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JESUS, Simone Aparecida Marcelino de. Os Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa 

Civil: estudo de caso dos municípios de Botuverá e Brusque. Dissertação de Mestrado – 

MPPT/UDESC. Florianópolis, 2014. 

 

 

RESUMO 

 

 

Este estudo abrange uma reflexão sobre a sensibilização, mobilização e implantação dos Núcleos 

Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) enquanto iniciativa de uma organização não 

governamental em parceria com as Coordenadorias de Proteção e Defesa Civil dos municípios de 

Brusque e Botuverá. Buscou-se compreender o papel desempenhado pelos atores envolvidos - 

Ação Social Arquidiocesana (ASA), órgãos municipais de Proteção e Defesa Civil e NUPDECs - 

na dinâmica do processo participativo e do desafio da gestão de riscos. Partiu-se do princípio de 

que os núcleos são a base das capacitações locais e que podem ser preferencialmente instalados 

em áreas de alta vulnerabilidade socioambiental. Nesse contexto, objetivou-se apontar a atuação, 

as fragilidades e potencialidades dos NUPDECs, bem como o desafio face à Política Nacional de 

Proteção e Defesa Civil na implantação local. Sendo uma pesquisa exploratória, a recolha de 

dados deu-se pela análise dos documentos da ASA e pela coleta de dados em campo, por meio de 

entrevistas, com o intuito de compreender os fatos referentes à realidade e à implantação dos 

NUPDECs. O referencial teórico abordou gestão de riscos de desastres, participação social, 

participação comunitária por intermédio dos NUPDECs, políticas públicas e vulnerabilidades 

socioambientais. Os principais resultados obtidos referem-se à identificação da insegurança 

gerada pela ausência de referência aos NUPDECs na Política Nacional de Proteção e Defesa 

Civil; à falta de estrutura e de comunicação para acompanhar os municípios por parte da Proteção 

e Defesa Civil Estadual e, consequentemente, das COREDECs que estão se organizando; e ao 

despreparo dos municípios para a implantação dos NUPDECs, pois têm um excesso de bagagem 

de atribuições geradas pela PNPDEC que lhes é atribuída. Entende-se que, sendo esses núcleos 

comunitários órgãos de Proteção e Defesa Civil municipal, as organizações não governamentais 

que os fomentam devem operar à luz das coordenadorias municipais. Entretanto, as últimas não 

possuem estrutura adequada de atuação, em especial corpo técnico disponível para 

acompanhamento dos núcleos implantados. Como demonstrado no estudo as organizações não 

governamentais podem deixar de realizar as atividades por compreender que este é um papel dos 

órgãos diretos de Proteção e Defesa Civil. 

 

Palavras Chaves: Políticas públicas, NUPDECs, Proteção e Defesa Civil municipal, Gestão de 

Riscos. 
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JESUS, Simone Aparecida Marcelino de. The Community Centers Protection and Civil 

Defense: a case study of the municipalities of Botuverá and Brusque. Research Project - 

MPPT / UDESC. Florianópolis, 2014. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This study covers a reflection on the awareness, mobilization and deployment of Community 

Centers of Protection and Civil Defense (NUPDEC) as an initiative of a non-governmental 

organization in partnership with the Coordination of Protection and Civil Defense of the 

municipalities of Brusque and Botuverá. We sought to understand the role played by the actors 

involved - Archdiocesan Social Action (ASA), municipal agencies Protection and Civil Defense 

and NUPDECs - the dynamics of the participatory process and the challenge of risk management. 

It started from the principle that the nuclei are the basis of local and which can preferably be 

installed in high environmental vulnerability training areas. In this context, the objective was to 

point out the actions, weaknesses and potential of NUPDECs and the challenge against the 

National Policy for Civil Protection and Defense on the location. Being an exploratory research, 

data collection was given by the analysis of the ASA documents and collection of data in the 

field, through interviews, in order to understand the facts concerning the reality and the 

implementation of NUPDECs. The theoretical framework addressed disaster risk management, 

social participation, community participation through the NUPDECs, public policy and social and 

environmental vulnerabilities. The main results refer to the identification of insecurity generated 

by the lack of reference to NUPDECs the National Protection and Civil Defence Policy; the lack 

of structure and communication to accompany the municipalities by the State Protection and 

Civil Defense and consequently the COREDECs that are organizing; and the unpreparedness of 

the municipalities for the implementation of NUPDECs as they have an excess baggage 

assignments generated by PNPDEC assigned to them. It is understood that since these cores 

Community bodies Protection and Civil Defense municipal, non-governmental organizations that 

promote the must operate in the light of municipal coordinators. However, the latter do not have 

adequate structure of work, especially technical staff available for monitoring of implanted 

nuclei. As demonstrated in the study non-governmental organizations may fail to perform 

activities by understanding that this is a role of direct organs Protection and Civil Defense. 

 

Key words: Public policies, NUPDECs, municipal protection and civil defense, Risk 

Management. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Os desastres ambientais têm ganhado destaque na pauta de discussões mundiais, 

sendo alvo de acordos internacionais que buscam a redução da emissão de gases na atmosfera 

pelas indústrias (principais responsáveis pelo aumento do efeito estufa); a colaboração global 

para resposta nas catástrofes; parcerias para alternativas sustentáveis de vida e de relação com a 

natureza (compreendendo a corresponsabilidade das nações no enfrentamento e na busca de 

medidas mitigatórias), entre outras.  

Este mesmo viés de integração, cooperação e sistematização de ações encontra-se 

presente na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), por meio da Lei 12.608 de 

2012 que dispõe sobre a atuação articulada entre União, Estados e Municípios, com enfoque 

sistêmico no ciclo da administração dos desastres. Ressalta-se a importância dessa atuação 

acontecer em consonância às demais políticas públicas: desenvolvimento urbano, meio ambiente 

e gestão de recursos hídricos, educação, ciência e tecnologia e demais políticas setoriais, tendo 

em vista a promoção do desenvolvimento humano e ambiental. 

A proposta desta pesquisa foi descrever o processo de implantação dos Núcleos 

Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDECs) pela Ação Social Arquidiocesana (ASA) e 

sua atuação à luz do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), em especial da 

PNPDEC, e como essa integração de políticas ocorre em nível municipal. Teve-se como base a 

investigação de três NUPDECs, localizados no Vale do Itajaí, sendo uma unidade implantada em 

Botuverá e outras duas unidades no município de Brusque, bairros Dom Joaquim e Águas Claras.   

Considerou-se pesquisar tais Núcleos devido às áreas serem de alto risco, tanto de 

inundações quanto de deslizamentos e, ainda, terem diferentes níveis de organização da Proteção 

e Defesa Civil municipal. 

No mapa da área de estudo, a seguir, é possível observar as altitudes do município de 

Botuverá e perceber que ambos os municípios são cortados pelo Itajaí- Mirim e influenciados por 

sua dinâmica. 
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Figura 1- Mapa da área de estudo: Municípios de Botuverá e Brusque, no Estado de SC. 

 

Fonte: Atlas Político de Santa Catarina, 2013. 

 

O município de Botuverá apresenta uma população de 4.486 habitantes, segundo o 

censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010. Possuindo área de 296 

km², seu bioma faz parte da Mata Atlântica
1
. Suas principais atrações turísticas são as grutas, 

sendo que 10,86% de seu território faz parte da unidade de conservação de proteção integral 

denominado Parque Nacional Serra do Itajaí. O parque situa-se totalmente no Vale do Itajaí, com 

área de abrangência de 57.374 hectares, e além de Botuverá, abrange os municípios de Ascurra, 

Blumenau, Gaspar, Apiúna, Indaial, Vidal Ramos, Presidente Nereu e Guabiruba.  

Colonizado por imigrantes italianos da região de Bérgamo, na Itália, os moradores, 

ainda nos tempos atuais, utilizam, além do português, o dialeto de mesmo nome da região dos 

colonizadores – bérgamo. Os italianos chegaram ao Vale do Itajaí por volta de 1876 e ocuparam a 

região de Águas Claras, em Brusque, denominado-a de Porto Franco, hoje Botuverá. 

                                                           
1
 Disponível em:<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=420270> Acesso em: 01/12/2012. 
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A economia do município teve seus ciclos econômicos bem definidos. Inicialmente 

pela agricultura de sobrevivência, aperfeiçoada pelas tafonas (moinhos para fazer farinha). 

Posteriormente, surgiram as serrarias com a extração de madeiras que eram levadas a Itajaí nas 

épocas mais chuvosas, devido principalmente ao pouco volume de água no rio Itajaí-Mirim em 

períodos de normalidade. Os anos 1940 levaram aos municípios muitos garimpeiros, que vinham 

em busca da extração do ouro (fortalecendo ainda mais o processo de ocupação das terras). Logo 

após esse período, iniciou-se o processo de extração da pedra cal
2
e o cultivo de fumo. Em 1984, 

iniciou-se um forte processo de industrialização, com a indústria têxtil e a mineração, 

principalmente a do calcário, corretivo do solo. Hoje as indústrias representam 65% da produção 

do município.  

Segundo o portal da prefeitura de Botuverá (2014)
3
, 

 

A área total do município apresenta a seguinte composição de relevo: 

18,2% planícies, 50% encostas e 31,8% de montanhas e apresentando 

uma altitude de 85m. São nas áreas planas ou menos acidentadas que 

se pratica a agropecuária. Ficam localizadas ao longo do Vale onde 

corre o Rio Itajaí Mirim e seus afluentes. A localização do município 

de Botuverá determina um clima de características mesotérmicas, 

úmido com verões quentes e invernos frios e uma média de 

precipitações anuais de 1.800mm. Constata-se uma temperatura média 

de 20ºC e umidade relativa do ar de 80%. 

 

Dos eventos adversos que atingem o município, o Atlas dos Desastres de Santa 

Catarina
4
 registra, no período de 2001 a 2010, um evento de vendaval ou ciclone, uma inundação 

gradual e cinco episódios de inundações bruscas. 

Observa-se que há no município o descuido com áreas já consideradas 

ambientalmente frágeis, tanto por parte da população local quanto dos órgãos ambientais, pois em 

toda a extensão do Rio Itajaí Mirim, inclusive próximo ao Parque Nacional Serra do Itajaí, é 

possível observar aterros às margens do rio, e lançamento de detritos, tanto industriais quanto de 

saneamento, em seu leito. A fragilidade dos morros e montanhas é constante e é comprovada 

pelas cicatrizes visíveis nas encostas. Os cortes nos taludes, em sua maioria, são inadequados e 

                                                           
2
 Produto largamente utilizado pelas indústrias, entre elas: construção civil, cerâmicas, metalúrgicas, farmacêutica, 

também pode auxiliar na agricultura como corretivo do solo. 
3
 Disponível em: <http://www.botuvera.sc.gov.br/geografia/> Acesso em: 10/01/2014. 

4
 Disponível em:<http://150.162.127.14:8080/atlas/Atlas%20Santa%20Catarina.pdf> Acesso em: 22/08/2013. 

http://150.162.127.14:8080/atlas/Atlas%20Santa%20Catarina.pdf
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acabam potencializando os riscos de deslizamentos em todo o território. Apesar de sua 

declividade acentuada e dos episódios de inundações bruscas, o município está sendo preparado 

para a construção de uma barragem de médio porte.  

O Município de Brusque, por sua vez, apresenta população de 105.503 habitantes, 

segundo o censo do IBGE 2010
5
, área de 280 km² e seu bioma é formado pela Mata Atlântica. O 

município foi colonizado por alemães e italianos. 

No início, a economia baseava-se no aproveitamento de madeira e de cultura de 

cereais, fumo e cana-de-açúcar. Já no século XIX, a industrialização chegou por meio da 

indústria têxtil. Hoje a economia do município gira em torno dos serviços, com 53%; da 

indústria, com 47%; e a agricultura que representa apenas 0,22% (IBGE, 2010)
6
. 

Esse município não escapou da rota dos desastres e sofre com a recorrência de 

grandes eventos. Conforme o Diagnóstico dos Desastres Naturais do Brasil para os municípios de 

Santa Catarina
7
, Brusque sofreu, de 1991 a 2010, dois vendavais ou ciclones, uma inundação 

gradual, uma inundação brusca e um movimento de massa. 

O corte inadequado das encostas, os aterros nos rios e o acúmulo de lixo às margens 

são uma constante. Outro cenário fácil de encontrar nesse município é a instalação de grandes 

indústrias dentro de pequenas comunidades. Ao preparar o terreno para a construção, aterram 

quatro ou cinco metros acima do nível das casas, criando novas áreas de risco. 

Em Santa Catarina, especificamente no ano de 2008, houve episódios de inundações e 

deslizamentos que soterraram e modificaram o curso de rios, sendo o Vale do Itajaí a região mais 

afetada. Ao todo, foram 135 mortes no Estado, 47 delas no município de Ilhota e 32 na Região 

dos Baús, área rural do município de Ilhota. Uma questão polêmica e instigante retrata que a 

comunidade rural do município atribuiu a catástrofe local à explosão decorrente do Gasoduto 

Bolívia-Brasil, o que acabou não sendo confirmado, apesar dos relatos dos moradores. A 

imprensa transformou o próprio gasoduto numa das vítimas do desastre socioambiental ocorrido
8
. 

                                                           
5
 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=420290#>. Acesso em: 01/12/2012. 

6
 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=420290#>. Acesso em: 01/12/2012. 

7
 Disponível em:<http://150.162.127.14:8080/atlas/Atlas%20Santa%20Catarina.pdf> Acesso em: 22/08/2013. 

8
 Disponível em: <http://www.ufscar.br/neped/pdfs/anais/ALASRU_GT10_Norma_Valencio.pdf> Acesso: 

23/11/2012. 
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Alguns dos atingidos pelos deslizamentos próximos ao gasoduto ganharam o direito à 

indenização por decisão judicial
9
. 

Dentro deste contexto, onde os direitos nem sempre são garantidos e face ao desafio 

de coordenar interesses e gerir a dinâmica sociopolítica inerente à disputa de poder, é viável que 

as comunidades se capacitem, ampliem sua percepção de risco, aprimorem seu conhecimento 

sobre o território e troquem experiências referentes a direitos e deveres em períodos de desastres.  

Assim, é na perspectiva de ênfase à participação das comunidades em gestão de risco 

e desastres e à compreensão de que "a redução da ameaça, da vulnerabilidade e o aumento da 

resistência social devem caminhar juntos com o intuito de construir comunidades e localidades 

mais resistentes ao desastre" (LAVELL et al, 2005, p. 38) que objetivou-se estudar os NUPDECs. 

Além disso, conforme ressalta Maricato (2001, p. 54), “Os problemas cotidianos vividos pela 

população se apresentam, muitas vezes, sob a forma de desastres que exigem medidas 

emergenciais”. Já para Souza (2006), antes de intervir nestas comunidades é importante conhecer 

as percepções particulares e legítimas destes grupos, respeitando suas especificidades. 

O interesse para o desenvolvimento desta pesquisa nasceu da prática profissional 

como articuladora do projeto Gestão de Risco e Desastres: construindo comunidades seguras, 

ligado à Ação Social Arquidiocesana de Florianópolis, onde a pesquisadora foi responsável direta 

pelo fomento, sensibilização, mobilização e capacitação de cinco Núcleos Comunitários de 

Proteção e Defesa Civil, inclusive os núcleos pesquisados. 

 No cotidiano identificou-se a necessidade de ter instrumentos teóricos e 

metodológicos para contribuir com o trabalho nas comunidades. Os desafios impostos na 

implantação e continuidade das ações dos NUPDECs tornaram esta pesquisa uma ferramenta 

imprescindível enquanto sistematizadora de conhecimentos.  

No Brasil não se encontram referências científicas ou estudos aprofundados 

referentes aos NUPDECs, sua composição e atuação. Apenas poucos manuais e cartilhas com 

instruções de implantação dos NUPDECs, metodologicamente frágeis, tanto pela falta de 

subsídios teóricos, quanto pela falta de experiência dos autores das cartilhas na implantação 

destes núcleos nas comunidades. Não há registros de quantos núcleos existem em nível nacional.  

                                                           
9
 Disponível em:<http://www.adjorisc.com.br/jornais/jornalmetas/ilhota/tj-mantem-decis-o-1.634162/comentarios-

7.876713#.UgOaTpLVBRU> Acesso: 08/08/2013 e em: Disponível em:< 

http://www.clicrbs.com.br/especial/sc/semanafarroupilha/19,0,2324565,Moradores-querem-indenizacao-por-causa-

de-explosao-de-gasoduto-em-SC.html> Acesso em:26/05/2015. 
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Santa Catarina possui 295 municípios. Destes, apenas dez têm Núcleos Comunitários 

implantados
10

. Grande parte desta situação está provavelmente relacionada ao pouco 

investimento do Governo Federal em medidas não estruturais, o que acaba refletindo em estados 

e municípios. 

Esta pesquisa buscou compreender a atuação dos NUPDECs, suas fragilidades, 

potencialidades e o desafio face ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, na 

implementação local, tendo em vista esses múltiplos fatores que os afetam. Seus resultados 

servirão como subsídio orientador para os NUPDECs, à medida que contribuirão para uma leitura 

mais ampla de sua historicidade. Além disso, poderão intermediar e servir de instrumento para 

ampliação dos conhecimentos dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil já 

implantados. 

Para tanto, traçou-se uma linha teórico/prática de conhecimento e envolvimento local 

se sustentando, entre outros, pelas teorias de Lavell (2006), que explicita a importância da 

participação ativa da população local, tanto na preparação quanto na resposta aos desastres 

socioambientais. Por meio desta dinâmica de participação e estreitamento de laços entre o órgão 

de Defesa Civil e a comunidade é que se poderão criar, também, medidas mais efetivas de 

proteção local e resistência aos riscos.  

Valêncio (2010) salienta a necessidade do trabalho em rede, ou seja, envolvimento 

efetivo de órgãos de apoio, como associações e empresas, a fim de prevenir, responder e, se for 

preciso, reconstruir comunidades. Na capacitação das comunidades pode-se utilizar a perspectiva 

de Freire (1996) quando ressalta que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar terra fértil 

para a sua própria produção ou a sua construção. Sob o olhar de Freire, os órgãos de Proteção e 

Defesa Civil encontram seu maior desafio, pois, em sua maioria, é composta por relações 

hierárquicas e influenciada por poder e dominação interinstitucional, não poucas vezes, refletida 

nas ações externas dos agentes.  

Oliveira (1985, p. 09) observa que "A convivência com o autoritarismo gerou 

técnicas de trabalho condizentes com aquele estilo de governar os homens". Ele ainda alerta que 

esta visão positivista e vertical é herança de uma proposta política dos anos 1960, 1970 e 1980, 

que dava suporte mantenedor a essa ordem. Tais realidades carecem ser superadas e, para tanto, a 

                                                           
10

 Disponível em: <http://www.defesacivil.sc.gov.br/> Acesso em: 11/11/2014. 

http://www.defesacivil.sc.gov.br/
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pesquisa torna-se importante instrumento de proposição de novas formas de reflexão da prática e 

ação dos NUPDECs. 

A pesquisa encontrou como principal desafio a minimização da influência da 

participação direta da pesquisadora na sensibilização, mobilização e implantação dos NUPDECs 

estudados. No entanto, aproveitou a experiência adquirida para favorecer a visão holística sobre 

os agentes entrevistados. 

Este estudo tem sua relevância à medida que propõe uma reflexão sobre a prática dos 

NUPDECs e sua efetividade em nível local. Sabe-se que as comunidades com maior 

vulnerabilidade socioambiental possuem prioridade para instalação dos NUPDECs e, a partir 

destes, deve-se buscar fomentar medidas de prevenção aos riscos, em períodos de normalidade, e 

de respostas mais ágeis, em períodos de emergência. Em contraposição a essa oferta, encontra-se 

a realidade de muitas comunidades de risco, que sobrevivem isentas de educação, moradias 

dignas, segurança e, muitas vezes, até falta de alimento. Essas comunidades, em períodos de 

normalidade, já vivenciam o anormal. Sendo assim, como propor um trabalho comunitário, 

engajado na perspectiva de prevenção, onde falta o mínimo diariamente? Abers e Souza (2006), 

comentando sobre orçamento participativo, observaram que “‘os mais pobres entre os pobres’ se 

acham consideravelmente excluídos do processo”. Como incluir, politizar, empoderar, criar 

vínculos, união e autonomia nessas condições? Os desafios teóricos propostos aqui buscam 

perceber e problematizar tais questões, já vivenciadas na prática profissional, que precisam ser 

elucidadas a fim de garantir um pouco mais de justiça social nas comunidades. 

As perguntas de partida para este trabalho de pesquisa foram, portanto, assim 

definidas: Quais as potencialidades e capacidades dos NUPDECS de Botuverá e Brusque para 

responder aos desafios que a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil coloca a nível local? 

Qual a metodologia de formação dos NUPDECs de Botuverá e Brusque? Qual a visão da 

população envolvida nos NUPDECs sobre a formação, estrutura e funcionamento em sua 

localidade? Qual o papel dos NUPDECs na Gestão de Risco nos municípios de Botuverá e 

Brusque?  

Diante destes questionamentos, foi definido como objetivo geral da pesquisa: 

Apontar a atuação, as fragilidades e potencialidades dos NUPDECs e o desafio face ao Sistema 

Nacional de Proteção e Defesa Civil na implantação local. Como objetivos específicos: 1) 

Descrever o processo de formação dos NUPDECs de Botuverá e Brusque; 2) Caracterizar a visão 
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da população envolvida nos NUPDECs sobre a formação, estrutura e funcionamento em sua 

localidade; 3) Analisar o papel dos NUPDECs e sua prática na Gestão de Risco nos municípios 

de Botuverá e Brusque. 

Em relação aos aspectos metodológicos, Dalbério (2009) afirma que a Metodologia 

objetiva apresentar os procedimentos que serão utilizados, e Moresi (2003), que se trata da 

determinação das formas que serão utilizadas para reunir os dados necessários para a consecução 

do trabalho. Sendo assim, esta pesquisa adotou a abordagem qualitativa e, como estratégia, o 

estudo de caso. Definida como pesquisa exploratória, a recolha de dados deu-se pela análise dos 

documentos da ASA e pela coleta de dados em campo, por meio de entrevistas. 

Minayo (2001) lembra que, além da afinidade dos instrumentos, deve haver potencial 

criativo do investigador a fim de construir ou desconstruir o olhar da realidade. Nesse sentido, a 

pesquisa qualitativa aproxima o pesquisador do sujeito pesquisado e confere ao material 

produzido agudeza nas observações comportamentais do informante, como gestos, falas, 

emoções, que podem ser interpretados, objetivando complementar as respostas. 

Em Gerhardt e Silveira, destaca-se: 

 

O informante é uma testemunha e um produto, cujos pensamentos, 

raciocínios lógicos e práticas remetem às lógicas sociais e a 

determinados sistemas simbólicos. E é recorrendo a muitos estudos de 

casos individuais, que se respondem uns aos outros, portanto, através 

da comparação das perspectivas das situações de uns e outros, que 

medimos a tensão existente entre fenômenos individuais e fenômenos 

coletivos (2009, p. 103). 

 

Na perspectiva de compreender cada informante e interpretar os significados dos 

fenômenos foi que se optou pelo uso do estudo de caso que, segundo Fonseca: 

 

Pode decorrer de acordo com uma perspectiva interpretativa, que 

procura compreender como é o mundo do ponto de vista dos 

participantes, ou uma perspectiva pragmática, que visa simplesmente 

apresentar uma perspectiva global, tanto quanto possível completa e 

coerente, do objeto de estudo do ponto de vista do investigador (2002, 

p. 33). 

