVA FRIBURGO.  

MUNICÍPIO COMUNIDADE POPULAÇÃO TOTAL 
Nº MORADORES 

NA AREA DE 
RISCO 

QUANTI
DADE DE 
PONTOS 

DE 
APOIO 

PETROPOLIS 
 

Morro dos Ferroviários 5000 1250 2 
V. Felipe / D. João Braga 5000 1250 1 
Independencia/ Taquara 48000 8000 6 

Duques 1600 600 1 
Quitandinha 51.000 5400 5 

Valparaíso / Dr. Thouzet 12000 600 2 
Siméria 10000 400 2 

São Sebastião 12000 1500 2 
24 de Maio 10000 1500 2 
João Xavier 800 400 1 

Sargento Boening 5000 500 1 
 11 comunidades 160.400 21.400 25 

TERESOPOLIS 
 

Caleme 3.353 1340 3 
Ficher 1836 735 2 

Vale da Revolta 1.700 680 2 
Perpétuo 3.500 1400 3 
Rosário 2.000 800 2 
Coreia 1500 800 3 

Granja Florestal 4092 2864 2 
Quinta Lebrão 6113 2000 2 

Fonte Santa 3.179 1200 2 

Pimentel 3.500 1575 1 

Corta Vento 2.050 500 1 
 11 comunidades 32.823 13.894 23 

N. FRIBURGO 
 

Catarcione 6601 2440 2 
Granja Spinelli 5402 2060 2 

Duas Pedras 6808 2623 1 
Vilage 4992 1894 1 

Lazareto 6501 2502 2 
Corrego Dantas 4612 972 4 

Cordoeiro 3412 276 3 
Santa Bernardete / 

São Geraldo 10.667 1100 6 

Jardinlândia/Prado 3128 288 2 
Floresta /Alto Floresta 2960 653 2 
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Três Irmãos 1720 192 1 
Rui Sanglard/Jardim Ouro 

Preto 6913 1255 5 

Jardim Califórnia 7795 285 2 
Chácara do Paraíso 5115 369 4 

Alto Olaria 18081 1592 5 
Rio Grandina 6342 876 2 

Tinguely 1099 152 1 
Campo do Coelho 3171 513 6 

 18 comunidades 105.319 20.042 51 

BOM JARDIM São Miguel / Campo Belo/ 
Maravilha 6.000 1.800 03 

 Banquete 2.000 600 01 
 02 comunidades 8.000 2.400 04 

TOTAL GERAL 

 
 

COMUNIDADE 
POPULAÇÃO TOTAL 

Nº MORADORES 
NA AREA DE 

RISCO 

N0 
PONTOS 

DE 
APOIO 

42 comunidades atendidas 306.542 57.736 103 

     
Fonte: Banco de dados do DGDEC – set de 2014    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

174 

 
 
 



 

 

175 

ANEXO B - QUADRO ESTATÍSTICO DAS DECRETAÇÕES DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO ESTADO DO RJ NO PERÍODO DE JAN 
DE 2000 A SET DE 2014.  
 

REDEC 
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA TOTAL DE 

S.E. POR 
REDEC 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

SERRANA I 1 1 1 2 3 0 2 10 2 4 8 1 3 1 0 39 

SERRANA II 1 0 0 3 2 3 1 9 1 2 1 4 7 0 0 34 

SUL II 1 3 0 7 0 2 2 1 3 1 3 0 1 1 0 25 

SUL I 3 0 0 1 2 1 2 2 1 3 9 3 0 3 0 30 

NORTE** 0 2 0 6 1 5 0 6 5 3 2 2 4 1 0 37 

NOROESTE** 0 0 0 7 3 4 2 11 8 5 7 2 8 1 0 58 
BAIX. 

LITORÂNEAS I 0 0 0 1 2 1 0 1 1 2 3 0 3 0 0 14 

BAIX. 
LITORÂNEAS 

II 
0 2 0 0 0 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 10 

BAIX. 
FLUMINENSE I 2 3 0 5 0 0 3 2 0 5 5 0 0 7 0 32 

BAIX. 
FLUMINENSE 

II 
0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 8 

COSTA VERDE 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 6 

METROPOLIT
ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 0 10 

TOTAL 
PARCIAL 8 11 2 35 13 19 12 43 25 32 46 12 26 20 0 304 

TOTAL GERAL 304  
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ANEXO C - QUADRO ESTATÍSTICO DAS DECRETAÇÕES DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO RJ NO PERÍODO 
DE JAN DE 2000 A SET DE 2014. 