 

Para realizar este estudo de casos múltiplos “a qualidade de uma análise de estudo de 

casos não depende unicamente das técnicas utilizadas, embora elas sejam importantes. De igual 
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importância é que o pesquisador demonstre destreza suficiente para conduzir a análise” (YIN, 

2001, p. 155). Ainda para o autor,  

Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida 

quando se colocam questões do tipo "como" e "por que", quando o 

pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se 

encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto 

da vida real (2001, p. 19). 

 

Por não se conhecer essa realidade em profundidade, a pesquisa será exploratória. 

Sua aplicação tem por finalidade a elaboração de instrumento de pesquisa adequado à realidade. 

Possibilita um maior conhecimento do pesquisador com o objeto de estudo e tem como finalidade 

apontar as características essenciais do tema que se quer abordar. "A pesquisa exploratória busca 

o aprimoramento das ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é flexível e envolve 

técnicas como: a) levantamento bibliográfico; b) entrevistas; e c) análise de exemplos para 

estimular a compreensão" (DALBÉRIO, 2009, p. 165). 

Para o primeiro objetivo específico de 
"
descrever o processo de formação dos 

NUPDECs de Botuverá e Brusque", a pesquisa documental apresenta uma série de vantagens. 

Primeiramente há que se considerar que os documentos constituem fonte rica e estável de dados. 

Como os documentos subsistem ao longo do tempo, tornam-se a mais importante fonte de dados 

em qualquer pesquisa de natureza histórica (GIL, 2002, p. 46). 

Junto aos relatórios, cartas, atas e outros documentos internos da Ação Social 

Arquidiocesana, buscou-se fazer uma análise do período de 2009 a 2013. Foram consultadas 

cerca de 780 páginas, reunindo dados relevantes para as questões de pesquisa. Também foi 

realizada leitura das atas do NUPDEC de Botuverá. Todos os documentos serviram de subsídio 

na construção do primeiro capítulo que identificou as etapas de sensibilização, mobilização e 

formação dos NUPDECs. 

Para caracterizar a visão da população envolvida nos NUPDECs sobre a formação, 

estrutura e funcionamento em sua localidade, fez-se uso da entrevista que, conforme é "uma 

coleção de questões anotadas por um entrevistador numa situação face a face com a outra pessoa 

(o informante)" (SILVA E MENEZES, 2005, p. 34). O formulário, nesta perspectiva, foi 

considerado o roteiro da pesquisa. As questões desse formulário são semiestruturadas com 

perguntas abertas. Segundo Flick (2013), as entrevistas semiestruturadas possibilitam um melhor 

diálogo com o informante e, por meio dele, possibilitam apreender as visões individuais dos 
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entrevistados sobre o tema. A abordagem teve uma linguagem simples e direta, para que o 

respondente pudesse compreender com clareza o que estava sendo perguntado. O formulário 

passou por uma etapa de pré-teste, num universo reduzido, visando corrigir eventuais erros de 

formulação. 

Representando a ASA, foram entrevistadas seis pessoas que estiveram diretamente 

ligadas ao desenvolvimento e execução do projeto, no período de 2011 a 2013. Três dos 

entrevistados atuam na Instituição e três estão afastados ou prestando assessoria. A média de 

atuação destes profissionais na Instituição foi de seis anos, todos possuem graduação ou estão 

concluindo, e três possuem pós-graduação nas áreas das ciências humanas, com destaque para o 

Serviço Social e as Ciências Sociais (Sociologia).  

Pela Defesa Civil de Botuverá, foram entrevistados três técnicos que atuam frente à 

Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil. A média de idade dos entrevistados era de 43 

anos. O técnico mais antigo tinha um ano e seis meses de trabalho na Instituição e o mais recente, 

quatro meses. Dois possuem escolarização superior completa em pedagogia e pós-graduação em 

Pedagogia e um técnico possui ensino fundamental. Na análise do perfil é possível verificar que o 

cargo de Coordenador de Proteção e Defesa Civil do Município é comissionado e nenhum dos 

técnicos é concursado para exercer cargo na Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil. Por sua 

vez, das quinze pessoas que compõem o NUPDEC de foram entrevistadas doze. A média de 

idade dos entrevistados é de 45 anos e o tempo de residência no município é de 38 anos. Todos os 

integrantes trabalham, sendo seis na Prefeitura, nos cargos de administração, vereador e técnico 

em enfermagem. 

Na Defesa Civil de Brusque foram entrevistados três profissionais. Os entrevistados 

têm uma média de residência no município de quatro anos. Dois deles têm ensino superior 

completo, com pós-graduação e o terceiro está cursando. Em Dom Joaquim foram entrevistados 

nove integrantes do NUPDEC. A média de idade dos entrevistados era 45 anos, sendo que o 

tempo de residência no bairro era de 40 anos. Já em Águas Claras foram entrevistados cinco 

integrantes do NUPDEC. A média de idade entre eles era de 28 anos e o tempo de residência no 

município era de 26 anos.  

A pesquisa totalizou 38 entrevistas, sendo que 90% delas foram gravadas. Os dados 

foram tabulados e depois transcritos para o relatório de forma sistematizada e organizada, 
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seguindo a ordem das perguntas constantes nos formulários. Os formulários que serviram de base 

para as entrevistas podem ser encontrados na íntegra nos apêndices 1, 2 e 3. 

Não se tem aqui o intuito de esgotar o tema, apenas clarear a participação comunitária 

no sistema e compreender a ação dos sujeitos envolvidos neste processo, despertando novos 

olhares sobre a participação comunitária na gestão de risco e desastres, à luz da Política Nacional 

de Proteção e Defesa Civil, dando uma pequena contribuição teórica ao fazer profissional. 

A estrutura dessa dissertação é composta por esta Introdução, que apresenta a 

justificativa e a motivação pessoal ao tema abordado, e ainda a metodologia utilizada para 

alcançar os resultados apresentados. No primeiro capítulo, denominado de Participação 

comunitária e a gestão de risco e desastres conceitos norteadores da pesquisa, são abordados os 

principais conceitos que norteiam a participação comunitária em Gestão de Risco. Por 

compreender que há uma infinidade de materiais referenciando o ciclo da administração de 

desastres esta pesquisa não o abordará. No segundo capítulo, designado de Formação dos 

NUPDECs de Botuverá e Brusque há a descrição do processo de formação dos NUPDECs de 

Botuverá e Brusque, por meio de uma iniciativa não governamental e como se deu a interação 

entre os órgãos envolvidos. No terceiro capítulo denominado de Visão da população envolvida 

nos NUPDECs: sobre formação, estrutura e funcionamento em sua localidade é caracterizada a 

visão da população envolvida nos NUPDECs e como ela acompanha a formação, a estrutura e o 

funcionamento em sua localidade. Por meio das entrevistas realizadas, buscou-se compreender a 

relação ASA/NUPDEC/Defesa Civil e o suporte técnico dado pela instituição pública à 

comunidade. Ainda no terceiro capítulo, foi realizado o exame do papel dos NUPDECs e suas 

práticas na gestão de risco nos municípios de Botuverá e Brusque. Por intermédio do cruzamento 

e análise dos dados foram apresentadas a visão, metodologia de formação, e a prática dos 

integrantes na implementação, acompanhamento e compreensão dos NUPDECs. Ao final são 

apresentadas as considerações finais, as referências bibliográficas, os apêndices e os anexos. 

 

  



21 

 

CAPÍTULO I - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA E A GESTÃO DE RISCO E 

DESASTRES. CONCEITOS NORTEADORES DA PESQUISA 

 

 

1.1. GESTÃO DE RISCO E DESASTRE 

 

O histórico dos recorrentes desastres no Brasil vem fomentando e influenciando a 

política pública de Defesa Civil e sua ampliação. Santa Catarina
11

, em 2008, sofreu o maior 

desastre já registrado no Estado por conta de chuvas frequentes. Foram 135 mortes e dois milhões 

de atingidos. Após o episódio, alguns municípios, em especial do Vale do Itajaí, passaram a se 

organizar para responder com mais eficácia, eficiência e efetividade aos eventos adversos. Nesse 

contexto de resposta e reconstrução é que a política de Defesa Civil passou a ter um maior 

destaque no âmbito nacional e ficou evidenciada sua estrutura, desconhecida da maior parte da 

sociedade. 

No início de 2011, a Região Serrana do Rio de Janeiro
12

 foi surpreendida por fortes 

chuvas que desencadearam inundações e deslizamentos, somando-se 837 mortes, milhares de 

desabrigados e desalojados e 500 pessoas desaparecidas.  

A magnitude dos eventos adversos tem ultrapassado a capacidade de resposta do 

sistema receptor, transformando locais já vulneráveis em alvos fáceis da destruição. Esses 

episódios nos deixam a certeza de que os órgãos de Proteção e Defesa Civil não estão preparados 

e não podem atuar sozinhos em grandes eventos. "Cada desastre deixava cicatrizes mostrando a 

falibilidade do sistema sociotécnico envolvido nas emergências, com ruptura nas relações de 

confiança" (VALENCIO, 2010, p. 751).  A cada novo evento a comunidade vai desacreditando 

nas forças estatais e municipais que movem as políticas públicas e vai sentindo a necessidade de 

agir e se unir aos demais órgãos e instituições para buscar medidas mais efetivas objetivando a 

redução de riscos de desastres. 

O Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres - UNISDR 

define desastres como: “Uma séria interrupção do funcionamento de uma comunidade que 

                                                           
11

 Disponível em: <http://www.desastre.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=400:santa-

catarina-relembra-um-ano-da-maior-tragedia-do-estado&catid=1:ultimas-noticias>Acesso:06/08/2013. 
12

 Disponível em:<http://www.estadao.com.br/noticias/geral,total-de-mortos-na-regiao-serrana-do-rio-chega-a-

837,671814,0.htm>. Acesso em: 06/08/2013. 

 

 

 



22 

 

ocasiona uma grande quantidade de mortes, impactos ambientais, econômicos que excedem a 

capacidade da sociedade afetada de fazer frente aos eventos mediante o uso de seus próprios 

recursos” (UNISDR, 2009, p. 13). 

Compreende-se que desastre é a incapacidade de responder sozinho ao evento a que 

se está sendo submetido, causando perturbação, transtorno à comunidade afetada, como perda de 

energia elétrica, de comunicação, de água potável, entre outros. A população e as instituições 

públicas e privadas ficam sem condições de acesso aos seus principais serviços. Há destruição de 

estradas, pontes e ocorrem mortes.  Os eventos que podem causar desastres, não podem ser 

evitados, mas seus danos podem ser diminuídos por meio da Gestão de Risco de Desastre. 

Para atuar na iminência de um desastre, ou na elaboração de medidas preventivas, é 

preciso saber o que é gestão de risco. Segundo a UNISDR o termo Gestão de Risco é definido 

pelo “processo sistemático para implementar políticas e fortalecer a capacidade de enfrentamento 

para reduzir os impactos negativos das ameaças e a possibilidade de que ocorra um desastre” 

(UNISDR, 2009, p. 19). Percebe-se que o processo de gestão de risco e desastre deve acontecer 

em sinergia com diversas instituições governamentais e não governamentais a fim de 

potencializar conhecimentos. Segundo a Agência Suíça para Cooperação e Desenvolvimento 

(COSUDE), citada por Lavell: 

 

Entende-se por "gestão de risco" o planejamento e execução de ações 

para evitar ou diminuir os efeitos de um desastre de forma integral, 

buscando instrumentos de prevenção e preparação, destinados a 

incorporar o planejamento territorial nos planos estratégicos de 

desenvolvimento de cada município (2004, p. 68). 

 

Na definição do COSUDE a gestão de risco de desastres dá-se preferencialmente por 

meio de planos estratégicos e sua integração deve ocorrer por meio dos órgãos municipais de 

Proteção e Defesa Civil em parceria com o município, de forma integral e coordenada 

integrando-se ao Plano Diretor. 

 

1.1.1 Gestão de risco e a participação da comunidade por meio dos NUPDECs 

 

No Brasil, a Política que tratada Gestão de Risco de Desastres é a PNPDEC, e é 

coordenada pelo Ministério da Integração Nacional (MI) por meio do SINPDEC.  O Sistema é 
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composto pelo Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC); Secretaria Nacional 

de Proteção e Defesa Civil (SENPDEC); Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil 

(COREDECs); Coordenadorias ou Secretarias Estaduais de Defesa Civil; e as Coordenadorias, 

Secretarias ou Diretorias de Defesa Civil Municipal, dependendo da organização de cada 

município. 

Por esse motivo, a forma como cada órgão de Proteção e Defesa Civil se constitui é 

tão importante. Como se observa no organograma abaixo, a Proteção e Defesa Civil é um órgão 

de coordenação de ações e cabe a ela, em períodos de desastres, coordenar as ações dos órgãos 

setoriais, de apoio, e da comunidade para responder e minimizar os danos com a maior eficiência 

possível. Sua atuação, porém, não se limita ao período de desastres, tendo papel essencial na 

prevenção, nos períodos de normalidade, conforme dispõe a Lei nº 12.608 de 2012: "a incerteza 

quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção das medidas preventivas e 

mitigadoras da situação de risco”. Esta determinação da lei deixa claro que, mesmo que incidam 

longos períodos sem situações de emergência ou de eventos adversos danosos, é dever do órgão 

de Proteção e Defesa Civil continuar promovendo medidas preventivas e disseminando o 

conhecimento na administração dos desastres.  

 

Figura 2- Organograma da Proteção e Defesa Civil Municipal. 
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A Lei nº 12.608 de 2012, também define que: 

 

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. 

 

A gestão de risco é, nesse sentido, uma política pública e como tal obedece a regras e 

técnicas para a sua utilização. Nessa perspectiva, destaca-se a importância de contar com um 

corpo técnico capacitado para atuar, com conhecimento das diretrizes e das bases administrativas. 

Isso significa que a Defesa Civil Municipal carece de um conjunto de medidas e de instrumentos 

para reduzir os riscos existentes em períodos de normalidade e anormalidade como: planejamento 

para responder aos desastres, ações de prevenção que abrangem medidas estruturais
13

 e medidas 

não estruturais
14

, hierarquização dos riscos em nível municipal, elaboração de planos de 

contingência, inserção no Plano Diretor, além de pensar planos plurianuais em conjunto com a 

sociedade e com órgãos públicos municipais. Desta forma, é importante a organização prévia de 

instrumentos municipais de Proteção e Defesa Civil.  

É comum que o sistema, em especial o municipal, apresente dificuldades de 

infraestrutura adequada e suporte técnico capacitado, tanto para coordenar eventos quanto para 

criar redes nos municípios.  

Muitos desses desafios, para além do sistema que os compreendem, têm origem mais 

evidente nas gestões públicas, onde os prefeitos eleitos democraticamente nomeiam como 

coordenadores
15

 de Defesa Civil voluntários que, em períodos de normalidade, possuem outras 

atribuições e ocupam outros cargos. É comum que tais coordenadores de Defesa Civil não 

conheçam as atribuições do cargo que lhes foi legado, não possuam conhecimento da área de 

gestão de risco e também não busquem por qualificação, em razão de sua função remunerada ou 

formação ser de áreas distintas. Da mesma forma, esses profissionais não possuem bagagem 

teórica ou técnica sobre a Política Nacional de Defesa Civil, salvo algumas vezes, quando 

conhecem a realidade local por ali residir. Una-se a isto, a falta de oferta de capacitações para 

                                                           
13

 Como construções no geral de pontes, muros de contenções, barragens, entre outras. 
14

 Como conscientização comunitária, conscientização do poder público local, conscientização das instituições e de 

todos os atores sociais por meio de capacitações, cursos, palestras, seminários, entre outros. 
15

 Utilizaremos Coordenadores, pois não há um padrão para os cargos de Gestão de Defesa Civil, podendo ser 

Secretarias ou Diretorias dependendo da organização municipal. 
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esses técnicos, a negligência de orientação e a ausência de acompanhamento aos municípios por 

parte da Defesa Civil Estadual e Nacional em períodos de normalidade. 

As prefeituras municipais não têm concurso público para gestores e tampouco para a 

contratação de servidores para atuação no sistema de Defesa Civil. O trabalho se desenvolve por 

ação voluntária ou por cargos comissionados
16

. Normalmente, o prefeito, no ato de suas 

atribuições legais, nomeia um coordenador de Defesa Civil para a função.  

Além disso, e apesar dos esforços, é comum os técnicos encontrarem como principais 

desafios: infraestrutura inadequada de trabalho, falta de instrumentos básicos de monitoramento, 

como os pluviômetros, carros para vistorias, poucos funcionários frente à demanda e pouco 

contato (ou nenhum) com o restante do SINPDEC, em especial o Estadual.  

Segundo Valêncio:  

A consolidação institucional processou-se, nos últimos 15 anos, à 

sombra desse imaginário, o que lhe deu elasticidade para compor o 

alargamento de seu tecido burocrático para aninhar alianças políticas, 

vínculos de compadrio, benesses em cargos e vantagens. Sem atentar 

para as implicações deletérias do reforço de contingente com a 

manutenção das mesmas práticas técnicas, compondo insuficiências 

que precisam ser objeto de exame visando um novo patamar de 

compromisso coletivo [...] (2010, p. 752). 

 

Este cenário é visto em todo o sistema nacional e prejudica o planejamento em 

Proteção e Defesa Civil. As ações são paliativas e com cunho curativo sem o intuito de mudanças 

profundas. No quadro abaixo podemos visualizar a situação descrita: 

 

Figura 3- Quadro comparativo da composição da Proteção e Defesa Civil municipal 
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 Cargos comissionados também são conhecidos como os cargos de confiança ou de favor. 

 

Proteção e Defesa Civil Voluntária 
Proteção e Defesa Civil 

Comissionada 

Proteção e Defesa Civil 

Concursada 

Trabalha em outra área do 

município. 

Atua na Coordenadoria ou Secretaria 

de Defesa Civil. 

Atua na Coordenadoria ou 

Secretaria de Defesa Civil 

Nomeado pelo Prefeito/ Voluntário Cargo comissionado e nomeado pelo 

Prefeito 

Concurso público 

Via de regra, não tem conhecimento 

técnico. 

Tem algum conhecimento técnico. Possui um ótimo conhecimento 

técnico 

Atua quando acontece o desastre. Atua com dificuldade na prevenção Atua na prevenção e na 

continuidade das ações. 
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Os reflexos dessa forma de (des)organização das coordenadorias e do sistema público 

são percebidos quando o desastre acontece, pela demora de resposta aos eventos. Exemplo claro é 

exposto pela imprensa nos períodos dos desastres, com as famílias que permanecem nos abrigos, 

estruturas de casas destruídas, vias interrompidas por longos períodos e serviços públicos 

essenciais suspensos. Os técnicos justificam a demora pela dificuldade de compreensão da 

Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, fundamental para preenchimento do 

Formulário de Informação de Desastre - FIDE
17

. Assim, a demora da resposta passa a ser 

atribuída à falibilidade do sistema de Defesa Civil e ao atraso na liberação do recurso federal ou 

estadual.  

Tais atitudes mascaram as causas reais e atrasam, ainda mais, possíveis negociações 

locais de resolutiva. Há lacunas produzidas pelos técnicos a partir do momento que adentram nas 

comunidades, normalmente em períodos de desastres, procurando atuar no lugar de outros 

profissionais como: o assistente social, o gestor do abrigo, o bombeiro, esquecendo-se de sua 

função de gerir e coordenar as ações. Assumindo outras posições que não lhe cabem, vão 

sucateando, assim, o pouco da estrutura da Defesa Civil. Revela-se então o desafio do trabalho 

interdisciplinar e das relações hierárquicas no seio dessa instituição. Conforme Valêncio indica, 

“Há, ainda, a utilização do enunciado da fatalidade pelo sistema sociotécnico de defesa civil para 
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 Formulário que objetiva a liberação de recursos por meio do Sistema Nacional de Defesa Civil e do Ministério da 

Integração. 

Raramente reúne-se com outros 

profissionais.  

Faz reuniões contínuas e busca 

agregar outras secretarias ao trabalho.  

Faz reuniões contínuas e busca 

agregar outras secretarias ao 

trabalho para parcerias e 

desenvolvimento do Órgão 

Municipal de Proteção e Defesa 

Civil. 

Não tem equipe técnica ou 

responsável. 

Alguns municípios possuem corpo 

técnico capacitado (normalmente os 

que apresentam maior densidade 

demográfica). Na maioria dos casos, 

não há capacitação e a equipe técnica 

é escassa.  

Possui equipe técnica e busca a 

contínua reciclagem dos seus 

integrantes. 

A comunidade fica sabendo de sua 

existência apenas quando acontece 

algum evento. 

Busca o apoio da comunidade, mas 

não consegue dar suporte em 

decorrência dos desafios acima 

descritos. 

Busca o apoio da comunidade e 

fortalece a rede de ações por 

meio das associações de 

moradores, conselhos 

comunitários entre outros. 
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compor-se, ele próprio, na cena como um sujeito vulnerável, exigindo para si recursos materiais 

para se fortalecer e atender melhor o cidadão em evento futuro” (2010, p. 757). 

Outro fator preponderante na atuação dos técnicos tem sido a culpabilização dos 

cidadãos atingidos por desastres, que são acusados por sua situação como se tivessem escolhido 

tal lugar para morar em detrimento de outro, negando as condições socioeconômicas e de 

subalternidade das pessoas em relação ao sistema vigente. 

Intrincada nessa realidade bem descreveu Santos in JUNCÁ:  

Cada homem vale pelo lugar onde está: o seu valor como produtor, 

consumidor, cidadão, depende da sua localização no território [...] a 

possibilidade de ser mais ou menos cidadão depende, em larga 

proporção, do ponto do território onde se está. Enquanto um lugar 

vem a ser condição de sua pobreza, outro lugar poderia, no mesmo 

momento histórico, facilitar o acesso àqueles bens e serviços que lhe 

são teoricamente devidos, mas que, de fato, faltam (2007, p. 56). 

 

Nesse cenário de contradições é que as comunidades mais vulneráveis são apontadas 

e convidadas para atuarem na Gestão de Risco de Desastres. Nos planejamentos para gerir riscos 

e desastres deve estar incluída, portanto, a participação das comunidades, em especial as mais 

vulneráveis a estes eventos. No entanto, ao longo da história da Proteção e Defesa Civil, observa-

se sua atuação na resposta e sem oferecer medidas preventivas eficazes, em especial quando se 

tratam das medidas não estruturais junto às comunidades.  

Quando alguma ação de ordem preventiva é ofertada à comunidade, não são 

consideradas suas especificidades e demandas. As relações com as comunidades, historicamente, 

caracterizam-se por relações hierarquizadas, não flexíveis e fechadas às mudanças, não somente 

no âmbito da política pública de Defesa Civil, mas com maior ênfase nela. Um dos motivos é a 

formação das equipes técnicas que compõem o sistema de Proteção e Defesa Civil serem, 

notadamente, compostas por integrantes do Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e segurança 

pública no geral, em que predomina um comportamento militar. 

Esse contexto contribui para geração de sujeitos não participativos nas ações 

comunitárias e uma cultura de dependência e desconfiança entre os atores sociais e os técnicos, 

sendo nesse cenário que a comunidade é chamada a contribuir.  
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A PNPDEC, na Diretriz 7,
18

 traz o indicativo de "Implementar a interação entre os 

órgãos do governo e a comunidade, especialmente por intermédio das Coordenadorias 

Municipais de Defesa Civil ou órgãos correspondentes e dos Núcleos Comunitários de Defesa 

Civil". (PNDEC, 2007, p. 11). 

Na Política de Defesa Civil, de 2007, fica evidenciado o papel das coordenadorias 

municipais na articulação, mobilização e sensibilização das comunidades para minimização dos 

riscos em âmbito local e a necessidade do trabalho integrado e da priorização dos processos 

coletivos, com a implantação dos NUPDECs. Para operacionalizar as capacitações nas 

comunidades, as Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil podem incentivar o 

surgimento dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil. 

Segundo a Apostila para operacionalização das COMDECS: 

 

Os NUDECs podem ser organizados em diferentes grupos 

comunitários que constituem os distritos, vilas, povoados, bairros, 

quarteirões, edificações de grande porte, escolas e distritos industriais. 

Funcionam como elos entre a comunidade e o governo municipal 

através da COMDEC, com o objetivo de reduzir desastres e de 

promover a segurança da população contra eles, que podem ocorrer 

nos cenários estudados. A instalação dos NUDECs cresce em 

importância nas áreas de riscos intensificados de desastres e tem por 

objetivo principal informar, organizar e preparar a comunidade 

local para minimizar os desastres e dar pronta resposta aos mesmos, 

buscando reduzir ao máximo a intensidade dos danos e prejuízos 

consequentes (2009, p. 6). (grifado no original) 
 

O NUPDEC é formado por um grupo de voluntários que trabalha na comunidade 

incentivando medidas preventivas para diminuir os riscos de desastres a nível local.  No entanto, 

a Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, não cita os NUPDECs, referindo-se, no artigo 8, como 

sendo atribuição do município o:  

 

estímulo à participação de entidades privadas, associações de 

voluntários, clubes de serviços, organizações não governamentais e 

associação de classe e comunitárias nas ações do SINPDEC e 

promover o treinamento de associações de voluntários para atuação 

conjunta com as comunidades apoiadas.  

                                                           
18

 A Política Nacional de Defesa Civil está sendo citada neste texto com o intuito de explicar de onde vem a ideia do 

fomento dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil e demonstrando, assim, sua legitimidade frente ao sistema. 

Também refletir acerca do esquecimento dos NUPDECs na PNDEC 12.608/2012, em muitos municípios brasileiros. 
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Entre as diretrizes da PNPDEC consta, implicitamente, que a gestão de risco dar-se-á 

por meio dos NUPDECs, porém hoje, sem o devido respaldo legal, gera-se um clima de incerteza 

e insegurança nos NUPDECs já implantados. Desta forma, fica evidente a vulnerabilidade do 

sistema ao tratar das formas de capacitação e proteção das comunidades. 

No curso básico, em nível nacional, oferecido pela Secretaria de Proteção e Defesa 

Civil, afirma-se que: 

 

No município, os seguintes órgãos devem ser articulados pelo Órgão 

Municipal de Proteção e Defesa Civil: Conselho Municipal de 

Proteção e Defesa Civil; Coordenadoria Executiva de Proteção e 

Defesa Civil; Núcleos Comunitários de Defesa Civil; Órgãos 

Setoriais; e Órgãos de Apoio (2013, p. 85). 

 

Aos coordenadores municipais de Proteção e Defesa Civil são colocados os desafios 

da mudança de cultura de suas comunidades, seja por meio da criação e acompanhamento dos 

NUPDECs, seja mediante capacitações aos voluntários comunitários. Para tanto, poderá ser 

necessário o trabalho em rede, a articulação entre órgãos públicos e privados, acompanhamento 

interdisciplinar e intersetorial dos voluntários e de suas ações, integração com os planos 

municipais, em especial, o plano diretor. "A redução da ameaça, da vulnerabilidade e o aumento 

da resiliência social devem caminhar juntos, com o intuito de construir comunidades e 

localidades mais resistentes ao desastre" (LAVELL et al, 2005, p. 3). Ou seja, é necessário 

priorizar os processos coletivos e as medidas preventivas locais. O conhecimento comunitário é 

importante para a Redução de Risco e Desastres.  

Conforme argumenta Souza: 

Sob um ângulo autonomista, os instrumentos de planejamento, por 

mais relevantes e criativos que sejam só adquirem verdadeira 

importância ao terem a sua operacionalização (regulamentação) e sua 

implementação influenciadas e monitoradas pelos cidadãos (2006, p. 

321). 

 

Quando a comunidade participa do processo de identificação das áreas de risco e 

auxilia na construção de medidas protetivas, ela mesma absorve a necessidade de sua 

autoproteção e passa a ser monitora de seu território, protegendo-o.  Percebe-se isto por meio das 

associações de bairro, conselhos de segurança, entre outras instituições que organizam os anseios 

da comunidade. Nesse sentido, os NUPDECs podem desempenhar um papel imprescindível de 
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ação direta por ser uma forma de organização da comunidade em parceria com a Coordenadoria 

Municipal de Proteção e Defesa Civil para o trabalho de redução de riscos. Isso pressupõe um 

sistema de Proteção e Defesa Civil organizado e apoiando a autonomia comunitária.  

Na busca de diminuir a distância entre Estado e municípios o órgão estadual de 

Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina implantou as Coordenarias Regionais de Proteção e 

Defesa Civil - COREDECs que estão junto as Secretarias Regionais Desenvolvimento do Estado 

- SDR e às quais são atribuídas, segundo o portal da Defesa Civil Estadual
19

: 

 

Executar os programas descentralizados da Secretaria Estadual, 

relacionados à prevenção, preparação e resposta aos desastres, além 

de orientar, de acordo com as normas e a legislação em vigor, a 

correta utilização dos recursos materiais e financeiros 

disponibilizados pela Secretaria a municípios atingidos por desastres. 

O coordenador regional também terá que promover e fomentar a 

discussão dos assuntos relacionados à proteção e defesa civil no 

âmbito de sua respectiva área de abrangência. 

 

Sendo assim, as COREDECs são elo entre o Estado e os municípios e são 

responsáveis pelo desenvolvimento da temática e dos órgãos de Proteção e Defesa Civil 

municipal em algumas regiões do estado. Para tanto, necessitam de estrutura física adequada, 

recursos financeiros e carros disponíveis para mobilidade entre os municípios. Não sendo uma 

realidade, já que boa parte delas ainda está sendo estruturada. 

Segundo o Diagnóstico e Análise das necessidades de formação em Gestão De Risco 

de desastres realizado pelo PNUD
20

: 

 

A Proteção e Defesa Civil do Estado apresenta algumas  deficiências 

em sua capacidade de comunicação e articulação com os municípios. 

As COREDECs, criadas há cerca de dois anos no estado, ainda não 

estão completamente estabelecidas, portanto, em sua maioria, não 

cumprem seu papel na articulação entre estado e municípios. Além 

disso, ao nível municipal não há boa articulação das COMDECs com 

outras secretarias que realizam trabalhos de interesse da Proteção e 

Defesa Civil na prefeitura (2014, p. 128). 

 

                                                           
19

 Disponível em: <http://www.defesacivil.sc.gov.br/index.php/ultimas-noticias/1588-secretarias-regionais-terao-

coordenadoria-de-defesa-civil.html> Acesso em: 21/042015. 
20

 Disponível em:< http://www.pnud.org.br/arquivos/Diagnostico%20Nec%20de%20Form%20SINPDEC_r.pdf> 

Acesso em: 21/04/2014. 
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A atual fase de organização e estruturação das COREDECs explica boa parte dos 

desafios que os municípios enfrentam em seu cotidiano. No mesmo relatório destaca-se, ainda, a 

atenção para a importância de o município trabalhar a intersetorialidade municipal a fim de 

potencializar os trabalhos em Gestão de risco. A realidade dos municípios não é diferente do 

restante do sistema, mas é nele que a falta de conhecimentos, metodologia de trabalho e a 

inserção no sistema ficam mais evidentes.   

 

1.2 AS VULNERABILIDADES SOCIOAMBIENTAIS 

 

A priori, os NUPDECs podem ser organizados nas comunidades consideradas de 

maior vulnerabilidade. O fomento dos núcleos aspira tornar os participantes em multiplicadores 

de conhecimento, de maneira que possam disseminar cultura preventiva e mobilizar para atuação 

local.   

Clot afirma que: 

A sustentabilidade do projeto depende em grande parte do grau de 

participação das autoridades locais e do empoderamento dos autores 

comunitários: pode-se obter um bom projeto e bons resultados, mas se 

as autoridades municipais não prestarem apoio ao trabalho, torna-se 

difícil melhorar as condições de uma região (2006, p. 70).  

 

No seio das comunidades é que as contradições vivenciadas com o modelo de 

desenvolvimento vigente colocam-se com mais força e tensão. Estas contradições, em períodos 

de anormalidade, ampliam-se e atingem fatalmente as localidades mais vulneráveis: social, 

econômica, ambiental e, principalmente, cultural e politicamente. Uma das principais ocorrências 

nos desastres é o dano causado às moradias, impossibilitando o retorno das famílias. 

Segundo Guerra: 

A intervenção humana sobre o relevo terrestre, quer seja em áreas 

urbanas ou rurais, demanda a ocupação e a transformação da 

superfície do terreno. Dependendo do tamanho dessa intervenção, das 

práticas conservacionistas utilizadas e dos riscos geomorfológicos 

envolvidos, os impactos ambientais associados, poderão causar 

grandes prejuízos ao meio físico e aos seres humanos (2003, p.191). 
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Os prejuízos e danos à população dão-se principalmente devido à localização 

inadequada das casas, normalmente ribeirinhas ou localizadas em encostas íngremes, que não 

levam em conta padrões construtivos e/ou a formação geológica.  

O aumento populacional e a desorganização territorial, principalmente nos grandes 

centros, geram dinâmica perigosa e constante, sem que haja controle, fiscalização ou orientações 

por parte dos municípios, tanto das áreas ambientalmente frágeis quanto do aumento da ocupação 

humana.   

Ferreira destaca que: 

 

Esses fatores elencados fazem com que fenômenos naturais extremos 

tenham sérios impactos negativos, ocasionando substanciais perdas de 

bens e, muitas vezes, de vidas. As estatísticas globais sobre os 

desastres ambientais têm demonstrado um aumento significativo no 

número de ocorrências ao redor do globo. Ao longo dos anos a perda 

de vidas humanas mostra uma tendência de queda, mas o número de 

pessoas afetadas continua a subir (2012, p. 19). 

 

As vulnerabilidades ampliam-se e ganham cunho econômico, socioambiental, cultural 

e político, com influência direta quando da ocorrência dos desastres, maximizando sua força 

destrutiva. 

 Vários órgãos nacionais e internacionais têm se unido para minimizar e reduzir os 

riscos de desastres a fim de diminuir o seu impacto nas comunidades afetadas, entre eles: 

Organização das Nações Unidas (ONU), em especial seu Escritório para Redução de Risco de 

Desastres (UNISDR), Rede Cáritas, Cruz Vermelha, entre outros. Esses órgãos colaboram nas 

ações de resposta, tanto em seus países quanto nos países em desenvolvimento e promovem 

grandes campanhas mundiais para sensibilizar governos e implantar programas com foco na 

prevenção. 

Quanto à vulnerabilidade socioambiental em Santa Catarina, o desastre de 2008 

encontrou uma população despreparada pela inexperiência em eventos de grande porte, pela falta 

de organização das políticas públicas, em especial de Proteção e Defesa Civil e Assistência Social 

no Estado.  Todo o Estado catarinense sofreu danos direta ou indiretamente. Esse evento foi um 

divisor de águas para a política pública nacional e estadual, sendo o marco inicial para um 

processo de capacitação de agentes de Defesa Civil e de publicização desses serviços. Muitas 

instituições nem ao menos sabiam o que é a Defesa Civil, onde ela atua e qual o seu foco.  
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 Buscando compreender a abrangência do que são as áreas de vulnerabilidade 

socioambiental, "entendemos que não é por acaso que as áreas de risco de degradação ambiental 

também são, na maioria das vezes, áreas de pobreza e privação social" (ALVES, 2006, p. 44). Na 

leitura do contexto em que a vulnerabilidade se forma, percebe-se que ela se dá, 

preferencialmente, por meio das relações do homem com o espaço que ocupa e por dominação do 

capital sobre as relações sociais. 

 A noção de vulnerabilidade geralmente é definida como uma situação em que 

estão presentes três elementos (ou componentes): exposição ao risco, incapacidade de reação e 

dificuldade de adaptação diante da materialização do risco (MOSER, 1998, p.18).  

Compreendemos aqui vulnerabilidade como a exposição ao risco e falta de recursos 

para responder. As pessoas ocupam, devido a fatores sociais, econômicos e culturais, áreas 

ambientalmente frágeis, expondo-se aos riscos. Os fatores econômicos determinam, 

normalmente, a capacidade de reação quando o risco é potencializado por uma ameaça, ou com a 

efetivação do evento que lhe possa causar danos. Compreende-se que a gênese das 

vulnerabilidades socioambientais estão intrinsecamente relacionadas pelo modo de produção 

vigente, seja pela produção das áreas de risco ou pela ocupação desses locais. 

 A vulnerabilidade social engloba também as famílias e a privação dos bens, a 

exclusão do acesso às políticas públicas e, possivelmente, em muitos casos, a ausência do 

mercado de trabalho. Uma das consequências da vulnerabilidade social é a segregação espacial, 

potencializada pela falta de políticas públicas, em especial, as políticas habitacionais. As políticas 

habitacionais brasileiras são historicamente excludentes, assumindo um papel de fortificador da 

especulação imobiliária. Elas garantem o acesso à moradia, em grande parte, às famílias de classe 

média em detrimento das famílias empobrecidas que acabam ocupando espaços nas periferias, 

muitas vezes sem saneamento básico e infraestrutura adequada para a dignidade humana. As 

migrações e a imigração, devido a eventos climáticos ou à busca de novas oportunidades em 

novos locais do território, também têm sido um dos grandes produtores de áreas de ocupação de 

risco, seja social ou ambiental. 

 Segundo Maricato: 

Para a população imigrante e depois para a população migrante 

(inserção econômica e melhora de vida) se extinguiram. A exclusão 

social tem sua expressão mais concreta na segregação espacial ou 

ambiental, configurando pontos de concentração de pobreza à 
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semelhança de "guetos", ou imensas regiões nas quais a pobreza é 

homogeneamente disseminada (1996, p. 29). 

 

O Estado de Santa Catarina não fica imune à falta de efetivação das políticas públicas 

que garantam os mínimos sociais. Aqui também há falta de habitações dignas com saneamento 

adequado, de infraestrutura mínima em alguns bairros. As famílias não encontram local 

apropriado para se informar sobre os riscos aos quais estão se expondo ao ocuparem áreas 

ribeiras, suscetíveis a inundações, ou áreas das encostas, suscetíveis a deslizamentos. 

Normalmente, esses locais não possuem nem mesmo uma placa informativa dos riscos. Para 

"Nessa nova perspectiva, os desastres são o produto de processos de transformação e crescimento 

da sociedade, que não garantem uma adequada relação com o ambiente natural e o construído que 

lhe dá sustento" (LAVELL, 2000, p. 12)
21

. 

Nesse sentido, Albino ressalta que: 

A compreensão do conceito de vulnerabilidade social se tornou 

elemento chave para a compreensão do grau do impacto que 

determinada sociedade sofrerá frente a um evento físico, e deve 

auxiliar na análise de suas especificidades para propiciar mecanismos 

mais eficientes de resposta aos desastres e mitigação dos riscos com a 

inclusão da participação das comunidades (2012, p.48). 

 

 

As vulnerabilidades tendem a aumentar, em especial pelo crescimento demográfico e 

a ocupação desorganizada do solo que tem encontrado energia no modelo de desenvolvimento 

vigente - a questão da moradia, pelo menos no Brasil, está longe de obter solução razoável. É 

nessa perspectiva que a participação social poderá ser um dos eixos para a redução dos riscos. 

 

1.3 AS POLÍTICAS PÚBLICAS E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

 No contexto abordado no item anterior torna-se importante ampliar o leque de 

abrangência das políticas públicas buscando realizar a gestão de risco das comunidades já 

estabelecidas. A esse respeito é base explicitar o que se entende por política pública. 

Segundo Oszlak e O'Donnell, política pública é: 

                                                           
21

 Disponível em: <http://www.cridlac.org/cd/CD_Inversion/pdf/spa/doc12544/doc12544-1.pdf> Acesso em: 

01/12/2012. 
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[...] um conjunto de ações e omissões que manifestam uma 

modalidade de intervenção do Estado em relação a uma questão que 

chama a atenção, o interesse e a mobilização de outros atores da 

sociedade civil. Desta intervenção, pode-se inferir uma determinada 

direção, uma determinada orientação normativa, que, 

presumivelmente, afetará o futuro curso do processo social 

desenvolvido, até então, em torno do tema (1976, p. 21). 

 

As questões sociais problematizadas pelo Estado são respondidas com políticas 

públicas e, conforme Silva elas constituem-se de: 

[...] identificação das fases da formulação de políticas, que seriam: 1) 

reconhecimento de assuntos; 2) formulação de problemas; 3) 

identificação das necessidades; 4) fixação de objetivos; 5) 

consideração de opções; 6) intervenção; e, 7) avaliação das 

consequências. Também há acordo em que, ao analisar uma política, 

faz-se necessário examinar as agências formadoras de políticas, as 

regras para tomada de decisão, as inter-relações entre as agências e os 

formuladores, bem como os agentes externos que influenciam o 

seguimento das decisões (2011, p. 168).  
 

As políticas públicas sociais, ambientais, habitacionais, de saúde, educacionais e de 

proteção e defesa civil, ampliadas dentro das comunidades, podem beneficiar e colaborar na 

redução de riscos locais. Nos últimos anos muito se caminhou no Brasil em termos de alcance das 

políticas públicas e de direitos sociais. O que se percebe é a falta de efetivação dessas políticas 

conquistadas e o tratamento dos indivíduos como pessoas de direitos, protagonistas e capazes de 

intervir e modificar sua realidade.  

Segundo Valêncio)
22

: 

O jogo de linguagens que deflagra o enunciado da imprudência e 

o enunciado da fatalidade faz com que o Estado siga protegido pela 

segmentação intrainstitucional e interinstitucional e se torna um fator 

relevante para que a vulnerabilidade preexistente se incremente a cada 

nova estação chuvosa posto impedir que as relações assimétricas de 

poder, que são o core do risco, se revertam (2010, p.757). (grifado no 

original). 

 

Entre a falta de efetivação das políticas, as vulnerabilidades a cada dia mais latentes 

nas comunidades, e a (des)responsabilização do Estado, está o desafio de capacitar a comunidade 
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 Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902010000400003> Acesso 

em: 03/11/2013. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902010000400003
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para que possa se autoproteger, integrando-a como partícipe desse processo, do novo olhar sobre 

o ambiente em que vive e sobre as políticas e leis que a regem. 

A percepção do risco não trata exatamente da descoberta de um novo olhar, mas de 

uma dinâmica na forma de trabalho, pois as pessoas conhecem os riscos e desafios ambientais, os 

principais eventos que lhe acometem, mas comumente não possuem recursos financeiros para se 

autoprotegerem e não encontram apoio nas políticas públicas implantadas em seu município, 

sequer nos profissionais representantes destas.  

O processo de participação na gestão de risco é coletivo e se dá entre os órgãos 

públicos, em especial as Defesas Civis Municipais, organizações não governamentais e, 

principalmente, as comunidades locais, sobretudo as que ocupam áreas de risco. Para que ocorra 

é importante a interação permanente entre os atores envolvidos. 

A compreensão a respeito da importância da participação social nos desígnios das 

políticas públicas no Brasil é bem recente e os primeiros registros aconteceram em 1941, com a 

política higienista do Estado. Embora os higienistas não fizessem passeatas, tinham outras formas 

de pressionar, que eram discutidas nos Congressos de Higiene e Eugenia
23

. De 1964 a 1985 o 

país viveu o período de ditadura militar. Esse período, apesar dos retrocessos políticos, 

econômicos e sociais, destacou-se também pelo surgimento de inúmeros movimentos sociais, que 

resistiam e propunham novas formas de diálogo entre o Estado e a sociedade. Em 1988 foi 

instituída a Constituição da República Federativa do Brasil que, por seu cunho democrático e de 

inclusão, foi chamada de Constituição Cidadã. O texto da Constituição trouxe como principais 

benefícios a participação e a institucionalização de espaços públicos, abertura de canais de 

participação direta como os Conselhos de Políticas Públicas, receitas para o funcionamento dos 

entes federados e sua autonomia diante do Sistema Nacional. Impulsionado e influenciado pela 

Constituição Federal surgia, em 1989 na cidade de Porto Alegre, o primeiro Orçamento 

Participativo (instrumento governamental que permite aos cidadãos decidir sobre os 

investimentos municipais).  

Albuquerque (2004) ressalta que a participação pode ser maior ou menor em cada 

período histórico, pois ela depende dos canais de diálogo abertos pelos governantes. Ou seja, é 

dever do Poder Público abrir canais de comunicação diretos ou indiretos com e para a população. 
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Disponível em: 

<http://www.uninove.br/PDFs/Publicacoes/conscientiae_saude/csaude_v1/cnsv1_edivaldogois.pdf> Acesso em: 

23/09/2014. 
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Para Frank e Fidelmann: 

Desde os anos 90, todos os níveis de governo têm sido influenciados 

por uma série de tendências internacionais, que encorajam a maior 

flexibilidade de mercado, a descentralização e a participação da 

sociedade civil no processo de tomada de decisão do setor público. 

Como consequência, houve a difusão de novos espaços para a tomada 

de decisões, em que a sociedade civil organizada passou a ganhar 

poderes para participar na criação de políticas públicas, especialmente 

sociais e ambientais (2008, p. 7). 

 

A política de Estado mínimo, a precarização dos empregos e o governo de 

perspectiva neoliberal, desencadearam na década de 1990 a proliferação das Organizações Não 

Governamentais (ONGs), e delas emergiram diversos questionamentos sobre as formas de 

participação e uma nova força motriz a fim de garantir espaços de debates e de construção de 

políticas públicas. 

Para Presler: 

Ao longo dos anos, as organizações foram adquirindo conhecimento e 

experiência, passando a se sentir como parte da sociedade, desse 

modo, com algumas dificuldades e conflitos, efetivaram sua 

participação na democracia. Utilizando a comunicação, passaram a 

fazer análises e difusão de políticas baseadas nas mudanças sociais, 

promovendo a participação ativa com a sociedade (2010, p. 80). 
 

Em 2001 foi aprovada a Lei nº 10.257, que institui o Estatuto da Cidade. Nessa Lei é 

possível perceber a palavra participação ligada à gestão democrática das cidades, a importância 

de se criar instrumentos e canais de participação, tanto para propor políticas públicas quanto para 

controle social e gestão orçamentária participativa. O Estatuto da Cidade, desse modo, é um 

marco no alcance do debate da participação e na efetivação dos direitos a contribuir na 

construção das cidades, rompendo com as medidas militaristas, coronelistas e hierarquizadas 

herdadas da ditadura militar. 

A partir de 2003, vê-se ampliar os canais de participação e o termo participação 

ganha uma multiplicidade de terminologias, como participação cidadã, comunitária, pública e, 

finalmente, social, passando a ser discutido por diversos autores.  
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A questão da participação social é potencializada e tem maior visibilidade com a 

aprovação da Política Nacional de Participação Social (PNPS), aprovada pelo Decreto 

8.243/2014. A PNPS tem como principal objetivo “fortalecer e articular os mecanismos e as 

instâncias democráticas de diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública federal e a 

sociedade civil
24

”. É fruto das lutas cotidianas travadas no seio da sociedade civil e, desta forma, 

pode ser vista como uma construção histórica onde cada década teve sua contribuição. Ela 

pressupõe uma ação inovadora, trabalho em rede, não hierarquização dos espaços de debates, 

novas formas de linguagem, garantia de canais de comunicação, atuação flexível, sustentável e 

participativa. 