 
 

REGIONAL DE 
DEFESA CIVIL 

ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA TOTAL DE E.C.P. 
POR REDEC 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SERRANA I 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 
SERRANA II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

SUL II 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SUL I 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

NORTE 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
NOROESTE 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

BAIX. 
LITORÂNEAS I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BAIX. 
LITORÂNEAS 

II 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BAIX. 
FLUMINENSE I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BAIX. 
FLUMINENSE 

II 
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

COSTA VERDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
METROPOLIT

ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

TOTAL 
PARCIAL 5 3 0 4 0 0 1 0 1 0 3 7 0 0 0 24 

TOTAL GERAL 24 
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ANEXO D – Legislação federal referente ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil 
(SINPDEC) 
 
Dispositivo 

Legal Data Assunto 

Lei n0 

12.608 12.04.2012 

Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; dispõe sobre o 
Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional 
de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC; autoriza a criação de sistema de 
informações e monitoramento de desastres; altera as Leis nos 12.340, de 1o de 
dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, de 19 de dezembro de 
1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e dá 
outras providências.Disponível em: 
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011- 2014/2012/Lei/L12608.htm 

Lei n0 

12.340 01.12.2010 

Dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, sobre as 
transferências de recursos para ações de socorro, assistência às vítimas, 
restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas áreas atingidas por 
desastre, e sobre o Fundo Especial para Calamidades Públicas, e dá outras 
providências. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007- 
2010/2010/Lei/L12340.htm 

Decreto n0 
7.257 04.08.2010 

Regulamenta a Medida Provisória no 494 de 2 de julho de 2010, para dispor sobre 
o Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, 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/_Ato2007- 
2010/2010/Decreto/D7257.htm 

Decreto s/n0 26.09.2005 
Institui a Semana Nacional de Redução de Desastres, e dá outras providências. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004- 
2006/2005/Dnn/Dnn10640.htm 

Decreto n0 
5.376 

Revogado 
17.02.2005 

Atualiza a estrutura, organização e diretrizes para o funcionamento do Sistema 
Nacional de Defesa Civil - SINDEC e do Conselho Nacional de Defesa Civil - 
CONDEC e dá outras providências. Cria no âmbito da Secretaria Nacional de 
Defesa Civil, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres - 
CENAD. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004- 
2006/2005/Decreto/D5376.htm 

Decreto n0 
4.217 06.05.2002 Instituição e concessão da Medalha Defesa Civil e dá outras providências. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4217.htm 

Decreto n0 
1.080 08.03.1994 

Regulamenta o Fundo Especial para Calamidades Públicas - FUNCAP, dá outras 
providências.   

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990- 
1994/D1080.htm 

Diretriz 
Ministerial 
n0 04/2001 

29.06.2001 

Emprego das Forças Armadas em Defesa Civil, de acordo com o Decreto no 3.466, 
de 17.05.2000 que aprova a Estrutura Regimental do Ministério da Defesa à luz da 
Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999, cabendo ao MD emitir diretrizes 
para a participação das Forças Armadas nas atividades relacionadas com a Defesa 
Civil. 

Decreto n0 
4.980 04.02.2004 

Dá nova redação a dispositivos dos Decretos no 895/93 e 1.080/94, dispondo sobre 
a organização do SINDEC e regulamento do FUNCAP.   

Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004- 
2006/2004/Decreto/D4980.htm 

Decreto n0 
97.274 

Revogado 
16.12.1988 

Dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, e dá 
outras providências.   

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto/D97274.htm 
Decreto n0 

66.204 
Revogado 

13.02.1970 
Regulamenta o Fundo Especial para Calamidades Públicas - FUNCAP e dá outras 
providências. 
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Decreto-Lei 
n0 950 

Revoado 
13.10.1969 

Institui no Ministério do Interior o Fundo Especial para Calamidades Públicas - 
FUNCAP e dá outras providências.   