Arnstein (2002) lembra que a participação é uma forma dos “sem nada” serem 

incluídos nos processos democráticos. Para Albuquerque (apud HERMANNS, 2004) a 

participação se dá pela sociedade civil
25

 em maior ou menor grau conforme abertura dos 

governos. Na sistematização do processo histórico referente à participação social fica evidente a 

importância da quebra de paradigma de uma sociedade militarizada, hierarquizada e padronizada 

para uma sociedade democrática pautada em relações horizontais de diálogo e escuta, onde muito 

ainda precisa ser construído. 

Maricato afirma que:  

Construir espaços de participação social, que dê voz aos que nunca 

tiveram, que faça emergir os diferentes interesses sociais (para que a 

elite tome contato com algo que nunca admitiu: o contraponto) é uma 

tarefa difícil em um país de tradição autoritária como o Brasil, mas 

altamente transformadora (2001, p.72). 

 

A quebra desses padrões autoritários de decisões e a instauração de processos 

dialógicos podem levar a situações em que sejam atendidas as reais necessidades dos municípios, 

frente ao sistema nacional e das comunidades, frente ao poder público local. Freitas resume o que 

tem sido o desafio das instituições públicas e não governamentais referentes à participação: 

A participação popular ou da comunidade pode ser amplamente 

entendida como o envolvimento ativo das pessoas na tomada de 

decisões sobre a implementação de processos, programas e projetos 
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Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03> Acesso em: 12/11/2014. 
25

Sociedade civil é definida pelo decreto 8.243/2014, como os cidadãos, os coletivos, os movimentos sociais 

institucionalizados ou não institucionalizados, suas redes e organizações. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03
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que afetam. A participação da comunidade está sendo incentivada 

cada vez mais em muitas áreas de desenvolvimento, incluindo a 

gestão de desastres. Comunidades estão participando da análise de 

situações, resolução de problemas, planejamento e implementação de 

projetos e avaliação. Em muitos casos, tais iniciativas têm sido 

extremamente bem sucedidas. Como, consequentemente, algumas 

pessoas veem a participação como a panaceia para superar muitas das 

principais dificuldades operacionais que cercam o desenvolvimento e 

a redução de desastres. Não pode haver dúvida de que os programas 

com base na verdadeira participação da comunidade podem ser 

altamente eficazes. No entanto, a participação não é solução rápida, 

seus princípios podem ser relativamente claros, mas ele não é uma 

ideologia rígida e engloba uma variedade de ideias e atitudes. Os 

métodos participativos não são apenas numerosos, mas diversa em 

tipo, e exigem cuidadosa seleção de acordo com o contexto. A prática 

de participação é complexa e cheia de desafios. As habilidades - e 

especialmente as atitudes - que exige de seus praticantes não são 

facilmente adquiridos (2012, p. 144). 

 

Observa-se que há muito a caminhar no processo de participação social e 

comunitária. Para Abers et. al.:  

 

Grande parte dos debates sobre governança participativa concentra-se 

na seguinte indagação: os diferentes tipos de arenas participativas são 

realmente representativos e contribuem, portanto, para a 

democratização do processo decisório? Ou servem simplesmente para 

reforçar a dominância da elite sob um novo formato institucional? Em 

geral, é fácil mostrar que o perfil socioeconômico de membros de 

organismos colegiados não reflete o perfil da população que os 

organismos representam (2009, p. 130). 

 

Apesar dos desafios impostos à participação, é necessário empreender e solidificar 

técnicas e métodos, envolvendo nessa construção metodológica os atores sociais, pois apesar de 

parecer fácil é uma tarefa árdua e exige de antemão a partilha recíproca de conhecimentos. Por 

exemplo, na menção aos processos participativos no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, 

alerta-se que “a desigualdade significativa na distribuição do conhecimento favorece a 

capacidade de argumentação de alguns membros, ficando outros em desvantagem”. (FRANK E 

FIDELMANN, 2008, p. 26). 

Um das formas utilizadas para a construção da Política Pública de Proteção e Defesa 

Civil é o espaço de Conferências que segundo a PNPS, em seu artigo IV, é: 
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Instância periódica de debate, de formulação e de avaliação sobre 

temas específicos e de interesse público, com a participação de 

representantes do governo e da sociedade civil, podendo contemplar 

etapas estaduais, distrital, municipais ou regionais, para propor 

diretrizes e ações acerca do tema tratado. 

 

As Conferências são espaços privilegiados de debate, construção e proposição de 

políticas públicas no Brasil e, a partir de 2008, a Defesa Civil vêm se organizando, refletindo e 

propondo novos espaços de discussão e de proposição de políticas públicas. Em 2009 ocorreu a 

1ª Conferência Nacional de Defesa Civil (CNDC) sob o tema “Conferência Nacional de Defesa 

Civil e Assistência Humanitária – Por uma ação integral e contínua”. Essa conferência, foi 

marcada pela participação de gestores públicos dos três níveis de governo e da sociedade civil 

organizada. Debateram temas transversais como: desenvolvimento urbano, industrial e rural, 

aumento da população e mudanças climáticas. As mudanças implantadas no SINPDEC têm 

origem nas discussões feitas naquele cenário, inclusive algumas diretrizes da Lei nº 12.608, que 

passou a ser chamada de PNPDEC, agregando a ideia de prevenção e preparação. 

Nessa conferência, foi tratado e acordado que a cada dois anos haveria uma nova 

conferência para o monitoramento, a reflexão e a proposição de novas diretrizes.  No entanto, tal 

acordo não se efetivou e apenas em 2013, na Semana Nacional de Redução de Risco de 

Desastres, é que foi dado início à discussão da 2ª Conferência. 

A 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil (CNPDEC) sob o tema 

“Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil - Novos Paradigmas para o Sistema Nacional”, 

teve o foco na mudança de cultura, sugerindo novas propostas de atuação. O texto de referência 

propôs como objetivo para a 2ª CNPDEC, promover e fortalecer a participação, o controle social 

e a integração das políticas relacionadas, tendo em vista novos paradigmas para a Proteção e 

Defesa Civil e, como objetivos específicos, destacou: Avaliar e apresentar a implementação das 

diretrizes aprovadas na 1ª CNDC; Promover, incentivar e divulgar o debate sobre novos 

paradigmas para a Proteção e Defesa Civil; Avaliar a ação governamental, em especial quanto à 

implementação dos instrumentos jurídicos e demais dispositivos trazidos pela Lei nº 12.608 

(10/04/2012); Propor princípios e diretrizes para a implementação da PNPDEC; Promover o 

fortalecimento do SINPDEC; Fortalecer e estabelecer formas de participação e controle social na 
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formulação e implementação da PNPDEC, inclusive do Conselho Nacional de Proteção e Defesa 

Civil. 

No texto de referência, as principais discussões foram feitas com base nos eixos 

temáticos: gestão integrada de risco e respostas de desastres; integração de políticas públicas 

relacionadas à Proteção e Defesa Civil; gestão do conhecimento em Proteção e Defesa Civil; 

mobilização e proteção, uma resposta de Proteção e Defesa Civil na busca de cidades resilientes. 

Essa conferência encontrou, como principais desafios, o pouco tempo que os estados 

tiveram para a organização da mesma; impossibilidade de avaliação e consequentemente 

apresentação das diretrizes aprovadas na 1ª Conferência; texto base pouco preciso sobre o 

conceito de diretrizes e princípios, causando dúvidas nas propostas dos eixos temáticos que, por 

vezes, acabaram sugerindo como propostas diretrizes já aprovadas na 1ª Conferência. 

Os desafios enfrentados pela 2° CNPDEC, demonstram a falta de articulação e 

otimização do sistema nacional com os estaduais
26

. 
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As considerações acerca da Conferência foram feitas com base na participação da pesquisadora na Relatoria da 2ª 

CNPDC. 
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CAPÍTULO II - FORMAÇÃO DOS NUPDECs DE BOTUVERÁ E BRUSQUE 

 

Os NUPDECs pesquisados foram criados por iniciativas da ASA, em resposta a uma 

demanda que emergiu das comunidades por meio das Ações Sociais Paroquiais. A razão é que na 

iminência de um desastre, o primeiro local que a população procura é a estrutura da igreja, uma 

vez que essa, geralmente, está localizada em lugar seguro e possui o salão paroquial, área grande 

que pode servir de abrigo. 

 Nesse contexto, este capítulo descreve o processo que levou ao fomento dos 

NUPDECs; à ação e articulação da Organização Não Governamental (ONG) na efetivação de 

uma política pública; e seus principais desafios. 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DA ATUAÇÃO DA ASA NAS EMERGÊNCIAS 

 

A Cáritas brasileira é uma associação civil, sem fins lucrativos e econômicos, que foi 

fundada em 1956 e faz parte das iniciativas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB). Atua em diversas frentes, entre elas: promoção dos direitos humanos, fomento à 

economia solidária, segurança alimentar, busca continuada pela valoração de processos coletivos 

e a inclusão das comunidades na democracia participativa com vistas à promoção e à 

transformação social. 

Quanto aos desastres ambientais, a Cáritas tem atuado frequentemente na resposta, ou 

seja, em emergências. Conforme se pode observar no Manual de Emergências
27

: 

Esse documento de política de atuação em situações de emergência 

indica a metodologia e o modo de agir da Cáritas junto às pessoas e  

comunidades atingidas pelas diversas formas de emergência social e 

por fenômenos da natureza que agravam suas condições de vida. Ele 

oferece, de forma sintética, as razões deste seu modo de agir, ligando-

o com a compreensão crítica da realidade sociopolítica, com a 

reflexão bíblico-teológica e com os princípios e valores que 

fundamentam a missão da Cáritas (2009, p. 04). 

 

O manual é um documento norteador das ações da rede, chamado de Política de 

Emergências da Cáritas.  Em Santa Catarina teve atuação marcante nos anos de 1983 e 1984 
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 Disponível em: <http://caritas.org.br/wp-content/uploads/2011/03/POL%C3%8DTICA-DE-

EMERG%C3%8ANCIAS.pdf> Acesso em: 12/02/2013. 

http://caritas.org.br/wp-content/uploads/2011/03/POL%C3%8DTICA-DE-EMERG%C3%8ANCIAS.pdf
http://caritas.org.br/wp-content/uploads/2011/03/POL%C3%8DTICA-DE-EMERG%C3%8ANCIAS.pdf
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quando o estado contabilizou 268 mil desabrigados, 155 mil desalojados e 65 mortos, vítimas das 

enchentes, que impactaram a região do Vale do Itajaí. A Instituição colaborou com ajuda 

humanitária, disposição de abrigos em paróquias, mantimentos e roupas, entre outras medidas de 

resposta às comunidades afetadas.  

A ASA foi fundada em 1960, como associação civil, sem fins lucrativos e 

econômicos, que têm atuação por intermédio das Ações Sociais Paroquiais (ASPs), em trinta 

municípios
28

 que compõem a Arquidiocese de Florianópolis. A ASA é uma entidade membro da 

Cáritas Brasileira, filiada no ano de 2005. 

 

Figura 4- Cartograma dos Municípios que compõem a Arquidiocese  de Florianópolis
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Itajaí, Balneário Camboriú, Camboriú, Brusque, Guabiruba, Botuverá, Leoberto Leal, Nova Trento, Major Gercino, 

São João Batista, Canelinha, Tijucas, Porto Belo, Itapema, Governador Celso Ramos, Biguaçu, Antônio Carlos, São 

Pedro de Alcântara, Angelina, Rancho Queimado, Águas Mornas, Santo Amaro da Imperatriz, Garopaba, Paulo 

Lopes, Anitápolis, São Bonifácio, Bombinhas, Florianópolis, Palhoça, São José. 
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Em 2008, a ASA
29

 teve sua primeira atuação em situação de emergência. Nesse ano, 

o Estado foi surpreendido com enchentes, enxurradas e deslizamentos, somando 135 mortes e 80 

mil desabrigados e desajolados. O evento demonstrou a fragilidade do sistema sociotécnico de 

Defesa Civil, a desorganização da rede socioassistencial, a desarticulação de órgãos de resposta, 

de apoio e setoriais, e colocou em cheque as formas de organização e ocupação territorial dos 

municípios catarinenses.  

Diante do impacto dos eventos nos municípios da Arquidiocese, a ASA lançou a 

campanha Fui Atingido pelas Cheias e me Socorrestes (FACS), que mobilizou recursos humanos, 

materiais e financeiros em prol dos atingidos. 

 

2.1.1 Campanha Fui Atingido pelas Cheias e me Socorrestes (FACS) 

 

 É importante lembrar que, no período em que ocorreu o desastre,  as ASPs e a ASA , 

bem como muitas das famílias que perderam tudo estavam se preparando para finalizar o ano em 

clima de confraternização. Toda a sociedade catarinense foi surpreendida com a  magnitude do 

evento. 

A Campanha FACS  foi lançada em 25 de novembro de 2008, pelo então Arcebispo 

Dom Murilo Krieger, solicitando ao povo brasileiro e aos organismos da igreja um ato de 

solidariedade para com a população atingida pelos eventos no Estado de Santa Catarina.  

Conforme o relatório de prestação de contas (2010), o retorno foi imediato, tanto 

financeiro quanto de recursos humanos e materias,  proporcionando a organização do trabalho e 

ações concretas de resposta. 

Conforme o Relatório  da Campanha  (2009): 

Algumas entidades nacionais e internacionais, sensibilizadas com a 

situação de Santa Catarina, também manifestaram solidariedade 

através da doação de recursos financeiros, tais como: 

CRS/OFDA/USAID, Adveniat, Cáritas de Açores, além das Dioceses 

Brasileiras (por meio dos Fundos Diocesanos de Solidariedade), 

Paróquias, Cáritas Brasileira, Cáritas Diocesanas, Congregações 

Religiosas, ONGs e pessoas de modo particular, que numa atitude de 

solidariedade e compaixão contribuíram com a campanha.  
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 A partir daqui será utilizada apenas a sigla ASA para caracterizar Ação Social Arquidiocesana. 
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A atuação da ASA nesse primeiro momento objetivava “atender as famílias que 

foram atingidas pelas fortes chuvas, suprindo suas necessidades emergenciais e materiais” 

(RELATÓRIO DA CAMPANHA, 2010).  

Após a leitura dos relatórios internos foram identificados alguns desafios quanto à 

organização e aspectos de trabalho, notadamente pela inexistência de dados concretos sobre como 

atuar. A cada dia de atuação criavam-se instrumentos, métodos e maneiras de atuação e 

enfrentamento. Em alguns momentos, mais especificamente no ano de 2009, percebeu-se que na 

ida aos abrigos para a triagem das urgências não havia nem mesmo um formulário de coleta de 

dados cedido pela Defesa Civil e Secretaria de Assistencia Social ou outro órgão competente do 

município, sendo essa a realidade dos municípios.  

Sem abrigos previamente pensados, preparados ou organizados, as famílias buscaram 

as paróquias e capelas para se abrigarem. No relatório de Prestação de Contas (2010), encontra-se 

o quadro que contabiliza a quantidade de pessoas nos abrigos organizados pelas  paróquias: 

 

Figura 5- Quadro da quantidade de pessoas em abrigos 

 

Município Paróquia n.º de abrigados 

 São Vicente de Paula (Bairro São Vicente) 280 

 São João Batista (Bairro São João) 250 

Itajaí São Cristóvão (Bairro Cordeiros) 540 

 Nossa Senhora de Lourdes (Bairro Fazenda) 160 

 Dom Bosco (Bairro Parque Dom Bosco) 350 

Brusque  São Luis Gonzaga (Centro) 250 
Florianópolis  Nossa Senhora de Guadalupe  200 
Nova Trento Atendidos pela Ação Social Neotrentina 50 (casas de famílias) 
Baln. Camboriú Nossa Senhora Aparecida 300 
TOTAL:   2.380 PESSOAS 
Fonte:Relatório  de Prestação de Contas da ASA, 2010. 

 

No relatório da Campanha lançado para toda comunidade envolvida na resposta, 

encontram-se especificadas as três fases que abrangeram a campanha: 

1º fase: Mobilização e Ação Emergencial: Mobilização nas paróquias 

das regiões atingidas; Identificação do número de abrigos e pessoas 

alojadas; Mobilização com outras paróquias e Ações Sociais na 

arrecadação de mantimentos e na organização de uma central de 

recebimento de doações; Envio de doações às paróquias-abrigos. 

Contato com as Paróquias atingidas quanto à entrega dos materiais 

(tipo de material, quantidade e período); Encaminhamentos das 
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doações arrecadadas aos abrigos; Articulação com as Paróquias para 

envio dos produtos arrecadados; Organização de espaço único para 

concentração das doações, triagem (masculino, feminino e infantil), 

montagem de kits e distribuição (2009, p.7). 

 

Alguns depoimentos chamam a atenção sobre a organização de um centro de 

recebimento, triagem e montagem de pacotes para distribuição aos afetados no município de São 

José, na Paróquia São Judas Tadeu, sendo que a maior parte dos municípios atingidos e atendidos 

foi no Vale do Itajaí. Outra descrição, nesse mesmo documento, informa sobre o desvio de 

caminhões que não chegavam às paróquias de destino porque eram encaminhados para Itajaí à 

Marejada, pela Defesa Civil ou pelo exército que faziam a triagem dos caminhões na estrada.  

O relatório  de Prestação de Contas da ASA ressalta: 

 

[...] num período de 20 dias, a ASA e as paróquias enviaram 41 

caminhões, com cerca de 5 toneladas cada carga. As Paróquias 

envolvidas e que encaminharam doações foram: Nossa Senhora de 

Lourdes e São Luiz – Agronômica; Santo Antônio – Campinas; 

Sagrado Coração de Jesus - Antônio Carlos; Nossa Sra. de Fátima – 

Estreito; Nossa Senhora dos Navegantes - Gov. Celso Ramos e São 

Pedro – São Pedro de Alcântara (2010, p. 08). 

 

Este informe evidencia a força da campanha FACS e a solidariedade do povo 

brasileiro com o Estado de Santa Catarina. Dos desafios observados nessa primeira fase, destaca-

se o atendimento emergencial, tanto de socorro no abrigamento nas paróquias quanto de acolhida 

e encaminhamentos das necessidades básicas. Como se pode observar na Tabela 1, para além das 

demandas de desabrigados
30

, também foram atendidas famílias que se encontravam desalojadas. 

A falta de organização dos órgãos públicos municipais e treinamento anterior ao evento e a falta 

de instrumentos, como cadastro das famílias, tornaram o processo moroso.  

No relatório  de Prestação de Contas  tem-se: 

As visitas domiciliares nos revelaram essas percepções, o descaso do 

Poder Público com os mais pobres, a falta de uma política pública de 

Defesa Civil para o atendimento de qualidade com os vitimados, mau 

uso dos recursos públicos doados pela população a Defesa Civil do 

                                                           
30

 Entende-se como desalojados as pessoas que ficaram sem suas casas, mas possuem amigos ou parentes que os 

acolhem. Desabrigados as pessoas que não possuem local para se abrigar e precisam de abrigos públicos. 
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Estado de SC; a fragilidade física e social das famílias, estruturas 

familiares abaladas e um sentimento de impotência, de fracasso que as 

pessoas sentem com relação a toda a situação que se criou (2010, p. 

9). 
 

No segundo momento da Campanha FACS, fica evidente a importância da 

continuidade das ações com as famílias.   

Segundo o Relatório da Campanha: 

Teve o objetivo de atuar efetivamente junto às famílias abrigadas nas 

paróquias do município de Itajaí, na busca do atendimento individual 

e personalizado, que pudesse atender às famílias em suas necessidades 

mais específicas. Para isso foi realizado: Constituição de duas equipes 

de trabalho (local), formada por Assistentes Sociais e voluntários das 

Ações Sociais, que manifestaram interesse em dar continuidade na 

ação emergencial; Elaboração de um questionário socioeconômico 

utilizado pela equipe, enquanto instrumento da análise da realidade; 

Visitas domiciliares com a presença do Assistente Social, que 

identificou a situação das famílias pós-enchente; Remuneração dos 

membros da equipe; Identificação das necessidades das famílias 

(móveis, eletrodomésticos, reparos nas residências e equipamentos de 

trabalho, materiais de construção, novos instrumentos de trabalho, 

etc.); Compra dos materiais em lojas dos municípios e da localidade, 

favorecendo a economia local; Entrega dos materiais nas residências 

(2009, p.7). 

 

Percebe-se que, para além de atender as famílias investindo o recurso financeiro 

doado pelas empresas e investidores solidários, a ASA preocupou-se em dar atendimento 

qualificado contratando temporariamente profissionais como assistentes sociais e psicólogos, 

com o intuito de responder de maneira efetiva às demandas geradas pelo desastre. Esses 

profissionais, em campo, puderam perceber a falta de efetivação das políticas públicas no 

atendimento às famílias impactadas. Nos relatórios fica evidente a preocupação em motivar a 

autonomia dos indivíduos, inclusive com a aquisição de instrumentos de trabalho para 

sobrevivência, procurando dar continuidade às ações, reconhecendo que não basta o atendimento 

emergencial nos abrigos, é preciso acompanhar as famílias dando atendimento continuado após o 

retorno à sua casa, objetivando diminuir perdas e colaborar na reconstrução de suas vidas.  

 Os recursos financeiros continuavam a garantir a atuação da ASA e a percepção de 

que novas ações poderiam ser implantadas com o recurso da campanha. Para tanto, o terceiro 
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momento da campanha Desenvolvimento a Organização Comunitária, assim registra os 

acontecimentos: 

A partir dos recursos ainda existentes da campanha, propomos às 

Ações Sociais e Paróquias o desenvolvimento de um projeto com as 

famílias atingidas pelas enchentes. A proposta é que a partir de 

iniciativas locais de organização comunitária, geração de trabalho e 

renda e oportunidades, as famílias possam aos poucos ir retomando 

suas vidas. O plano não se restringirá apenas no município de Itajaí, 

como nas fases passadas, mas em todas as cidades e localidades onde 

a chuva deixou marcas (2009, p. 3).  
 

O projeto de Desenvolvimento e Organização Comunitária (PDC) utilizou-se do 

próprio recurso da campanha e teve como objetivo principal “trabalhar um movimento 

organizado para que grupos e as pessoas se fortaleçam para iniciativas da realidade onde vivem”. 

No Relatório de Prestação de Contas (2010, p.9), notadamente o Desenvolvimento e Organização 

Comunitária passaram pela identificação e potencialização das forças locais e, segundo o mesmo 

relatório, subsidiou com assessoria dos técnicos da ASA e recursos financeiros as seguintes 

organizações:  Hortas Comunitárias (Itajaí e Biguaçu); Grupos com perspectivas de trabalho e 

renda; Grupo de Mulheres (Palhoça, Itajaí, São José e Tijucas) e formação política e social para 

lideranças (Nova Trento)
31

. 

Observa-se por meio dos relatórios internos (2009), um crescimento institucional na 

reflexão acerca da atuação na gestão de risco, porém a denominam de política de emergências. 

Esta percepção fica evidente no relatório que descreve uma reunião da comunidade afetada por 

cheias com técnicos da Prefeitura, onde é possível encontrar a seguinte reflexão: 

A reunião teve um caráter participativo e revindicatório, 

possibilitando aos moradores  da periferia sentar-se à mesa com o 

secretario municipal para debater seus problemas. O projeto de 

desenvolvimento comunitário abriu esta possibilidade concreta de 

buscar alternativas às famílias atingidas pelas chuvas e colocá-las 

como protagonistas neste processo (Relatório Interno da Ação Social 

Arquidiocesana, de 29/06/2009). 

 

                                                           
31

 Estes dados foram obtidos no  Relatório de Prestação de Contas  (ASA, 2010). 
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O PDC nasceu na Campanha FACS  possibilitando, além da demanda original de 

retorno à normalidade, um novo olhar sobre as estruturas governamentais e a compreensão de que 

se deve, mais do que intervir na realidade das comunidades afetadas pelo desastre, criar 

mecanismos de empoderamento dos atores sociais para que cobrem do poder público local 

cenários mais seguros para que o desastre não os surpreenda e, caso ocorra, provoquem menores 

danos sobre a população. 

Nos relatórios, em especial do mês de agosto de 2009, é possível encontrar a 

percepção de que após o evento, as pessoas em geral estão sensíveis e colaboram com recursos 

financeiros, materiais e humanos, porém com o passar do tempo voltam à sua normalidade, 

esquecendo-se dos atingidos pelos desastres, ainda que muitos continuem desabrigados ou 

desalojados. Também é possível observar relatos de que as estruturas paroquiais que foram 

ocupadas pelos desabrigados não receberam nenhuma colaboração do poder público local, tanto 

para o alojamento das famílias quanto para a reforma do salão paroquial após a saída dos 

desabrigados, tendo cada qual que assumir seus prejuízos.  

Conforme o Relatório Interno da ASA de 27/08/2009, outro fato relevante pós-

desastre foi o reconhecimento da desorganização da Defesa Civil enquanto órgão público. Muitas 

pessoas e instituições nem mesmo sabiam da existência do órgão de Defesa Civil, inclusive o 

próprio órgão não tinha conhecimento de sua real atribuição, o que confundia ainda mais a 

população.  Esse fato, em grande parte, explica a ineficiência na resposta à população vitimada e 

a demora na discussão para definir quem era responsável pela reconstrução das casas dos 

atingidos. No mesmo relatório ainda é possível perceber o esgotamento dos técnicos (devido à 

demanda de trabalho), o esgotamento de prazos para a utilização de recursos e o indicativo da 

importância de se criar um processo de fortalecimento da Defesa Civil Estadual. 

O ano de 2008 tornou-se um marco para os órgãos de Defesa Civil e o sistema como 

um todo que passou a se reorganizar, pois passou a ter apoio da imprensa e mais visibilidade em 

âmbito nacional para  divulgar atividades e ações empreendidas.   

Nesse caminho seguiram ASA, ASPs e as comunidades, que passaram a refletir sobre 

a importância de cenários seguros e da necessidade de se ter estratégias de atuação a fim de 

contribuir para o aumento da resiliência local
32

.  

                                                           
32

Entende-se por resiliência local a capacidade da comunidade em responder rapidamente e se restabelecer pós-

desastres.  
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2.2 PLANO ARQUIDIOCESANO DE EMERGÊNCIAS 

 

Em nível nacional, o ano de 2010 foi rico na construção da Política Pública de Defesa 

Civil, visto que a mídia noticiou e divulgou mais as questões inerentes a esta política, trazendo à 

luz a importância da problematização da agenda nacional e, ainda, pela quantidade de fóruns, 

seminários, capacitações e outros encontros que oportunizaram uma maior reflexão e proposição 

da sociedade civil organizada quanto aos caminhos a seguir. 

Nesse ano, houve algumas reuniões da equipe de trabalho da  ASA 
33

 com o tema 

Plano de Desenvolvimento e Organização Comunitária, dessas reflexões, porém, não resultou 

nenhuma ação que levasse a parcerias ou outras atividades com foco nas emergências ou 

prevenção. É possível observar nos relatórios internos da instituição o declínio do PDC, tanto 

pela desistência de pessoas dos grupos quanto pela falta de participação do público alvo (os 

atingidos pelo desastre de 2008). Também se observa, dentro da instituição, o crescimento da 

Economia Solidária como alternativa na geração de trabalho e renda, bem como a migração de 

muitos dos empreendimentos que nasceram no PDC para a Economia Solidária. É possível 

perceber, ainda,  uma lacuna de tempo nos encaminhamentos da campanha.  

No relatório de  08/2010 é citado:  

[...] foi apresentado aos presentes a proposta de construção de um 

Plano Arquidiocesano de Emergências, onde a política de 

Emergências da Cáritas Brasileira será o norte para a elaboração. As 

Ações sociais também participarão deste processo. Para uma melhor 

compreensão dos participantes foi entregue a Política da Cáritas e o 

Relatório de Prestação de contas da  Campanha. 

 

 

Como se pode ver, o Plano Arquidiocesano de Emergências começou a ser pensado 

pela instituição como algo concreto, possível de ser efetivado e assumido pelas ASPs, seguindo a 

Política de Emergências da Cáritas Brasileira. 

O relatório interno da reunião, ocorrida nos dias  08, 09 e 10 de outubro de 2010, 

sobre a Campanha da Fraternidade para o ano de 2011, informa que a ASA foi chamada a 

organizar e coordenar a campanha na Arquidiocese de Florianópolis.  Essa campanha teve como 
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 Funcionários e técnicos. 
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tema Fraternidade e Vida no Planeta e o lema A criação Geme em Dores do Parto (Rm 8,22)
34

. A 

campanha  objetivava contribuir para o aprofundamento do debate e buscava caminhos de 

superação dos problemas ambientais provocados pelo suposto aquecimento global
35

 e seus 

impactos sobre as condições da vida no planeta
36

.  

A partir daí, observa-se, nos relatórios, um maior movimento rumo à gestão de riscos, 

em que a ASA passou a ocupar espaços, como: participação no Fórum de Mudanças Climáticas 

(ocorrido em Lages); inclusão no Grupo de Trabalho (GT) da Cáritas Regional de Santa Catarina, 

para discussão sobre emergências e planejamento de ações concretas para o trabalho em rede; e 

participação nas Conferências Municipais de Defesa Civil. 

O Relatório Interno, de 25/02/2010, descreve a I Conferência Municipal de Defesa 

Civil e a participação da ASA. Nele é possível encontrar registros com críticas à organização e 

sistematização de diversas palestras na Conferência, que teriam impedido o processo 

participativo devido ao pouco tempo de debates.   

Nos arquivos da ASA encontra-se um relatório referente à I Conferência Estadual de 

Defesa Civil. Nele percebe-se que a realidade descrita no ano de 2008, sobre o órgão estadual de 

Defesa Civil, quanto à organização interna, militarização dos serviços e cargos de favor, ainda 

permanecia e era constante em 2010. Neste sentido, a Defesa Civil de Santa Catarina pouco 

avançou em dois anos. 

No Relatório Interno do dia 16/10/2010 consta o Seminário Catástrofes Ambientais e 

as alternativas de Desenvolvimento Solidário e Sustentável. Nesse seminário esteve presente 

Dom Murilo Krieger, então Arcebispo de Florianópolis. Também estiveram presentes os grupos 

originários do Plano de Desenvolvimento e Organização Comunitária, ali apresentados como 

Grupos de Economia Solidária, que relataram suas experiências nas comunidades, em especial 

sobre geração de renda: Hortas Comunitárias, Grupos de Economia Solidária e Cooperativas de 

Reciclagem. A presença da Cáritas Regional de Santa Catarina igualmente contribuiu no debate. 

                                                           
34

 Versículo e capítulo da Bíblia fazem parte do nome da Campanha da Fraternidade 2011. 
35

 Em função da mídia, de matérias jornalísticas e de revistas especializadas e, também pela grande quantidade de 

eventos formais que afirmam a tese do aquecimento global, e na falta de esclarecimentos sobre as razões das fortes 

chuvas que assolam as regiões afetadas, os órgãos religiosos acabaram por assumir o discurso aquecimentista global 

utilizando-o como argumento nas campanhas.  

 
36

 Disponível em: <http://comunicacatequese.blogspot.com.br/2010/11/texto-base-da-campanha-da-

fraternidade.html> Acesso em: 05/03/2014. 

http://comunicacatequese.blogspot.com.br/2010/11/texto-base-da-campanha-da-fraternidade.html
http://comunicacatequese.blogspot.com.br/2010/11/texto-base-da-campanha-da-fraternidade.html


52 

 

Dos encaminhamentos desse seminário ficou a importância de fortalecer o debate e iniciativas de 

formação relacionadas ao tema. 

No Relatório Interno dos dias 5 e 6/11/2010 é mencionado o Seminário promovido 

pela Cáritas Regional Santa Catarina, chamado: Seminário Regional Sul sobre Mudanças 

Climáticas e Justiça Social, que aconteceu em Lages. Estavam presentes representantes da Cáritas 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Pastorais Sociais, Universidades, Fórum de 

Mudanças Climáticas, ONGs e outros. Representantes de cada estado propuseram alternativas e 

formas de trabalho em nível local a fim de diminuir o processo de aceleração da degradação 

ambiental
37

. Foram sugeridos desafios e compromissos para cada diocese. 

A Cáritas Alemã propôs às Cáritas diocesanas um Projeto Piloto em Emergências. 

Nesse projeto, tanto o Rio Grande do Sul quanto as dioceses de Rio do Sul e Caçador, em Santa 

Catarina,  foram contempladas com recursos financeiros para desenvolverem ações preventivas. 

Não sendo contemplada com este recurso, a ASA deu continuidade às ações com os recursos 

arrecadados pela Campanha FACS, que tinha a previsão de um ano de ação. 

Observa-se, por meio das leituras feitas nos relatórios internos, que o Plano 

Arquidiocesano de Emergências expressa um amadurecimento na atuação da ASA nos desastres.  

A partir dessa atuação, passa-se a compreender que, para além da emergência, é preciso fortalecer 

cenários vulneráveis, identificar atores sociais que se engajam, em uma nova perspectiva 

sustentável, ressaltando a importância de contribuir com o desenvolvimento de políticas públicas, 

em especial de Defesa Civil.  

O Ano de 2011 iniciou com a contratação de técnico para implantação do Projeto na 

Arquidiocese de Florianópolis e o Plano Arquidiocesano de Emergências passou a ser chamado 

de Plano Arquidiocesano de Gestão de Risco de Desastres. 

 

2.2.1 Plano Arquidiocesano de Gestão de Riscos e Desastres 

 

Esse Plano foi desenhado na perspectiva de prevenção e objetivou capacitar as 

entidades membros, e líderes comunitários por elas identificados, para atuar nessas situações, 

compreendendo o protagonismo das pessoas envolvidas nesse contexto, em parceria com a 

Defesa Civil do Município. 
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 Reposição de mata ciliar pelas comunidades ribeirinhas, educação comunitária por meio das ASPs, parcerias com a 

Defesa Civil municipal, entre outras. 
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O Projeto de Gestão de Risco e Desastres, segundo a Carta aos municípios (2011), 

previu:  

Capacitação das entidades membro em administração de desastres 

(oficinas); Articulação e fortalecimento dos vínculos com a Defesa 

Civil; Plano Preventivo; Criação dos NUDECs; Seminário para 

socialização dos conhecimentos adquiridos pelos capacitados 

envolvendo toda a sociedade civil e governamental no debate. 
 

A Arquidiocese de Florianópolis é formada por trinta municípios. O Plano de Gestão 

de Risco e Desastres foi implantado na Arquidiocese, porém, tanto os recursos financeiros quanto 

os humanos eram limitados. Assim, observa-se nos relatórios que foi necessário maximizar 

atividades de atuação e escolher municípios com maior vulnerabilidade socioambiental. Dessa 

forma, a ASA fez uma lista com cinco municípios em que tinha maior atuação com a rede para 

iniciar o plano, optando-se por capacitações intermunicipais. Assim, São José recebeu Biguaçu; 

Palhoça recebeu Santo Amaro; Brusque recebeu Nova Trento, Botuverá e Guabiruba; 

Florianópolis recebeu Porto Belo; Itajaí permaneceu sozinha.   

 

2.2.2 Sensibilização dos atores envolvidos: Paróquias, órgãos municipais de Defesa Civil e as 

capacitações nos municípios 

 

A apresentação do Plano Arquidiocesano deu-se pela proposição de reuniões da rede 

ASA em âmbito intermunicipal, em que cada colaborador (funcionários da ASA) convidava os 

municípios. Ou seja, após a escolha do município e agendamento de reuniões, era contatada a 

Defesa Civil Municipal, a fim de apresentar o plano e convidá-la a participar do encontro da rede, 

que tinha como objetivo a capacitação em Gestão de Risco e Desastres das ASPs.  

Durante o encontro intermunicipal da rede ASA investiu-se na sensibilização dos 

atores sociais destacando a problemática dos riscos nas comunidades e expondo a possibilidade 

de integração entre órgãos municipais de Defesa Civil e comunidades em áreas de risco, como 

forma mais eficaz considerada para disseminar medidas preventivas em âmbito local. Em cada 

encontro intermunicipal, com os municípios já citados anteriormente, foram negociadas datas 

para o início das capacitações e cada líder da Ação Social Paroquial e/ou associação de 

moradores ficava responsável por trazer pessoas da comunidade para se capacitar. 



54 

 

Observa-se nos relatórios internos da ASA (2011) que as ASPs possuíam poucas 

formas de comunicação com a comunidade local, e para mobilizá-la, utilizavam cartazes 

(confeccionados pela ASA para colocar nos pontos de maior trânsito da paróquia); anúncio nos 

avisos paroquiais da missa e na Rádio Peão
38

. A ASA contribuía com anúncios na rádio local 

para chamar a população. 

 

2.2.3 Os impactos do Plano Arquidiocesano de Gestão de Risco e Desastres 

 

Foi possível observar, por meio da leitura dos relatórios internos do período (2011), 

que as capacitações nos municípios citados duravam em média um mês e eram feitas em 

encontros semanais, tendo como temas a PNPDEC, Administração de Desastres, Comunicação, 

Abordagem com Famílias e Gestão de Abrigos. 

No Relatório Descritivo das Atividades de 2011, encontram-se descritas as razões de 

escolha de tais temas: 

Os temas abordados durante a capacitação foram Política Nacional de 

Defesa Civil para o entendimento da organização, estrutura e ações 

propostas para o Sistema Nacional de Defesa Civil; Trabalhou-se 

ainda preparação, prevenção, resposta e reconstrução (círculo da 

administração dos desastres); O tema "abordagem com famílias" 

ressaltou a importância do respeito às famílias abrigadas, seus direitos 

e individualidades e as múltiplas formas de organização familiar; 

Gestão de Abrigos tratou as formas de gerenciamento e organização 

interna do abrigo; Comunicação abordou as formas de se comunicar 

antes, durante e pós o desastre. Durante as capacitações foram feitas 

reflexões em especial sobre a realidade de cada município atendido. 

 

Durante o processo de capacitação sentiu-se a importância de se ter material 

orientador (cartilha) para as comunidades. Desta forma, realizou-se parceria com a Assembleia 

Legislativa do Estado de Santa Catarina e com a Frente Parlamentar de Defesa Civil que 

subsidiaram o material impresso. 

Com os dados obtidos do relatório Anual das Atividades (ASA, 2011), é possível 

perceber a proporção que o projeto assumiu em menos de um ano de implantação, trabalhando 

com 491 pessoas entre lideranças comunitárias, funcionários de Defesa Civil, ações sociais 
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 Maneira como as comunidades do interior chamam as conversas de boca em boca. 
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paroquiais, assistência social dos municípios, e outros. Os  municípios de Palhoça, São José, 

Florianópolis e Brusque foram beneficiados com 209 pessoas capacitadas.  

 

 

Figura 6- Pessoas envolvidas no Plano Arquidiocesano de Gestão de Risco e Desastres 

 

Fonte: Adaptado do Relatório Descritivo das Atividades (ASA, 2011). 

 

No quadro acima, do Plano Arquidiocesano de Gestão de Gestão de Risco e 

Desastres, obtido do Relatório Anual de Prestação de Contas 2011, observam-se as principais 

atividades e o público beneficiado. 

2.2.4 Os desafios do Plano Arquidiocesano de Gestão de Risco 

Observa-se por meio do relatório da ASA, de 13/06/2011, que o órgão de Defesa 

Civil dos municípios atendidos compreendia o processo e a importância da implantação das 

capacitações e da parceria a fim de maximizar suas ações, aceitando a proposta.  Porém, assim 

que o processo se iniciava, instalava-se um clima de insegurança em alguns municípios, como se 

a ASA fosse roubar ou quisesse ocupar o espaço do órgão de Defesa Civil, caracterizando-se 

como um momento de conflito. Além das necessidades da comunidade, todos afirmavam a 

Plano Arquidiocesano de Gestão de Risco e Desastres – Período 2011 

Atividades  Atores envolvidos 

Sensibilização das Ações Sociais Paroquiais, Defesa 

Civil e parcerias para o projeto Gestão de Risco e 

desastres.   

192 pessoas: Líderes comunitários, Ações Sociais 

Paroquiais, Defesa Civil.  

92 Mulheres e 100 Homens  

Elaboração de Material sobre Gestão de risco e 

Desastres.  

03 pessoas: Líder do Legislativo Estadual (Frente 

Parlamentar de Proteção e Defesa Civil da Assembleia 

Legislativa de Santa Catarina). 

1 Mulher e 2 Homens 

8 reuniões de articulação com a Defesa Civil dos 

municípios de São José, Palhoça, Itapema, Itajaí, 

Brusque e Florianópolis. 

12 pessoas: Agentes de Defesa Civil  

6 Mulheres e 6 Homens  

4 oficinas de formação de 3 etapas: Palhoça, São José, 

Florianópolis e Brusque.  

209 pessoas: Ações Sociais Paroquiais, Corpo de 

Bombeiros, ONGs, Assistência Social, Defesa Civil, 

Lideranças Comunitárias, Técnicos de várias áreas 

136 Mulheres e 73 Homens 

Inundações de setembro - duas visitas aos abrigos de 

São João e Cordeiros – Itajaí. 

15 pessoas: equipe da ASA, equipes dos abrigos, 

coordenação dos abrigos. 

8 Mulheres e 7 Homens. 



56 

 

importância da sensibilização dos técnicos, da efetivação da Política Pública de Defesa Civil e do 

envolvimento de várias instituições para esta efetivação se concretizar
39

. 

Durante o processo de capacitações intermunicipais, mais claramente no relatório de 

28/09/2011, observa-se que, na maior parte dos municípios, o órgão de Defesa Civil utilizava-se 

de uma linguagem tecnocrática e culpabilizadora dos sujeitos empobrecidos por sua situação de 

risco e vulnerabilidade. Essa situação, diversas vezes, gerou conflito e debates acirrados entre 

gestores de Defesa Civil e a ASA. Esse debate, em alguns casos, fortaleceu a relação da ASA 

com a Defesa Civil do Município e, em outros,  a desgastou. 

Por intermédio dos relatórios internos é possível perceber dois extremos que 

permeavam as capacitações intermunicipais, em especial no relatório de 15/08/2011, em que 

aparece o fato de que alguns municípios tinham técnicos salvadores que se disponibilizavam para 

salvar e resgatar a comunidade, dando prioridade à resposta daquelas capacitadas e, no outro 

extremo, técnicos que acreditavam que aquela capacitação faria com que as pessoas estivessem 

protegidas e teriam condições de responder aos desastres sozinhas.  

Outro fator importante que funcionava como pano de fundo nessas capacitações era a 

organização e estruturação da política pública de Defesa Civil. 

No relatório descritivo das Atividades Realizadas em 2011 pela ASA aparece o 

seguinte objetivo:  

O objetivo é firmar e fidelizar a parceria entre a ASA e a Defesa Civil 

durante o processo de reuniões para assessoria nas oficinas de Gestão 

de Risco de Desastres. Notou-se que em alguns municípios a Defesa 

Civil compreende o seu papel e tenta desenvolver as políticas públicas 

de maneira a seguir as legislações vigentes (enfrentam desafios), mas 

estes vem sendo superados com parcerias e preparo dos envolvidos. 

Passa-se também por um processo de transição e reestruturação da 

própria  Política Nacional, os que estão acompanhando este processo 

tem uma maior facilidade de desenvolver as atividades. 
 

Nesse relatório fica claro o intuito da parceria da ASA com os órgãos municipais  de 

Defesa Civil a fim de que a instituição governamental fosse a capacitadora em seus municípios, o 

que, na prática, em muitas localidades, não se efetivou devido à própria Defesa Civil estar 
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Os relatos abaixo têm como base a experiência da pesquisadora em campo na condição de técnica do Projeto 

Gestão de Riscos e Desastres. 
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precisando de capacitações para seus técnicos e gestores devido a insuficiência de ofertas de 

capacitação nesse período. Em consequência dessa carência de profissionais qualificados para 

ministrarem a capacitação, aparece, no relatório de 23/07/2011, o primeiro indicativo da 

importância de se formar parceria com universidades a fim de se ter os técnicos com 

conhecimento específico para as capacitações locais. Nesse mesmo documento se observa uma 

tentativa de aproximação da ASA com a Defesa Civil Estadual, tanto para auxiliar os municípios 

em demandas específicas (cartão de Defesa Civil, organização das comissões municipais), quanto 

para mapeamento de técnicos que pudessem acompanhar as capacitações em nível local. No 

relatório de 08/08/2011, é explicitado que a Defesa Civil Estadual não possui técnicos suficientes 

para atender com capacitações específicas o Estado de Santa Catarina. 

Quando os órgãos de Defesa Civil municipal e a ASA se reuniam para os encontros 

intermunicipais,  articulando a comunidade, ali também encontravam  desafios, tais como: 

dificuldade de mobilização de atores sociais (paroquianos); excesso de trabalho,  sendo sempre os 

mesmos voluntários para todas as atividades; dificuldade das ASPs em comunicar seus eventos 

para além da igreja, motivando outros atores sociais. 

Nota-se que as capacitações, desde o seu início, foram pensadas para as ASPs 

(Entidades Membros da ASA),  sendo este seu público alvo. Porém, durante o processo, foram 

para as capacitações não apenas as entidades-membro, como também associação de moradores, 

gestores e técnicos de Defesa Civil, radioamadores, assistentes sociais, psicólogos, entre outros 

profissionais, que compõem o sistema de Defesa Civil.  

A estrutura da capacitação era mantida pela ASA: projetor, material de subsídio, café. 

Inclusive, combinava com as paróquias para que a estrutura da capacitação acontessesse ali. Por 

meio das redes sociais, encaminhava mensagem de correio eletrônico e articulava com as rádios 

locais para divulgarem o evento. 

 

2.2.5 As cheias de 2011 

 

Em setembro de 2011 ocorreram novas cheias que impactaram os municípios do Vale 

do Itajaí. Da área da Arquidiocese de Florianópolis foram potencialmente impactadas Brusque e 

Itajaí, conforme mencionado no Relatório Descritivo das Atividades Realizadas (2011): 
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Foi-se a Itajaí fazer uma avaliação para identificar o que a ASA 

poderia contribuir com o atendimento dos atingidos como se estava 

fazendo o enfrentamento destas situações pelos órgãos municipais de 

Defesa Civil e pelas Ações Sociais Paroquiais. Constatou-se que as 

pessoas que estavam atuando no abrigo eram funcionários da 

prefeitura, entre eles: professores, secretários, e outros. Os voluntários 

presentes eram na maioria funcionários do quadro público municipal. 

Alunos e funcionários da UNIVALI atuando frente as demandas 

prontamente. A Defesa Civil de Itajaí se mostrou preparada na 

coordenação desse evento. 

 

Observa-se, por meio da leitura dos relatórios de 2011, que a Ação Social 

Arquidiocesana teve um protagonismo que se iniciou com a visita às paróquias que estavam 

servindo de abrigo em Itajaí e prosseguiu com contatos telefônicos com a Defesa Civil dos 

Municípios para ver em que poderia auxiliar. Dessa iniciativa, surgiram novos desafios. A Defesa 

Civil relatava para a ASA e para a imprensa que estava tudo sob controle e que não necessitavam 

de auxílio ou contribuição. 