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965- 
1988/Del0950.htm 

Decreto s/n0 27.10.2009 
Convoca a 1a Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007- 
2010/2009/Dnn/Dnn12240.htm 

Instrução 
Normativa 
n0  01 MI 

24.08.2012 

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.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=30&dat 

a=30/08/2012 

Portari MI 
n0  912 - A 29.05.2008 

Condiciona a transferência de recursos federais destinados às ações de defesa civil 
à comprovação da existência e o funcionamento do órgão municipal de defesa civil 
- as Coordenadorias Municipais de Defesa Civil - Comdec ou correspondente). 
Estabelece condições e procedimentos para recuperação de estradas vicinais e de 
obras de arte nelas existentes. 
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ANEXO E - Lei no 12.608, de 10 de abril de 2012 (Trechos Selecionados) 

Presidência da República 
 Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 
 

LEI No 12.608, DE 10 DE ABRIL DE 2012. 

Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa 
Civil - PNPDEC; dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC 
e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil 
- CONPDEC; autoriza a criação de sistema de 
informações e monitoramento de desastres; altera 

as Leis nos 12.340, de 1o de dezembro de 2010, 
10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 
1991, e 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e dá 
outras providências. 

 
O VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE 

DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, 
dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho 
Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC, autoriza a criação de sistema de 
informações e monitoramento de desastres e dá outras providências. 

Parágrafo único. As definições técnicas para aplicação desta Lei serão estabelecidas em 
ato do Poder Executivo federal. 

Art. 2o É dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as 
medidas necessárias à redução dos riscos de desastre. 

§ 1o As medidas previstas no caput poderão ser adotadas com a colaboração de 
entidades públicas ou privadas e da sociedade em geral. 

§ 2o A incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção das 
medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco. 
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CAPÍTULO II 

DA POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - PNPDEC 

Seção I 

Diretrizes e Objetivos 

 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. 

Art. 4o São diretrizes da PNPDEC: 
I - atuação articulada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para 

redução de desastres e apoio às comunidades atingidas; 

II - abordagem sistêmica das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e 
recuperação; 

III - a prioridade às ações preventivas relacionadas à minimização de desastres; 

IV - adoção da bacia hidrográfica como unidade de análise das ações de prevenção de 
desastres  relacionados  a  corpos  d’água;; 

V - planejamento com base em pesquisas e estudos sobre áreas de risco e incidência de 
desastres no território nacional; 

VI - participação da sociedade civil. Art. 5o São objetivos da PNPDEC: I - reduzir os 
riscos de desastres; II - prestar socorro e assistência às populações atingidas por desastres; III 
- recuperar as áreas afetadas por desastres; 

IV - incorporar a redução do risco de desastre e as ações de proteção e defesa civil entre 
os elementos da gestão territorial e do planejamento das políticas setoriais; 

V - promover a continuidade das ações de proteção e defesa civil; 

VI - estimular o desenvolvimento de cidades resilientes e os processos sustentáveis de 
urbanização; 

VII - promover a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e 
vulnerabilidades a desastres, de modo a evitar ou reduzir sua ocorrência; 

VIII - monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, biológicos, 
nucleares, químicos e outros potencialmente causadores de desastres; 

IX - produzir alertas antecipados sobre a possibilidade de ocorrência de desastres 
naturais; 

X - estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, tendo em vista sua 
conservação e a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos e da vida humana; 

XI - combater a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco e promover a 
realocação da população residente nessas áreas; 

XII - estimular iniciativas que resultem na destinação de moradia em local seguro; XIII 
- desenvolver consciência nacional acerca dos riscos de desastre; 
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      XIV - orientar as comunidades a adotar comportamentos adequados de prevenção e de 
resposta em situação de desastre e promover a autoproteção; e 

XV - integrar informações em sistema capaz de subsidiar os órgãos do SINPDEC na 
previsão e no controle dos efeitos negativos de eventos adversos sobre a população, os bens e 
serviços e o meio ambiente. 