Além de Itajaí, outros municípios foram atingidos pelas fortes chuvas e tiveram 

população desabrigada precisando de roupas, colchões, entre outros. Entretanto, algumas Defesas 

Civis municipais decidiram não declarar situação de emergência em função do entendimento de 

que isso poderia ser prejudicial ao crescimento econômico da região, devido ao impacto que a 

informação (declaração de vulnerabilidade do município) poderia gerar nas empresas, que 

preferem investir em municípios sem risco. Os municípios impactados, em especial os de 

pequeno porte, tinham dificuldades de integração com a Defesa Civil Estadual, ficando 

completamente descobertos de auxílio do Estado
40

. 

Conforme relatório interno do período de 2011, as paróquias que recebiam muitas 

doações acabavam entrando em contato com a ASA para saber para onde podiam encaminhar as 

doações. A ASA articulava a distribuição entre as paróquias e a própria Defesa Civil, em 

especial, as que não declararam situação de emergência e não possuíam recursos para 

alimentação das famílias no abrigo, nem mesmo colchões para distribuição. 
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 Os relatos têm como base a vivência da pesquisadora em campo enquanto técnica do Projeto Gestão de Risco e 

Desastre. 
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O relatório de 13/10/2011 descreve a reunião ocorrida em Brusque e o retorno que a 

ASA recebeu quanto à efetividade das capacitações:  técnicos e agentes comunitários que falaram 

da importância de terem sidos capacitados, das facilidades no momento de auxílio às famílias, na 

montagem do abrigo, entre outras.  

Até então, o projeto era piloto na instituição e não se tinha certeza de sua efetividade 

para os municípios atendidos. A partir desse retorno, passou-se a trabalhar na ASA na perspectiva 

de continuidade das ações, já pensando em formas de sustentabilidade do projeto para além de 

maio de 2012, quando o Plano Arquidiocesano de Gestão de Risco e Desastres não teria mais  

recursos financeiros suficientes para sustentar suas ações. 

Em novembro de 2011 a ASA aprovou, junto ao Instituto HSBC, o projeto Gestão De 

Risco e Desatres: construindo comunidades seguras, aumentando, com isso, seu tempo de atuação 

para mais dois anos - de abril de 2012 a abril de 2014. 

 

2.3 O PROJETO GESTÃO DE RISCO E DESASTRES: CONSTRUINDO COMUNIDADES 

SEGURAS (PROJETO CCS) 

 

O Plano Arquidiocesano de Gestão de Risco objetivou a capacitação em âmbito local 

ou municipal e não tinha intuito de criação de NUPDECs. Porém, durante o processo de 

capacitação, já se observou a demanda, tanto originada pela comunidade (precisava de 

capacitação continuada sobre o assunto) quanto pela própria Defesa Civil Municipal (buscava 

meios de fidelizar os voluntários capacitados para atuarem, principalmente, durante os eventos).  

O Projeto CCS foi desenhado a partir da demanda surgida no campo de trabalho e 

objetivou: 

Fortalecer os vínculos da população com o tema gestão de risco nos 

municípios, difundindo a temática para lideranças comunitárias e 

população vulnerável por meio de capacitações de entidades sociais e 

lideranças comunitárias; Fomentar o surgimento dos NUPDECs  em 

entidades sociais nos onze municípios atendidos pelo projeto, 

fomentando a elaboração de Planos Preventivos; Fomentar a inserção 

do tema em 11 entidades sociais promovendo eventos específicos 

sobre gestão de risco e desastres 

 

A área de atuação do projeto compreendia 11 municípios: Itajaí, Brusque, Botuverá, 

Guabiruba, Palhoça, Itapema, Nova Trento, Camboriú, São José, Florianópolis e Biguaçu. 
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Ao observar a tabela de atividades, no período de 2012, verifica-se que o Projeto CCS 

abrangeu, diretamente, 901 pessoas com capacitações, reuniões municipais com a Defesa Civil, 

palestras em escolas, entre outras atividades que poderão ser visualizadas no anexo A. 

 

2.3.1 Difusão do tema e capacitações nas comunidades vulneráveis 

 

Por intermédio dos relatórios, observa-se que o início do projeto CCS da ASA 

priorizou a continuidade das ações nos municípios nos quais já estava atuando em 2011 e que 

tinham algum indicativo de NUPDECs. Inicialmente, o contato com a Defesa Civil Municipal foi 

retomado, a fim de formalizar parceria para as capacitações locais e, a partir dela, triar os bairros 

com emergência na habilitação da comunidade. Os contatos com as Defesas Civis municipais 

foram feitos antes do processo se iniciar.  

O que fica evidenciado no Relatório Anual de Atividades (2012): 

Para o processo de formação e implantação dos NUPDECs firmou-se 

a parceria com a Proteção e Defesa Civil Municipal para o 

desenvolvimento do projeto nos municípios e quando esta não se fez 

presente, disponibilizou técnicos para o acompanhamento e 

contribuições. 

 

Nesta citação é possível observar a Defesa Civil atuante no processo de 

acompanhamento das capacitações locais. Observa-se que, em vários relatórios, a Defesa Civil 

Municipal fica com a incumbência de entrar em contato com os técnicos para ministrarem as 

capacitações passando a ser agente motivador local, e assim tornando o momento que antecede os 

trabalhos um período de fortalecimento de vínculos, inclusive, das instituições promotoras.  

A ASA era convidada para participar em seminários municipais, capacitação em 

simulados, entre outras atividades. A parceria e cumplicidade na mobilização, capacitação e 

acompanhamento inicial dos grupos, em especial no primeiro mês, é clara nos relatórios. Os 

materiais de divulgação para mobilização das capacitações em âmbito municipal eram cedidos 

pela ASA e deles faziam parte: cartilhas, folderes e cartazes, que eram colados ou distribuídos em 

locais estratégicos, como postos de saúde, mercados, locadoras e bares. Foi possível perceber 

que, apesar das COMPDECs estarem mais atuantes na mobilização e acompanhamento do que no 

ano anterior, ainda possuíam dificuldades na mobilização e quando faziam era por meio da 

imprensa. 
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Compreende-se que o processo de sensibilização da comunidade contou com etapas 

específicas que se caracterizavam por mapear no bairro instituições como: posto de saúde, 

igrejas, associações de moradores, escolas de adultos. Após esta triagem, a ASA fazia a 

identificação das principais lideranças comunitárias e, por meio delas era estendido o convite 

para a comunidade participar das capacitações. Em vários relatórios fica destacada a presença da 

ASA nos municípios, fazendo a mobilização em campo e conhecendo as principais lideranças e a 

área de atuação do projeto. Durante esse período de promoção, mobilização e visita comunitária, 

a ASA identificava o local onde ocorreriam as capacitações, sendo que, com raras exceções, 

aconteceram em salas das paróquias. Conforme se pode observar nas listas de presença, as 

capacitações comunitárias receberam públicos de variadas crenças. 

Nessa fase observa-se, a aproximação do Projeto Gestão de Risco e Desastres com o 

Projeto Prevenção de Emergência da Cáritas Brasileira, que acontecia, essencialmente, por 

intermédio de assessorias (prestadas pela ASA) ao projeto Prevenção de Emergências no Estado 

do Rio Grande do Sul e nos municípios de Caçador e Rio do Sul.  

Nesses encontros a ASA tinha como objetivo, conforme relatório de 28/05/2012: 

Aproveitar a experiência que a rede Cáritas tem em trabalhos práticos 

comunitários, a exemplo: a implantação de cisternas em municípios 

com elevado índice de seca, abordagem com as comunidades de risco 

e formas de diálogo na busca da autonomia dos indivíduos, 

recuperação de fontes, entre outras experiências não menos 

relevantes. 
 

Existiam agendas comuns aos projetos, tais como: planejamento com atividades 

conjuntas; trabalhos comunitários em referência ao evento promovido pelas Nações Unidas, Rio 

+ 20; seminários intermunicipais e estaduais; entre outros. 

O relatório da ASA, de 26/10/2013, trata da avaliação feita do projeto gestão de risco 

com o público beneficiário, ou seja: os NUPDECs de Botuverá, Guabiruba, Brusque e 

Florianópolis e seus respectivos órgãos de Defesa Civil, representados por técnicos que 

acompanhavam o projeto nos municípios. A metodologia de avaliação sugeria que NUPDECs, 

ASA e Defesa Civil avaliassem os avanços, limites, desafios e possibilidades do projeto e, após 

isso, trocassem experiências. 

Nessa avaliação, como ponto comum de desafio para as três Instituições, foi 

apontada a carência de técnicos de referência nos órgãos de Defesas Civis municipais que 
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fossem qualificados para o trabalho com as comunidades. Avaliaram que houve ampliação do 

quadro funcional da Defesa Civil nos anos de 2010 a 2013, inclusive com concursos públicos 

para agentes e técnicos, porém ainda tímido, para o excesso de trabalho e de demandas que 

possuem os municípios.  

Nesse mesmo relatório, ASA e Defesa Civil ainda destacaram que viam como limite 

a animação de novos voluntários para o NUPDEC, atribuindo esta debilidade à falta de pessoa de 

referência nos NUPDECs com atribuição específica de mobilizador. Enfatizaram, ainda, a 

organização do espaço com a utilização de Bíblia e vela, que pode ter sido um desmotivador da 

participação comunitária, inibindo novos voluntários - ateus, por exemplo, pois declararam que 

identificavam o espaço como sendo da igreja Católica. 

Como avanço, segundo o relatório da ASA, destacaram que o projeto poporcionou à 

Defesa Civil dos municípios um melhor relacionamento e diálogo do órgão com o prefeito, 

contribuindo diretamente com a organização e estruturação da Defesa Civil. Nesse mesmo 

documento é possível perceber o reconhecimento de que a comunidade está atuante e propositiva 

quanto às demandas do seu bairro, negociando com a Defesa Civil possíveis melhorias e 

buscando participar de espaços de controle social, como conselhos e fóruns. Fica evidente a 

preocupação da ASA com a ampliação da participação dos NUPDECs em espaços de controle 

social e a expectativa de que haja o reconhecimento desses agentes comunitários de Defesa Civil  

em âmbito público. 

O NUPDEC, por sua vez, compreende a influência sobre o órgão de  Defesa Civil e 

sua reorganização, percebendo-se como agente de Defesa Civil Comunitário, porém sente falta 

de maior autonomia, em especial quando acontece a emergência
41

. Destacaram nesse registro, 

como limite, a motivação interna dos voluntários para continuar participando dos encontros e, 

observam que há uma grande desistência após o primeiro mês de capacitações. Atribuem isso aos 

horários (durante a semana e noturno) e ao trabalho voluntário (muitos acumulam vários cargos 

voluntários, em especial quem faz parte da paróquia).  Citam como desafio a melhoria da 

comunicação do NUPDEC com a comunidade onde está inserido e destacam a importância de 

ampliar o número de núcleos para outros bairros. Nos municípios que já possuem mais de um 
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 Autonomia para o NUPDEC em situação de emergência significa ele ter poder legitimado pela Defesa Civil para 

interditar ruas, remover famílias e pedir para que deixem certas áreas de risco.  
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NUPDEC foi lembrada a importância de se trabalhar em rede e de fortalecer a troca de 

experiências entre eles. 

É possível perceber que houve discussões quanto à inserção do NUPDEC na Lei 

12.608/2012 e a importância da reflexão desse tema pelo NUPDEC e pela Defesa Civil na II 

Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil.  

Observa-se, na leitura desse relatório, que alguns  NUPDECs têm projetos apoiados 

pela ASA por meio do Fundo Arquidiocesano de Solidariedade-FAS
42

, e que adquiriram 

recursos financeiros para comprar os materiais necessários para prevenção e  para resposta. 

Na avaliação da ASA, conforme o relatório de 26/10/2013, o Projeto Gestão de Risco 

de Desastres tomou proporções que a Instituição não imaginava e que impactou diretamente na 

execução do projeto. Um dos seus impactos seria atenuado se a Defesa Civil Municipal tivesse 

corpo técnico qualificado para ministrar as capacitações e se houvesse maior número de agentes 

públicos envolvidos.  

A seguir apresenta-se a metodologia de formação utilizada para fomentar os 

NUPDECs, inclusive, Botuverá e Brusque. 

 

2.4 METODOLOGIADE FORMAÇÃO DOS NUPDECS  

 

2.4.1 Metodologia de formação dos NUPDECs de Botuverá e Brusque 

 

É possível perceber que quase todos os municípios seguiram os mesmos passos para 

formação do NUPDEC. Conforme descrito nos relatórios do período de 2012 e 2013, as 

capacitações tinham o intuito de fomentar os NUPDECs nos municípios e aconteciam uma vez 

por semana, estendendo-se durante um mês com os seguintes temas: Política Nacional de 

Proteção e Defesa Civil, administração de desastres, visita de campo (normalmente feita no 

sábado pela manhã e/ou tarde) e dois encontros de planejamento. 

 

a) Sensibilização 

A sensibilização foi dividida em dois momentos: o primeiro com o órgão municipal 

de Proteção e Defesa Civil quando era apresentado o projeto, seus objetivos e expectativas e, a 
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 É um fundo solidário permanente, composto pelos recursos da Coleta da Campanha da Fraternidade, realizada no 

Domingo de Ramos. O FAS visa apoiar projetos sociais e de geração de trabalho e renda, apresentados pelas ações 

sociais paroquiais, grupos e pastorais da Arquidiocese de Florianópolis.  
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instituição era convidada a ser parceira. A partir da aceitação iniciava-se a distribuição de tarefas 

entre as instituições: Quem disponibilizaria recursos materiais, como: folderes, cartilhas, 

projetores multimídia, etc., e quem ministraria as capacitações. Também nesse momento eram 

divididas as tarefas da etapa de mobilização. 

O segundo momento constituía-se na sensibilização das ASPs, com visita ao bairro e 

conversa com as principais lideranças para falar sobre a importância do tema e a necessidade de 

se estabelecer uma relação mais próxima entre a localidade de risco e o órgão de Proteção e 

Defesa Civil Municipal. Na ocasião a ASA articulava-se com as Ações Sociais Paroquiais e os 

representantes do órgão de Proteção e Defesa Civil, devidamente uniformizados, faziam o 

convite às lideranças. Nesse encontro as lideranças eram incentivadas a mobilizarem outras 

pessoas do bairro, em especial das áreas de mais alto risco, para participarem das capacitações. 

Cada membro da reunião ficava responsável de trazer mais pessoas as capacitações. 

 

Figura 7- Sensibilização de instituições e lideranças ao tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Mobilização 

Apesar de o público alvo estar centrada nas ASPs, a organização da sensibilização 

propiciou ao projeto o convite a todas as pessoas do bairro, sendo: associação de moradores, 

evangélicos, posto de saúde, grupo de jipeiros, rádio amadores, enfermeiros, entre outros.  

O primeiro encontro com a comunidade era sempre de esclarecimentos, sobre o 

território que estavam colocados e a importância de todos participarem de maneira efetiva na 

proteção local . Este encontro levava cerca de uma hora e nele era negociado com a comunidade 

o melhor horário para capacitação e os melhores dias da semana para todos. Os presentes também 

SE
N

SI
B

IL
IZ

A
Ç

Ã
O

 

PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

ASA 

LIDERANÇAS 



65 

 

eram convidados a mobilizarem outras pessoas do bairro a participar da capacitação e ser parceira 

da Proteção e Defesa Civil Municipal.  

Ao iniciar as capacitações utilizavam-se dinâmicas que acompanharam tanto a 

sensibilização das lideranças comunitárias, quanto das ASPs desde o primeiro encontro com a 

comunidade até as etapas de capacitação dos NUPDECs. 

A dinâmica inicial consistia na maneira encontrada pela ASA para iniciar os trabalhos 

de formação dos grupos com apelo social em defesa da natureza. Consistia-se na elaboração de 

um cenário com peças e objetos (sementes, barro, folhas, velas, bíblia, água, entre outros) sobre 

os quais os moradores presentes se debruçavam e refletiam acerca das questões que envolviam a 

vida, os cuidados com a terra e os desastres ambientais. Essa meditação era dirigida pelos 

membros da ASA que solicitavam dos presentes a compreensão dos possíveis significados dos 

objetos e sua representação. Essa dinâmica também intentava fortalecer o contato e os laços entre 

os presentes nas reuniões. 

Depois da reflexão sobre os objetos, textos, vídeos e seus significados, a continuidade 

da reunião era dada com a leitura de um texto que enfocava os aspectos mais objetivos da 

discussão, ou seja, a formação de lideranças, organização e estratégias para a gestão dos desastres 

e sua prevenção. Além disso, eram dadas informações técnicas de como proceder e interpretar os 

riscos de desastres. 

Durante as oficinas
43

 era ressaltada a relevância da união e articulação comunitárias, a 

importância da formação de redes para respostas mais ágeis e o ponto fundamental: a 

comunicação contínua a respeito dos temas tratados na capacitação com a família, amigos, 

parentes e comunidade. Também, em diversos relatórios, é possível encontrar a palavra mística e 

como ela era utilizada nos encontros com a comunidade. 
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 Conforme Relatório da ASA de 14/08/2012.  
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Figura 8 – Fotos evidenciando  a organização do espaço para encontro dos NUPDECs e mística inicial 

    

Fonte: Arquivos de imagens internos da ASA, 2013 

 

 

Figura 9- Mobilização de comunidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Os temas – 1. PNPDEC 

A grade de capacitações nos municípios, conforme se poderá observar abaixo, foi 

desenhada para proporcionar à comunidade reflexão sobre todo o Sistema de Proteção e Defesa 

Civil e para tanto, as formações foram iniciadas com o tema da PNPDEC. 

A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil refletia sobre a história da Proteção e 

Defesa Civil Nacional lembrando a jovialidade do órgão de Proteção e Defesa Civil no Brasil e o 

tanto que se avançou nessa política. É possível observar em vários relatórios internos da ASA, a 

ênfase que é dada à participação social nos espaços de construção e debate da política sendo 

citada como construção da sociedade civil.  
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Havia um momento de reflexão entre a realidade nacional e a realidade municipal e o 

reflexo na organização municipal. Tanto em Botuverá, quanto em Brusque a ASA assessorou as 

capacitações abordando o tema PNPDEC. O representante municipal de Proteção e Defesa Civil 

era convidado a apresentar o seu município e os instrumentos de gestão que possuíam (planos de 

contingência, mapeamentos, entre outros). Esse momento era rico no debate, porque os 

participantes perguntavam e propunham outras medidas à Proteção e Defesa Civil. Por exemplo, 

a importância da estrutura de um abrigo estar previamente pensado; os muros de contenção de 

determinado local que não eram adequados, corte de encostas equivocados e até mesmo aterro 

dos rios e a ineficiência de fiscalização ambiental no município.  

Ao finalizar o encontro os participantes eram convidados a socializar o conhecimento 

com pelo menos três pessoas do seu bairro ou família, pois no próximo encontro socializariam a 

experiência da disseminação. 

No relatório interno da Instituição (2012) há destaque para a presença do órgão 

municipal de Proteção e Defesa Civil em todos os NUPDECs constituídos e a parceria descrita 

como “bom entrosamento da Proteção e Defesa Civil com os integrantes do curso” e a “riqueza 

da troca de informações e fortalecimento de elos entre comunidade e os representantes do órgão 

municipal de Proteção e Defesa Civil”.  

Nesses relatórios (ASA, 2012) também é possível perceber algumas discussões nos 

encontros que merecem destaque, entre elas: planos diretores de municípios iguais aos de outros 

(copiados), sem a especificidade do município que rege; importância de se criar estratégias a fim 

de integrar novos voluntários ao NUPDEC; deficiência de abrigos nos municípios mapeados e 

vistoriados pela Proteção e Defesa Civil antes dos desastres, importância de se buscar a 

participação em espaços de controle social, com destaque para a inserção dos representantes do 

NUPDEC nesses espaços. 

Importante destacar que, a cada dúvida que os assessores (ASA e órgão de Defesa 

Civil Municipal) possuíam, deixava-se claro que a informação seria pesquisada e esclarecida no 

próximo encontro, criando um clima de confiança, parceria e troca de conhecimentos. 
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Figura 10- Tema: Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

 

 

 

 

 

 

 

d) Os temas – 2. Administração de Desastres 

Observa-se nos materiais internos da instituição (documentos de power point, lâminas 

e materiais impressos) que o tema da administração de desastres iniciava-se com as questões 

conceituais (ameaça, risco, vulnerabilidade, desastres, danos, intensidade) a linguagem era 

facilitada com exemplos do cotidiano dos participantes das capacitações. Quando se observava 

um nivelamento da compreensão dos conceitos seguia-se com prevenção, mitigação, preparação, 

resposta e reconstrução. 

Prevenção: Inicialmente explicitava-se o tema conceitualmente e em seguida 

retomavam-se as questões trazidas pelos gestores municipais em PNPDEC (primeiro encontro) 

refletindo, junto aos participantes, o que precisava avançar e o que estava em um bom nível de 

organização no município.   

Após, trabalhava-se conjuntamente sobre as medidas preventivas que poderiam ser 

colocadas em prática por cada participante, como: reposição de mata ciliar, cuidado no descarte 

da embalagem de agrotóxico, proteção de nascentes, entre outras que, dependendo do município, 

podiam ser colocada em prática. Apesar de Brusque e Botuverá terem a  mesma grade de 

capacitações os temas eram sempre voltados para a realidade local de cada município e bairro. 

Dessa forma a Mitigação foi trabalhada como a forma de redução dos riscos, para tanto se 

avaliava se as medidas preventivas eram efetivas e se, realmente, trariam algum benefício para a 

localidade. 

Sobre preparação eram abordadas a importância do planejamento, do plano 

preventivo, das cartas com cotas de enchentes e outros instrumentos que facilitam tanto a 

prevenção quanto a resposta a um evento. O órgão municipal de Proteção e Defesa Civil era 

convidado a apresentar os instrumentos que o município utilizava. Era lembrado aos participantes 

POLÍTICA 
NACIONAL DE 
PROTEÇÃO E 
DEFESA CIVIL 

Apresentar e discutir a Organização da Proteção e 
Defesa Civil e sua história a nível nacional 

Apresentar a história e organização municipal 
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da capacitação que, caso quisessem fomentar o NUPDEC no seu bairro, teriam planejamento das 

suas atividades e planos preventivos. 

Sobre resposta, refletia-se junto com o grupo se havia abrigos previamente 

selecionados no bairro e se sabiam a quantidade de pessoas que era capaz de abrigar. Durante as 

capacitações também se buscava saber o que cada um poderia contribuir e quais profissionais 

eram importantes para a resposta. A base da resposta focava como a população poderia fazer para 

responder a um desastre fazendo com que ela refletisse sobre suas reais possibilidades, mesmo 

que a Defesa Civil apresentasse como se articulava na eminência de um desastre gerenciando os 

órgãos setoriais, os de apoio e os próprios NUPDECs. As ações de resposta eram, 

frequentemente, ligar para a Defesa Civil, ir informando o nível do rio e ajudar as pessoas a 

saírem das áreas de alto risco. 

Para a parte sobre recuperação de áreas destruídas por desastres eram sempre levados 

muitos vídeos e revistas com imagens da destruição e as formas de abrangência da recuperação. 

Instigavam-se os participantes a refletirem o que uma família precisava para reestabelecer a 

normalidade em seu cotidiano. Havia perguntas como: é preciso valorizar somente a reconstrução 

das casas, limpeza, móveis, utensílios, comércios, estradas?  