Seção II 

Das Competências dos Entes Federados 

Art. 6o Compete à União: 
I - expedir normas para implementação e execução da PNPDEC; 

II - coordenar o SINPDEC, em articulação com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios; 

III - promover estudos referentes às causas e possibilidades de ocorrência de desastres 
de qualquer origem, sua incidência, extensão e consequência; 

IV - 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; 

V - instituir e manter sistema de informações e monitoramento de desastres; 

VI - instituir e manter cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à 
ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos 
ou hidrológicos correlatos; 

VII - instituir e manter sistema para declaração e reconhecimento de situação de 
emergência ou de estado de calamidade pública; 

VIII - instituir o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil; 

IX - 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, em articulação com os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios; 

X - estabelecer critérios e condições para a declaração e o reconhecimento de situações 
de emergência e estado de calamidade pública; 

XI - incentivar a instalação de centros universitários de ensino e pesquisa sobre 
desastres e de 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; 

XII - fomentar a pesquisa sobre os eventos deflagradores de desastres; e 

XIII - apoiar a comunidade docente no desenvolvimento de material didático-
pedagógico relacionado ao desenvolvimento da cultura de prevenção de desastres. 

§ 1o O Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil conterá, no mínimo: 
I - a identificação dos riscos de desastres nas regiões geográficas e grandes bacias 

hidrográficas do País; e 
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II - as diretrizes de ação governamental de proteção e defesa civil no âmbito nacional e 
regional, em especial quanto à rede de monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico 
e dos riscos biológicos, nucleares e químicos e à produção de alertas antecipados das regiões 
com risco de desastres. 

§2oOs prazos para elaboração e revisão do Plano Nacional de Proteçãoe Defesa Civil 
serão definidos em regulamento. 

Art. 7o Compete aos Estados: 
I - executar a PNPDEC em seu âmbito territorial; 

II - coordenar as ações do SINPDEC em articulação com a União e os Municípios; 

III - instituir o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil; 

IV - identificar e mapear as áreas de risco e realizar estudos de identificação de 
ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades, em articulação com a União e os Municípios; 

V - realizar o monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco, 
em articulação com a União e os Municípios; 

VI - apoiar a União, quando solicitado, no reconhecimento de situação de emergência e 
estado de calamidade pública; 

VII - declarar, quando for o caso, estado de calamidade pública ou situação de 
emergência; e 

VIII - apoiar, sempre que necessário, os Municípios no levantamento das áreas de risco, 
na elaboração dos Planos de Contingência de Proteção e Defesa Civil e na divulgação de 
protocolos de prevenção e alerta e de ações emergenciais. 

Parágrafo único. O Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil conterá, no mínimo: 

I - a identificação das bacias hidrográficas com risco de ocorrência de desastres; e 

II - as diretrizes de ação governamental de proteção e defesa civil no âmbito estadual, 
em especial no que se refere à implantação da rede de monitoramento meteorológico, 
hidrológico e geológico das bacias com risco de desastre. 

Art. 8o Compete aos Municípios: 

I - executar a PNPDEC em âmbito local; 

II - coordenar as ações do SINPDEC no âmbito local, em articulação com a União e os 
Estados; 

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

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

V - promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações 
nessas áreas; 

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

VII - vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a intervenção 
preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis; 

VIII - organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em 
situação de desastre, em condições adequadas de higiene e segurança; 
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IX - manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos 
extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em 
circunstâncias de desastres; 

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

XI - realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de Contingência de 
Proteção e Defesa Civil; 

XII - promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em situações de 
desastre; 

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

XIV - manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de desastres e as 
atividades de proteção civil no Município; 

XV - estimular a participação de entidades privadas, associações de voluntários, clubes 
de serviços, organizações não governamentais e associações de classe e comunitárias nas 
ações do SINPDEC e promover o treinamento de associações de voluntários para atuação 
conjunta com as comunidades apoiadas; e 

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

Art. 9o Compete à União, aos Estados e aos Municípios: 
I - desenvolver cultura nacional de prevenção de desastres, destinada ao 

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

II - estimular comportamentos de prevenção capazes de evitar ou minimizar a 
ocorrência de desastres; 

III - estimular a reorganização do setor produtivo e a reestruturação econômica das 
áreas atingidas por desastres; 

IV - estabelecer medidas preventivas de segurança contra desastres em escolas e 
hospitais situados em áreas de risco; 

V - oferecer capacitação de recursos humanos para as ações de proteção e defesa civil; e 

VI - fornecer dados e informações para o sistema nacional de informações e 
monitoramento de desastres. 