 Para responder essas perguntas o material de apoio continha revistas, cola, tesoura e 

meio metro de papel pardo para cada grupo. Eram formados dois ou três grupos para que 

recortassem imagens que mostrassem o que precisava ser reconstruído. Eram feitas colagens em 

papel pardo e depois cada grupo apresentava aos demais discutindo e ampliando as ideias.  

Por fim, a reconstrução, muito abordada junto ao tema recuperação, era pensada a 

partir do viés das políticas públicas. Refletindo que, quanto mais os serviços socioassistenciais 

funcionam no bairro no período de normalidade e quanto mais a rede local é conhecida, mais 

facilidade há para articular e reconstruir o bairro. Apesar de na prática, o momento de 

reconstrução ser um momento onde os NUPDECs vão agir muito mais como observadores e 

cobradores de obras. 
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Figura 11- Tema: Administração de desastres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Visita de campo 

As visitas de campo tinham como principal objetivo identificar áreas vulneráveis 

dentro dos bairros e possibilitar um olhar crítico para antigas paisagens. Para tanto, junto com o 

órgão municipal de Proteção e Defesa Civil fazia-se a triagem das áreas ambientalmente frágeis.  

Durante a capacitação, após o encontro de Administração de Desastres, apresentava- 

se a área de abrangência do bairro e, dentro dela, quais possuíam algum risco. O grupo 

normalmente apontava como áreas de risco as mesmas áreas que o órgão municipal havia 

apontado. Assim era marcado local de encontro e horário da visita de campo (normalmente no 

sábado pela manhã). Todos os dados colhidos no último encontro eram passados ao geólogo(a) 

para que estudasse a área a ser visitada antes do encontro, ex.: tipos de solo, rocha, mata ciliar, 

entre outros. 

Prevenção: Retomar o tema da organização municipal; medidas 
preventivas que poderiam ser colocadas em prática; benefícios que 
trariam a realidade local.    

Preparação: Importância do planejamento; plano preventivo; cartas de 
cotas de enchentes, geotécnicas, sistemas de telemetria. Órgão municipal 
apresenta o que utiliza de instrumentos. 

Mitigação: Trabalhar a efetividade das medidas preventivas implantadas e 
o que realmente minimiza os riscos. 

Resposta: Triar ações possíveis de os NUPDECs realizarem, tais como: 
aviso a Defesa Civil sobre os riscos locais, organização de espaços para 
abrigos, planejamento das condições doa abrigos, entre outros.    

Recuperação: Instigar a refletir sobre as formas de recuperação tanto de 
áreas danificadas, quanto do moral social das famílias e as formas de 
recuperação da vida.  

Reconstrução: Abordar por meio do viés de políticas públicas a 
importância da participação efetiva dos cidadãos na fiscalização de obras e 
proposição de medidas preventivas eficientes.   

ADMINISTRAÇÃO 
DE DESASTRES 
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Durante as paradas nos pontos o geólogo explicava a importância do cuidado, as 

formas de agressão já praticada naquele ambiente e as possíveis consequências dessas ações. A 

visita de campo incluía também, ao final, uma ida ao abrigo triado pela Proteção e Defesa Civil 

naquele bairro.  

 O grupo almoçava junto tendo as despesas de alimentação custeadas pela ASA e as 

bebidas pelo órgão municipal de Proteção e Defesa Civil. Após o almoço, era feita uma 

abordagem sobre os locais, as possíveis soluções que a comunidade poderia propor ao poder 

público e as medidas protetivas que ela mesma poderia realizar. 

 

Figura 12 - Tema: Visita de campo 

 

 

 

 

 

f) Dicas práticas de atuação  

Conforme o Relatório da ASA (2013), dessa fase resultou uma lista com várias 

medidas protetivas de dicas práticas de atuação que a ASA sistematizou e depois encaminhou 

para as comunidades, segue: 

Encontro mensal do NUPDEC em bairros - Objetiva sensibilizar 

outros atores sociais, aumentando a participação nos Núcleos 

Comunitários de Proteção e Defesa Civil 

 

Visita à Proteção e Defesa Civil - Objetiva conhecer a estrutura do seu 

município: orçamento, capacidade de resposta, sistemas de 

monitoramento e também fortalecer os laços com o sistema 

municipal, 

 

Visitas de Campo com geólogo - Objetiva refletir sobre os riscos e 

saber identificá-los. A visita pode se dar em: encostas, beira-rio, 

locais com alto número populacional e grande vulnerabilidade.  

 

Percepção de Risco local - Objetiva sensibilizar os moradores locais 

para a necessidade de saírem, caso as ameaças aumentem. Ou ainda, 

se prepararem com cursos de percepção de risco. Após a visita de 

campo e a identificação das áreas mais vulneráveis, pode-se organizar 

VISITA DE CAMPO 
Identificar dentro do bairro e/ou município áreas vulneráveis e 

trabalhar o tema melhorando a percepção do risco.  
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visita para conversa com as famílias sobre os riscos da área em que 

habitam. 

 

Visitas nas escolas - Objetiva apresentar o NUPDEC à escola e 

compartilhar suas experiências, a importância para a comunidade e a 

importância da participação de todos; igualmente se pode: 

Fazer seminários, palestras ou oficinas na escola. 

Realizar atividades lúdicas com as escolas em datas comemorativas 

como dia da árvore, do índio (ressaltando seu modo de vida), entre 

outros. 

 

Apoio das empresas e do comércio local - Objetiva tanto apresentar o 

NUPDEC, destacando sua importância como agente preventivo, 

quanto criar vínculos para futuros apoios.   

Mapear as indústrias / Agendar visitas para conhecê-las/ Ir de 

camisetas/ Levar folder ou material para apresentar o NUPDEC e sua 

trajetória (release do NUPDEC)/ Falar da necessidade de empresas 

apoiarem a  iniciativa e da importância das medidas preventivas no 

bairro. 

 

Mutirões para limpeza de ruas, praias e rios - Objetiva a 

conscientização, envolvendo os moradores para a educação ambiental. 

Material necessário: saco de lixo e luvas; recolher lixo que se 

encontra em via pública, rios, entre outros.  

 

Reposição da mata ciliar - Objetiva reconstituir e proteger encostas e 

margens de rios. Para esta ação pode-se consultar um Engenheiro 

Agrônomo, a fim de identificar qual a mais propícia para cada local.   

No entanto, o mais utilizado tem sido as branquearias para as margens 

dos rios e a calêndula e o capim amendoim para as encostas. 

 

Monitoramento do Plano Preventivo – Objetiva rever o plano e ver se 

as áreas são as mesmas ou se é necessário alteração, inclusão ou 

exclusão de alguma ação. 

A partir do planejamento agendar um dia para retomar o Plano 

Preventivo e observar se todos os dados conferem, em especial, os 

referentes a instituições e pessoas de referência. 

 

Visita a outras realidades municipais -  Objetiva conhecer municípios 

que enfrentaram desastres e sua experiência. Esta experiência pode 

nos auxiliar a compreender a nossa própria realidade. 

 

NUPDECs com outros espaços - Objetiva a integração e participação 

em reuniões de conselhos, fóruns, associações de moradores, entre 

outros. Busca a inserção do NUPDECs em espaços de controle social, 

habitação, entre outros. 
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Fomento a Conselhos municipais de Proteção e Defesa Civil - 

Objetiva criar espaços de discussão sobre a importância dos conselhos 

de Defesa Civil, pois os municípios catarinenses não possuem 

conselhos. 

 

Elaborar o planejamento - Objetiva organizar as atividades dos 

NUPDECs com ações e estratégias ao longo do ano. Poderá ser 

realizado logo após as primeiras etapas de capacitação.  

 

Após a visita de campo havia mais um encontro para saber se o grupo desejava ou 

não implantar o NUPDEC na sua comunidade. Nos dois municípios e nos três bairros, Águas 

Claras e Dom Joaquim, Município de Brusque e, Centro, Município de Botuverá a resposta foi 

positiva. Nesse mesmo encontro eram negociados com o grupo mais dois encontros semanais 

para planejamento e o dia do mês que o NUPDEC se reunia. Por exemplo, no NUPDEC de 

Botuverá as reuniões foram marcadas para a primeira segunda-feira do mês com três horas de 

duração, iniciando às 19h até às 22h com intervalo de quinze minutos para café. 

 

Figura 13 - Tema: Dicas práticas de atuação dos NUPDECs 

 

 

 

 

 

g) Planejamento 

Os relatórios de 7/03 e 22/03/2012 descrevem, respectivamente, os planejamentos de 

Botuverá e Guabiruba. Após a visita de campo, era perguntado ao grupo se desejavam formar um 

NUPDEC e, caso a resposta fosse positiva, era iniciado o processo de planejamento com base na 

matriz FOFA. A matriz FOFA, conforme o portal
44

 é assim descrita:  

 

Um cruzamento de cenários para se saber quais serão os objetivos 

estratégicos da instituição com menor chance de falha. Cenários são 

reflexões sistemáticas, extraídas por métodos científicos, que definem 

futuros possíveis.  Quando definimos os cenários, os separamos da 

seguinte forma: 1) Internos - situações influenciáveis pela instituição; 

forças - elementos da instituição considerados vantajosos; 

                                                           
44

 Disponível em: <http://gestao.wordpress.com/2006/09/07/fofa/> Acesso em: 31/03/2014. 

DICAS PRÁTICAS DE 
ATUAÇÃO 

Lista com as atividades que podem ser desenvolvidas pelo NUPDEC 
no bairro 

http://gestao.wordpress.com/2006/09/07/fofa/
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fraquezas – inconformidades, pontos da instituição que devem ser 

melhorados. 2) Externos – situações não influenciáveis pela 

instituição; oportunidades – as barbadas; 

ameaças – elementos que dificultarão a obtenção das metas. Objetivos 

estratégicos são as ações que a instituição deverá tomar para alcançar 

sua visão, de acordo com o ambiente em que ela está inserida. 
 

 

No primeiro encontro de Planejamento os participantes eram separados em dois 

grupos e cada qual recebia papel pardo e canetas. Um grupo ficava responsável pelos pontos 

internos, as forças e as fraquezas e,  o outro grupo pelos externos: oportunidades e ameaças. Os 

dois grupos eram acompanhados pelo técnico da ASA responsável que contribuía com a reflexão 

de ambos. 

Após o trabalho dos grupos, o resultado era apresentado a todos e aberto a 

contribuições. Assim finalizava-se o primeiro encontro de Planejamento com muitas trocas e 

debates. 

Figura 14 - Planejamento do NUPDEC de Botuverá 

Fonte: Arquivos internos da ASA, 2013. 

 

 

No segundo encontro, as ameaças e fraquezas eram transformadas em objetivos a 

serem alcançados pelo grupo e, as forças e oportunidades eram usadas para fortalecer o grupo e 

junto com ele criar valores comuns. 
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Fica evidenciado que, para a ASA, o objetivo do planejamento anual era criar um 

processo de autonomia do grupo, onde cada integrante possuísse atribuições e deveres a serem 

cumpridos ao longo do ano, conforme podemos observar na Figura 15: 

 

Figura 15- Quadro do Planejamento do NUPDECs 

 

 

 

O planejamento possibilitava ao grupo organizar atividades que culminavam na 

efetivação e continuidade dos NUPDECs. Nele é possível perceber atividades como: elaboração 

de folder, articulação com empresas para aquisição de materiais para trabalho em emergências, 

formas de comunicação com a imprensa e a comunidade, etc. 

Após as duas etapas de planejamento o grupo passava a se reunir uma vez por mês 

com a presença da ASA. Os encontros seguiam o planejamento, porém nos três Núcleos 

descritos seguiu-se a capacitação com famílias, abordando temas como gestão de abrigos e 

planejamento para abrigos. O tema abordagem com famílias caracterizou-se pelo conhecimento 

da diversidade das famílias e suas formas de organização e a importância de um abrigo público 

reconhecer e respeitar as formas de organização familiar. 

Durante a visita de campo eram tiradas fotos do abrigo do bairro e, desta forma, todo 

o material abordado referente a gestão de abrigos já era em cima da realidade local, refletindo a 

organização do abrigo do bairro, a qualidade dos alojamentos, quantidade de pessoas que 

abrigaria num possível desastre, os materiais disponíveis nesse e toda a estrutura necessária para 

o atendimento às pessoas (latrinas, alimentos, água potável, entre outros). 

As capacitações seguiam ainda com temas como: Reanimação Cardiopulmonar 

(assessorada por enfermeiro das unidades de saúde local); Práticas com extintores de incêndio 

(assessoria do corpo de Bombeiros do Município e, no caso de Brusque, pelo coordenador de 

Proteção e Defesa Civil). 

 

Planejamento dos NUPDECs 

Macro 

Ações 

Atividades 

Principais 

Estratégias de 

ação 

Metas 

 

Cronogr

ama 

Responsáveis/ 

Parceiros  

Efeitos 

Efetivação 

do 

NUPDEC 

O que vai 

ser feito? 

Como será 

feito? 

Quantas 

atividades 

serão 

desenvolvidas? 

Quando 

vai ser 

feito? 

1) Quem vai 

coordenar  a 

atividade?  

2) Com quem 

vai fazer? 

O que 

esperamos que 

aconteça a 

partir dessa 

ação? 
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Figura 16 - Tema: planejamento 

 

 

 

 

 

 

h) Plano Preventivo 

O plano preventivo comunitário é um instrumento de resposta da comunidade, caso 

a ameaça se concretize e um instrumento de trabalho do órgão municipal de Proteção e Defesa 

Civil (plano de contingência) adaptado às necessidades das comunidades.  

Segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) o PPDEC
45

 pode ser 

considerado uma eficiente medida não estrutural de gerenciamento de risco, estando consoante 

com o método de técnicas adotadas pelos mais adiantados sistemas de Defesa Civil internacionais 

recomendados pela ONU (2007, p. 143). Esse Plano é um instrumento de Defesa Civil importante 

dos poderes públicos estaduais e municipais, que garante maior segurança aos moradores 

instalados nas áreas de risco de deslizamento. Adaptado à realidade local, o Plano Preventivo 

torna-se um importante aparelho inclusive para quem sofre as consequências das cheias ou 

deslizamentos.  

O Plano Preventivo Comunitário elaborado pela ASA é composto de: apresentação, 

que traz a história do NUPDEC; contato dos integrantes do Núcleo; grade de capacitação com os 

temas que o Núcleo abordou; contatos importantes na ocorrência de desastres, que são: 

principais secretarias, pessoa do abrigo, Corpo de Bombeiros, limpa fossa. E ainda possui uma 

área de abrangência específica, já que o NUPDEC está localizado em um bairro, normalmente de 

grande vulnerabilidade. O Plano tem como função identificar, hierarquizar os riscos, dando 

indicativos das formas de atuação em pontos específicos, tanto na resposta, quanto na 

recuperação pós-desastres. A exemplo do que podemos observar no figura 7 abaixo. 

 

 

 

                                                           
45

 Plano Preventivo de Proteção e Defesa Civil  

PLANEJAMENTO 
Organizar as atividades do grupo que culminam na efetivação e 

continuidade dos NUPDECs. 
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Figura 17- Quadro do Plano Preventivo de Hierarquização dos Riscos – Botuverá 

 
Plano Preventivo Comunitário – Hierarquização dos Riscos 

Nível Localidade Eventos Afetados Resposta Reconstrução 

Nível  

I 

Ponte – Entrada de 

Águas Negras / Kiko 

Inundação Brusca 

/ Deslizamento de 

Terra 

07 Casas / 05 

estabelecimentos 

(25 pessoas) / 08 

Famílias (26 

pessoas) 

- Comunicar a 

COMDEC; 

- Alertar as 

pessoas; 

- Interditar as 

ruas; 

- Auxiliar as 

famílias no 

retorno às suas 

casas; 

 

 

 

O plano preventivo torna-se, assim, um importante instrumento de atuação dos 

NUPDECs já que ele possibilita o reconhecimento das áreas de maior ameaça e uma resposta 

mais efetiva. 

 

Figura 18 - Tema: Plano Preventivo dos NUPDECs 

 

 

 

 

 

 

2.5 FORMAÇÃO DOS NÚCLEOS COMUNITÁRIOS DE BOTUVERÁ E BRUSQUE 

 

Apesar dos municípios terem seguidos a mesma linha de capacitações descritas acima 

os municípios formaram seus NUPDECs de acordo com sua realidade local, conforme será visto 

a seguir. 

 

2.5.1 Botuverá, órgão municipal de Proteção e Defesa Civil e NUPDEC 

 

Conforme a ata de reunião do NUPDEC de Botuverá no ano de 2011, alguns 

integrantes da Ação Social Paroquial de São José, do município de Botuverá, participaram da 

capacitação em Gestão de Risco de Desastres, oferecida pela ASA, em Brusque. Alí, 

comentaram sobre a falta de estrutura da Defesa Civil e a necessidade de contratação de técnicos 

para o município. Conforme descrito no documento, ao longo da capacitação surgiram diversas 

indagações sobre a organização do órgão de Defesa Civil Municipal e a importância da 

PLANO PREVENTIVO Ações de Resposta que o NUPDEC realizará em caso de desastres 
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comunidade estar preparada para atuar em eventos adversos.  Assim, a Ação Social 

Arquidiocesana foi convidada a levar a capacitação para o município com o intuito de fomentar o 

NUPDEC.  

Observa-se na ata de reunião do NUPDEC, do dia 16/02/2012, que a ASA levou a 

representante Regina Panceri, gerente de capacitações da Defesa Civil Estadual de Santa 

Catarina para explanar sobre o tema NUPDEC. A comunidade, a partir de então, percebeu a 

importância da capacitação e da organização da política pública dentro de seu município e deu 

inicío à formação do Núcleo Comunitário de Defesa Civil do município de Botuverá, bairro 

Centro.  

O relatório de 30/01/2010 destaca que os Núcleos Comunitários são, 

preferencialmente, colocados em bairros de alto risco de ocorrência de desastres, porém, por 

tratar-se de um município com poucos habitantes, a comunidade preferiu centralizar as 

capacitações no centro e, em parceria com a assistência social e a unidade de saúde local, se 

propuseram a trazer moradores de bairros distantes para participar e potencializar suas 

comunidades. 

A capacitação iniciou no dia 16/02/2012, conforme relatório e ata do NUPDEC. Nos 

temas iniciais, trataram de Política Nacional de Defesa Civil e sobre a Gestão Municipal em 

Defesa Civil. Já no primeiro encontro, foi problematizada a questão da constituição da Comissão 

Municipal de Proteção e Defesa Civil, que não era formalmente constituída frente ao Sistema 

Nacional de Proteção e Defesa Civil. As capacitações contaram com temas como: administração 

de desastres, administração de abrigos e abordagem com famílias em situação de 

desabrigamento.  

Observa-se na ata do dia 17/03/2013 que, após a etapa de capacitações e a visita de 

campo, foi perguntado ao grupo se desejava formalizar o NUPDEC. A partir da resposta 

positiva, iniciou-se o processo de planejamento. Segundo a lista de presença das capacitações o 

grupo iniciou suas atividades com trinta participantes. O planejamento foi feito segundo a 

problematização deles próprios e ali descrito. É possível perceber, entre as ações previstas, 

algumas visitas de campo, aquisição de materiais para atendimento em emergência e 

continuidade das capacitações. 

Nos relatórios da ASA e na ata do NUPDEC, é destacado que os membros 

voluntários do órgão de Defesa Civil Municipal de Botuverá participavam ativamente do 
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NUPDEC e, durante o processo de capacitação, o município se organizou enquanto 

Coordenadoria, sendo formalmente reconhecido perante o SINPDEC. O municipio colaborou 

nas ações do NUPDEC, em especial na socialização de como estava se dando a organização. Na 

ata de 11/10/2012 é mencionada a aquisição do Cartão de Pagamento da Defesa Civil
46

, e que o 

mesmo já estava no nome do coordenador de Defesa Civil
47

, porém só deveria ser usado para 

situações de emergência ou estado de calamidade pública. Também foi destacada a importância 

de se formar uma equipe de trabalho para atuar junto à Defesa Civil Municipal. 

No mesmo relatório são citados os desafios do município no reconhecimento e 

mapeamento de suas áreas de risco, a compreensão da necessidade de contratação de um 

coordenador que se dedique exclusivamente à Proteção e Defesa Civil e, ainda, o entendimento 

dos papéis de cada ator envolvido no processo.  

Diferente de outros municípios nos quais a ASA implantou NUPDECs, em Botuverá 

a organização da Defesa Civil Municipal teve início a partir do momento em que a comunidade 

passou a perceber a demora na resposta em alguns eventos que impactaram o município. 

Por meio das atas do NUPDEC e dos relatórios internos da ASA, é possível 

compreender que, ao longo dos anos de 2012 e 2013, o NUPDEC desenvolveu diversas ações, 

entre elas a visita nas escolas (com socialização da importância do NUPDEC e a disseminação 

do projeto Reciclagem de Óleo de Cozinha e Plantio de árvores nativas
48

); visita de campo; 

planejamento; plano preventivo e capacitações específicas em gestão de abrigos. 

No ano de 2013, segundo relatório de 16/03/2013, Botuverá realizou o primeiro 

Seminário Municipal de Gestão de Risco de Desastre Construindo Comunidades Seguras. Com o 

tema Gestão de Risco de Desastre e a participação da comunidade por meio dos Núcleos 

Comunitários de Defesa Civi, propôs-se um momento de reflexão sobre a participação da 

comunidade na redução dos danos causados por desastres e seu papel frente à Política Nacional 

de Proteção e Defesa Civil no município. 

Observa-se nesse documento que, a partir desse seminário, começou a ser abordada 

junto à nova gestão pública municipal a situação da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil e 

                                                           
46

 O Cartão de Pagamento de Defesa Civil (CPDC) é um meio de pagamento específico para ações de defesa civil, 

que proporciona mais agilidade, controle e transparência dos gastos à Administração Pública. 
47

 Cargo voluntário ocupado pelo Secretário de Obras, que também fez parte como integrante do NUPDEC. 
48

 Informação retirada das atas e dos relatórios internos da ASA. 
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também teve início um processo de discussão sobre a possibilidade da construção de uma 

barragem de médio porte. 

Internamente, o NUPDEC era formado tanto por pessoas da gestão pública quanto 

pela comunidade, ficando muitas vezes complexo o processo de cobrança de ações públicas 

eficazes para a redução de risco de desastres, bem como o próprio controle social da política 

pública dentro do município.  

Em 02/12/2013, por meio da Lei nº 1253/2013, o atual gestor público municipal
49

 

criou o Sistema Municipal de Defesa Civil (SIMDEC), o Conselho Municipal de Defesa Civil 

(COMDEC), o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil (FUMPDEC) e a Coordenadoria 

Municipal de Proteção e Defesa Civil  (COMPDEC), no Município de Botuverá, Santa Catarina. 

Observa-se que, a partir da criação e efetivação da Coordenadoria Municipal de Proteção e 

Defesa Civil do município, poderá haver mais clareza quanto ao papel de cada ator, comunidade 

e gestor de Defesa Civil, e as atribuições de cada um no NUPDEC. 

A seguir, será apresentada a  pesquisa realizada com os técnicos  de Proteção e 

Defesa Civil do município de Brusque. 

 

2.5.2 Defesa Civil de Brusque 

 

A Comissão Municipal de Defesa Civil de Brusque foi criada por meio da Lei 

2.399/2000. Conforme destacado pela atual COMPDEC (2014), a Defesa Civil teve como 

protagonistas em seu histórico: 

A coordenadora Renate Klein, de 2000 a 2008. Funcionária pública do município de 

Brusque, em sua gestão buscou articular e conscientizar as autoridades locais para a importância 

e o fortalecimento do órgão de Defesa Civil no município, sem sucesso. Com o apoio do Corpo 

de Bombeiros criou o setor de Defesa Civil no município. Atuou com a comunidade buscando 

capacitar e fomentar o surgimento dos NUPDECs. 