CAPÍTULO III 

DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – SINPDEC 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 10. O SINPDEC é constituído pelos órgãos e entidades da administração pública 
federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades públicas e 
privadas de atuação significativa na área de proteção e defesa civil. 

Parágrafo único. O SINPDEC tem por finalidade contribuir no processo de 
planejamento, articulação, coordenação e execução dos programas, projetos e ações de 
proteção e defesa civil. 

Art. 11. O SINPDEC será gerido pelos seguintes órgãos: 

I - órgão consultivo: CONPDEC; 
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II - órgão central, definido em ato do Poder Executivo federal, com a finalidade de 
coordenar o sistema; 

III - os órgãos regionais estaduais e municipais de proteção e defesa civil; e 

IV - órgãos setoriais dos 3 (três) âmbitos de governo. 

Parágrafo único. Poderão participar do SINPDEC as organizações comunitárias de 
caráter voluntário ou outras entidades com atuação significativa nas ações locais de proteção e 
defesa civil. 

Seção II 

Do Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC 

Art. 12. O CONPDEC, órgão colegiado integrante do Ministério da Integração 
Nacional, terá por finalidades: 

I - auxiliar na formulação, implementação e execução do Plano Nacional de Proteção e 
Defesa Civil; 

II - propor normas para implementação e execução da PNPDEC; 

III - expedir procedimentos para implementação, execução e monitoramento da 
PNPDEC, observado o disposto nesta Lei e em seu regulamento; 

IV - propor procedimentos para atendimento a crianças, adolescentes, gestantes, idosos 
e pessoas com deficiência em situação de desastre, observada a legislação aplicável; e 

V - acompanhar o cumprimento das disposições legais e regulamentares de proteção e 
defesa civil. 

§ 1o A organização, a composição e o funcionamento do CONPDEC serão 
estabelecidos em ato do Poder Executivo federal. 

§ 2o O CONPDEC contará com representantes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e da sociedade civil organizada, incluindo-se representantes das 
comunidades atingidas por desastre, e por especialistas de notório saber. 

CAPÍTULO IV 

 DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.13. Ficaautorizadaacriaçãodesistemadeinformaçõesdemonitoramentodedesastres, 
em ambiente informatizado, que atuará por meio de base de dados compartilhada entre os 
integrantes do SINPDEC visando ao oferecimento de informações atualizadas para prevenção, 
mitigação, alerta, resposta e recuperação em situações de desastre em todo o território 
nacional. 

Art. 14. Os programas habitacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios devem priorizar a relocação de comunidades atingidas e de moradores de áreas de 
risco. 

Art. 15. A União poderá manter linha de crédito específica, por intermédio de suas 
agências financeiras oficiais de fomento, destinada ao capital de giro e ao investimento de 
sociedades empresariais, empresários individuais e pessoas físicas ou jurídicas em Municípios 
atingidos por desastre que tiverem a situação de emergência ou o estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Poder Executivo federal. 
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Art. 16. Fica a União autorizada a conceder incentivo ao Município que adotar medidas 
voltadas ao aumento da oferta de terra urbanizada para utilização em habitação de interesse 

social, por meio dos institutos previstos na Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, na forma 
do regulamento. 

Parágrafo único. O incentivo de que trata o caput compreenderá a transferência de 
recursos para a aquisição de terrenos destinados a programas de habitação de interesse social. 

Art. 18. Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se agentes de proteção e defesa 
civil: 

I - os agentes políticos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
responsáveis pela direção superior dos órgãos do SINPDEC; 

II - os agentes públicos responsáveis pela coordenação e direção de órgãos ou entidades 
públicas prestadores dos serviços de proteção e defesa civil; 

III - os agentes públicos detentores de cargo, emprego ou função pública, civis ou 
militares, com atribuições relativas à prestação ou execução dos serviços de proteção e defesa 
civil; e 

IV - os agentes voluntários, vinculados a entidades privadas ou prestadores de serviços 
voluntários que exercem, em caráter suplementar, serviços relacionados à proteção e defesa 
civil. 

Parágrafo único. Os órgãos do SINPDEC adotarão, no âmbito de suas competências, as 
medidas pertinentes para assegurar a profissionalização e a qualificação, em caráter 
permanente, dos agentes públicos referidos no inciso III. 

Brasília, 10 de abril de 2012; 191o da Independência e 124o da República. 
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