O coordenador Elizeu Muller, de 2008 a 2011, que assumiu a Defesa Civil de 

Brusque após o desastre de 2008, ocasião em que o município teve 94.962 pessoas afetadas e 

registrou  uma das 135 mortes ocorridas no Estado de Santa Catarina. Eliseu montou e estruturou 

a diretoria de Defesa Civil do Município, preocupando-se com a aquisição de viaturas e a 

                                                           
49

 Disponível em: <http://www.botuvera.sc.gov.br/wp-content/uploads/2010/02/Lei-1253-2013.pdf> Acesso em: 

01/05/2013. 

http://www.botuvera.sc.gov.br/wp-content/uploads/2010/02/Lei-1253-2013.pdf
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contratação de recursos humanos. Em parceria com Renate Klein, organizou o primeiro Núcleo 

Comunitário de Defesa Civil de Águas Claras. Foi afastado do cargo em 2011, por afirmar que a 

chuva não alcançaria os níveis previstos já alertados, tanto pelos órgãos meteorológicos quanto 

pelo Centro de Operações do Sistema de Alerta da Bacia do Itajaí (CEOPS)
50.

 

Evandro de Mello do Amaral, 2011. Assumiu a Defesa Civil de Brusque após as 

cheias de 2011, que não contabilizaram mortes, porém o município teve 90% de seu território 

inundado e cerca de 105.495 pessoas afetadas
51

. Sua gestão abrange a estruturação da Defesa 

Civil internamente por meio da Lei 3.683/2013 que cria o Sistema Municipal de Proteção e 

Defesa Civil (SIMPDEC), incluindo a COMPDEC, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa 

Civil (CONMPDEC), o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil (FUMPDEC) e o Grupo 

Integrado de Ações Coordenadas (GRAC), no município de Brusque, Santa Catarina. 

O Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil (FUMDEC), foi operacionalizado 

pela atual gestão e a Coordenadoria se encontra vinculada diretamente ao gabinete do Prefeito. 

Ainda na reestruturação do órgão de Defesa Civil foram adquiridas viaturas, materiais e 

equipamentos, bem como foi ampliado o quadro de recursos humanos. 

Dos instrumentos de trabalho da Defesa Civil Municipal têm se destacado o Plano de 

Contingência da Defesa Civil; o levantamento das áreas de risco do município; a implantação do 

Sistema de Telemetria; a formação do Grupo Integrado de Ações Coordenadas (GRAC) e o 

incentivo à capacitação continuada do seu quadro técnico. 

Nas parcerias, seu quadro de associados tem ampliado, em especial, com as 

Universidades: o CEOPS da Universidade Regional de Blumenau (FURB), que realiza o  

levantamento das Cotas de Enchente do Município (em fase de acabamento).  Retomaram e 

ampliaram parcerias com órgãos públicos como Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra, Polícia 

Militar, Clube de Rádio Amadores, a fim de potencializar suas ações. Firmaram parcerias 

também com órgãos de previsão, monitoramento e alerta como: Centro Nacional de 

Gerenciamento de Riscos (CENAD); Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres 

Naturais (CEMADEN); CEOPS; Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 

Catarina (EPAGRI) e Centro de Informações de Recursos Ambientais e Hidrometeorologia de 

Santa Catarina (CIRAM). 

                                                           
50

 Disponível em: <http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/noticia/2011/09/diretor-da-defesa-civil-de-brusque-e-

demitido-por-ter-dito-que-cidade-nao-corria-perigo-com-enchente-3488696.html> Acesso em: 01/05/2013. 
51

 Dados obtidos do AVADAN, enviados à Defesa Civil de Santa Catarina, no período de 2008 a 2011. 

http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/noticia/2011/09/diretor-da-defesa-civil-de-brusque-e-demitido-por-ter-dito-que-cidade-nao-corria-perigo-com-enchente-3488696.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/noticia/2011/09/diretor-da-defesa-civil-de-brusque-e-demitido-por-ter-dito-que-cidade-nao-corria-perigo-com-enchente-3488696.html
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Além disso, incrementou-se a criação do Colegiado de Proteção e Defesa Civil  da 

Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI), do qual o coordenador de 

Proteção e Defesa Civil de Brusque é o atual presidente. 

Como medidas de comunicação, tem-se investido na criação de um site da Proteção e 

Defesa Civil, que está em fase de implantação. Também está em fase de organização a nova 

estrutura física com a construção da nova sede.  

Com os trabalhos de articulação comunitária, tem-se destacado o programa Defesa 

Civil na Escola e o Projeto Escola: Território Seguro. Nas  comunidades a Proteção e Defesa 

Civil tem investido na implantação dos NUPDECs e hoje já conta com dois, nos bairro de Águas 

Claras e Dom Joaquim. 

 

2.5.3 NUPDEC Dom Joaquim  

 

Este bairro, cuja população é de 4.247 habitantes, teve como principais eventos as 

enxurradas causadas pelo Ribeirão do Cedro e as frequentes inundações do Itajaí-Mirim.  Em 

2011, seis pessoas desse bairro foram capacitadas nas oficinas de Gestão de Risco oferecidas pela 

ASA, porém com a interferência da inundação, a ASA não deu continuidade ao processo de 

fomento do NUPDEC.  

Conforme relatório interno da ASA de 20/06/2012, as etapas de sensibilização 

iniciaram o processo na Paróquia São Luiz Gonzaga, centro de Brusque, onde as lideranças do 

Bairro Dom Joaquim foram convidadas a participar. No entanto, apenas uma líder comunitária 

apareceu. No relatório fica claro que se cogitou a possibilidade de não se fazer a palestra, porém, 

sabendo que aquela era a líder principal do bairro Dom Joaquim, a Defesa Civil de Brusque e a 

ASA deram continuidade e como encaminhamento desse encontro ficou agendada uma reunião 

para a qual a líder mobilizaria outros atores sociais.  

A reunião na Associação de Moradores contou com a presença de 15 pessoas, sendo: 

associação de moradores, grupo de jipeiros e Ação Social Paroquial. Segundo o relatório de 

16/07/2012, a Defesa Civil iniciou a sensibilização destacando a importância da comunidade 

estar preparada antecipadamente para os impactos dos eventos adversos. Apresentou também a 

carga horária da capacitação que, diferente da proposta inicial da ASA, contou com 60 horas 

aula. 
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A grade de capacitações foi distribuída em conhecimentos básicos sobre PNPDEC e 

estrutura e funcionamento municipal, com 16 horas aula; Administração de Desastres abordando: 

classificação de desastres, inundação, granizo, vendaval e deslizamento, com 8 horas aula; Visita 

de campo, com 4 horas aula; Gerenciamento de Desastres, que abordou temas como 

gerenciamento de abrigos, percepção de risco e importância do ciclo de administração de 

desastres, com 12 horas aula; Assuntos complementares que prometiam transformar a 

capacitação do NUPDEC em muito mais dinâmica e interativa, abordando temas como: acidentes 

de produtos perigosos, acidentes no lar, primeiros socorros e combate a incêndio, com práticas 

com extintores e, finalmente, uma aplicação de uma avaliação com 4 horas.  

Iniciou-se o processo de capacitação, conforme o relatório interno da ASA, por 

iniciativa da Ação Social Paroquial Santa Catarina, Associação de Moradores e grupo de jipeiros. 

Foram 25 pessoas capacitadas permanecendo, após a capacitação, 16 pessoas para integrar o 

NUPDEC. Após as capacitações, a ASA elaborou, juntamente com o NUPDEC, o seu 

planejamento anual que contou com etapas de comunicação, mobilização comunitária, plano 

preventivo, entre outros temas.  

O Plano Preventivo do NUPDEC Dom Joaquim foi o primeiro a ser elaborado pela 

ASA e teve total aprovação da Defesa Civil daquele município, conforme destaca o relatório 

interno da Instituição. O NUPDEC Dom Joaquim, ainda no ano de 2013, aprovou projeto junto 

ao Fundo Arquidiocesano de Solidariedade (FAS), pelo qual adquiriu materiais para o trabalho 

como: pá, baldes, luvas, capas de chuva, entre outros, para atuar na resposta. Também participou 

dos desfiles da Semana da Pátria em que a Defesa Civil do município os presenteou com 

camisetas do NUPDEC. O Núcleo hoje se chama: Dom Joaquim Te Quero Bem!  

 

2.5.4 NUPDEC Águas Claras 

 

O bairro Águas Claras tem população de 7.353 habitantes
52

 e o principal evento que o 

acomete são os deslizamentos e inundações causados pelas cheias do Ribeirão Águas Claras. 

 O NUPDEC foi formado no ano de 2012 pela Defesa Civil do município. Segundo o 

ente municipal, citado no relatório interno da ASA de 2012, “a grade de capacitações deste 

núcleo foi piloto, ali testamos sua eficácia”.  
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 As capacitações realizadas pela Defesa Civil de Brusque neste NUPDEC tiveram 

carga horária de 60 horas. 

Compunham esse NUPDEC sete jovens, em idade de 15 a 20 anos. Porém, ao longo 

dos encontros, observou-se a importância de se ter lideranças com maior experiência 

incentivando as atividades. Então se passou a fazer a sensibilização da Ação Social Paroquial, 

que hoje integra o NUPDEC, composto por 10 integrantes. 

Observa-se nos relatórios da ASA que a ASP assumiu o processo de continuidade do 

NUPDEC, buscando por meio de reuniões envolvê-lo em ações na comunidade e, a partir do 

planejamento, iniciar o processo de continuidade das ações.  

No ano de 2013, os NUPDECs de Águas Claras e Dom Joaquim realizaram visita de 

campo conjunta. Foram visitar o município de Ilhota e conhecer a experiência vivenciada pela 

comunidade do Morro do Baú e como o município vem gestando as demandas geradas no 

desastre de 2008.  

O Núcleo Comunitário tem como instrumento de trabalho o planejamento anual de 

suas ações e o plano preventivo. Segundo o relatório interno da ASA de 2013, no dia da 

elaboração do plano preventivo havia quatro pessoas do NUPDEC, ocasionando um encontro 

esvaziado. 
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CAPÍTULO III - VISÃO DA POPULAÇÃO ENVOLVIDA NOS NUPDECS: SOBRE A 

FORMAÇÃO, ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO EM SUA LOCALIDADE. 

 

A partir do cenário de contradições, conflitos e interesses coletivos e individuais, 

públicos e comunitários, busca-se, neste capítulo apresentar e descrever  a visão das partes 

envolvidas nesse processo, respectivamente: ASA, Defesa Civil e NUPDECs. 

 

 

3.1 AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA 

 

Além do estudo minucioso e atento dos relatórios da ASA, buscou-se saber a 

perspectiva do Projeto Gestão de Risco de Desastres para a instituição, sua avaliação de atuação e 

perspectivas de continuidade. A avaliação buscou incluir a ação interna da instituição na gestão 

de risco, o acompanhamento e fomento dos NUPDECs, e a articulação com a Proteção e Defesa 

Civil dos municípios. 

Foram seis os entrevistados da ASA e, quando perguntados sobre o significado do 

projeto Gestão de Risco e Desastres todos destacaram a importância de não atuar somente na 

emergência com foco ampliado na prevenção. Um dos depoentes ressalta: “Essa atuação 

representa o esforço da entidade, em conjunto com suas entidades membros, de se prepararem um 

pouco mais para enfrentar as vulnerabilidades a que a população de forma geral está exposta”. 

Outros dois destacaram tais ações como complementares, o que permitiu uma aproximação com 

as entidades membro em atividades práticas na comunidade para além do emergencial, algo que 

historicamente a ASA vinha realizando. Para descrever o projeto foram usados termos como: 

“inovador”, “um marco na atuação da ASA”, “grande novidade”. Um dos entrevistados lembrou 

“a importância dos recursos financeiros e humanos para dar forma e força ao projeto nas 

comunidades”. 

Indagados sobre a relação da ASA com a Proteção e Defesa Civil, responderam que, 

referente ao órgão estadual, a relação é pouca e entre as justificativas está o fato de que a Defesa 

Civil Estadual tem foco em medidas estruturais e não está sensibilizada para a presença dos 

NUPDECs nas comunidades. Os entrevistados reconhecem que pode não ser papel da  Defesa 

Civil Estadual o trabalho com as comunidades, porém um entrevistado alegou: 
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A Defesa Civil Estadual poderia ser parceira e colaboradora com 

quem está atuando na comunidade, com materiais e com o próprio 

corpo técnico para as capacitações. Querendo ou não, a ASA com este 

projeto cumpriu o papel da Defesa Civil Estadual, ela foi fomentadora 

da organização das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil. Ela 

foi às prefeituras, conversou, sensibilizou e mobilizou para a 

formação das Coordenadorias e consequentemente dos NUPDECs e 

ainda capacitamos técnicos municipais para atuarem na Gestão de 

Risco. 

 

Dois entrevistados relataram não haver relação entre a ASA e a Defesa Civil 

Estadual e deram como motivo o projeto ser essencialmente local e municipal. Um entrevistado 

ponderou: 

Acho que ficamos focados na implantação dos NUPDECs e atuando 

com as comunidades e com a Defesa Civil dos municípios. Este papel 

maior de discutir política pública e a relação da ASA com o Estado, 

isto não conseguimos ainda. Assim, como não conseguimos ocupar 

espaços de debate de construção coletiva junto com a sociedade e 

monitorar as ações de Defesa Civil por meio dos conselhos 

municipais e/ou estaduais de Defesa Civil e não foi possível devido, 

talvez, às demandas do projeto. 

 

Referente à relação da ASA com os municípios, cinco destacaram que foi uma 

relação de parceria, em que a ASA fomentava os NUPDECs e a Defesa Civil teoricamente 

deveria acompanhar as atividades. Um depoente destacou que em muitos casos não foi possível 

realizar parceria, pois o município enxergava a iniciativa muito mais como uma ação da Igreja 

do que propriamente como um trabalho técnico e profissional.  

Quando interpelados sobre a importância da implantação dos NUPDECs, todos 

responderam ser muito importante e destacaram a relação do poder público com o NUPDEC e a 

possibilidade de, nos períodos de crise, o Núcleo receber atendimento prioritário, tanto por estar 

dentro da área de risco quanto por estar mais familizarizado com a Defesa Civil. Também foi 

lembrada a importância da apropriação do tema Gestão de Risco e Desastres para as 

comunidades e a possibilidade de melhora do cenário por meio do trabalho de prevenção e 

mitigação. Um entrevistado destacou que é um grupo que está pensando, se relacionando, 

discutindo com a comunidade.  E ainda alertou: “Esse espaço não pode ficar para dentro dele 

mesmo. É necessário que ele estreite os laços com o município onde está inserido para que 

possa, nos momentos de crise, articular com os demais atores sociais e políticas públicas”. 
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  Para além da finalização do recurso financeiro com o Instituto HSBC, previsto para 

outubro de 2014, a ASA passa por mudanças profundas em sua organização interna. Perguntou-

se aos entrevistados a respeito de sua opinião sobre a perspectiva de continuidade do Projeto de 

Gestão de Risco para a instituição. 

Quatro entrevistados responderam que o projeto de Gestão de Risco dentro da ASA 

faz parte da sua linha de atuação e continuará em andamento. Porém, também acrescentaram que 

não terá mais o mesmo foco, a mesma estrutura de trabalho para dar conta da agenda que se tem 

hoje, por conta da redução dos recursos financeiros e humanos da instituição. Ressaltaram que 

manterão algumas atividades para não perder os avanços conquistados até hoje, como o 

acompanhamento e assessoria junto às Defesas Civis e aos NUPDECs implantados. Dois 

entrevistados responderam não acreditar no futuro do projeto já que ele tem começo, meio e fim; 

e hoje a estrutura da ASA não permite essa continuidade.  

Referente à metodologia de continuidade empregada junto aos NUPDECs e à Defesa 

Civil e à própria ASA, um entrevistado alertou: “Para mim, o NUPDEC é uma consequência do 

processo inicial de sensibilização da comunidade. Acredito que quando a comunidade está 

sensibilizada para a Gestão de Risco e Desastres ela dará continuidade ao NUPDEC”. Outros 

destacaram que, para garantir a continuidade das ações, a ASA poderia ou deveria realizar o 

planejamento anual das atividades do Núcleo e que se articula com a Defesa Civil dos 

Municípios, que possuem NUPDEC para acompanharem e darem apoio. Um entrevistado 

destacou: 

 

Na avaliação da execução do projeto observo que a ASA acabou 

coordenando e centralizando muito na sua atuação tanto agendas de 

reuniões, elaboração de planejamento nesta frente. As pessoas 

participavam, mas participavam mediante ao contato que alguém fazia 

avisando que a reunião ia ter. Não sei como poderia ter sido feito isso. 

Era um projeto executado pela ASA, com a comunidade e que 

também deveria ter uma participação das Defesas Civis municipais.  

Até pela própria realidade das Defesas Civis que muitas tinham 

estrutura precária, não tinham planejamento detalhado das suas ações 

e isto comprometeu um pouco. 

 

Outro entrevistado lembrou que a ASA utilizará, como metodologia de continuação, 

por meio de capacitações nos municípios, a articulação de formações em parceria com a Defesa 

Civil, podendo criar ou não NUPDECs. 
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Quando indagados sobre a contribuição do Projeto Gestão de Risco e Desastres para 

as Ações Sociais Paroquiais, as opiniões se dividiram, sendo que alguns disseram que não 

contribuiu e destacaram: “havia sido uma estratégia inicial do projeto, mas logo no primeiro ano 

já perceberam adesão maior por parte de outros atores sociais como as associações de moradores, 

grupo de jipeiros e outros”; “as ações sociais têm uma prática cultural caritativa e emergencial”; 

“dentro da igreja há pouco envolvimento com as políticas públicas e quem se envolve 

politicamente normalmente não é da ASP”. Aqueles entrevistados que afirmaram que a ASA 

contribuiu justificaram assim suas impressões: “historicamente as ASPs enfrentam e atendem nas 

situações de emergência. Agora vão atuar com mais propriedade”. As ASPs, apesar de terem se 

envolvido pouco na continuidade dos NUPDECs, fomentaram e se responsabilizaram em 

mobilizar associações de moradores, grupo de jipeiros e outros atores para que dessem 

continuidade.  

 

Nós pensamos que contribuiria muito mais, pois entendíamos que 

tinha uma afinidade maior com a prática que eles desenvolviam. Hoje, 

olhando um pouco mais afastada disso a gente percebe que as Ações 

Sociais Paroquiais precisam se comprometer mais com as políticas 

públicas para que esta ação não seja atividade pela atividade, mas que 

seja de fato uma ação que possa ter uma interferência e uma inclusão 

delas na política pública de Defesa Civil e na Gestão de Risco e 

Desastres.  

 

Quando indagados sobre os pontos fortes e fracos do projeto, lembraram-se dos 

seguintes pontos fortes: atuação na prevenção; novas concepções sobre o tema; processo de 

mobilização e fortalecimento dos vínculos de pertencimento às comunidades; envolvimento dos 

padres e ASPs; aprendizado das comunidades com técnicos de Defesa Civil e da própria ASA; 

recursos financeiros da instituição; criação dos NUPDECs; conhecimento e prevenção sobre as 

áreas de risco.  

Foram destacados os seguintes pontos fracos: pouca discussão política; poucas ações 

sociais paroquiais que aderiram ao projeto; Defesa Civil Municipal e Estadual pouco 

coadjuvantes no processo e centralidade das ações na ASA; fragilidade das Defesas Civis 

Municipais (quadro comissionados, pouca formação dos técnicos, corpo técnico reduzido); 

dificuldade de apoio financeiro; desinteresse da Defesa Civil Estadual na ação; Defesa Civil do 

município focada na resposta; falta de compromisso dos voluntários. 
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Observa-se que os pontos fracos e fortes ressaltados pelos entrevistados foi a síntese 

do que foi elencado anteriormente. 

A seguir, será descrito o resultado da pesquisa realizada no município de Botuverá, 

onde serão apresentados os resultados colhidos com a COMPDEC e com o NUPDEC. 

 

3.2 DEFESA CIVIL DE BOTUVERÁ 

 

Nesta etapa foram entrevistadas três pessoas e, quando perguntadas sobre a 

importância do NUPDECs, afirmaram ser muito importante e ser o elo entre a Defesa Civil e a 

comunidade, podendo trazer demandas e problematizar questões comunitárias para a gestão 

pública. 

Indagados sobre a estrutura necessária para a implantação dos NUPDECs, dois 

entrevistados responderam: espaço físico, projetor multimídia, materiais explicativos. Outro 

destacou: 

Questão humana, comprometimento destes com a causa. Deve haver 

uma liderança de referência para motivar o trabalho e impulsionar a 

construção do NUPDEC. Não necessariamente precisa de estrutura 

física, poderia ser itinerante indo onde ocorrem os eventos nas 

comunidades. 

 

Sobre o fato do NUPDEC estar atuante, todos responderam afirmativamente. Um 

deles lembrou a dificuldade de participação efetiva de todos os membros no encontro, o que 

muitas vezes gera reuniões esvaziadas. Dois entrevistados recordaram que há uma preocupação 

constante do NUPDEC referente à divulgação, ressaltando que o Núcleo tem promovido 

encontros nas escolas do município e fomentado o surgimento de outro NUPDEC no bairro 

Ourinhos.  

Sobre a presença de técnicos acompanhando o NUPDEC e se há planejamento para 

os encontros, os depoentes afirmaram não haver planejamento, pois trabalham com as demandas 

de cada encontro. Sobre os técnicos que acompanham o NUPDEC citaram: Coordenadoria de 

Defesa Civil, Técnicos da Saúde e da Assistência Social, ASA.  

Em relação à influência do NUPDEC na Política Pública de Defesa Civil, os três 

entrevistados responderam afirmativamente. As justificativas foram que, quando está atuante, 

acaba gerando demandas como: recobrimento de taludes e vistorias em casas que estão em áreas 

de risco. Também declararam que os integrantes do Núcleo querem saber quais os pontos de 
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maiores riscos e refletir sobre as melhoras que são possíveis. Um entrevistado citou: “foi a partir 

da iniciativa do NUPDEC e das demandas geradas no interior deste grupo que a Defesa Civil 

iniciou seu processo de estruturação”. 

Sobre os pontos fortes e fracos do NUPDEC e as potencialidades, responderam que o 

NUPDEC traz informações sobre o que é necessário para a comunidade; potencializa a relação 

da Defesa Civil com a comunidade; e trabalha medidas de mitigação dos riscos em nível local.  

Dos desafios citados, todos indicaram o aspecto de novas mobilizações comunitárias 

e incentivo aos que estão no grupo para que não desistam de participar.  

Indagados sobre a relação da Defesa Civil com a ASA destacaram como pontos 

fortes a relação de parceria e troca de experiência; a importância da ASA nas capacitações e, 

consequentemente, do acompanhamento dos NUPDECs. Um entrevistado lembrou “o 

planejamento realizado pela ASA no ano que iniciou o projeto, que deu gás para que, com a 

troca de gestão, o grupo continuase a se reunir”. Não viram pontos fracos, mas sugeriram que a 

ASA abraçasse mais capacitações no município para que a experiência pudesse ser disseminada. 

 

3.2.1 NUPDEC de Botuverá 

 

Nesse universo foram entrevistadas 12 pessoas. Quando perguntadas se o NUPDEC 

está atuante no município, a maioria respondeu que sim e três disseram que não. Um entrevistado 

justificou: “Não está porque a reunião não está acontecendo todos os meses. Não há discussão e 

tem muita influência do poder público e também o medo das discussões interferirem e 

prejudicarem o próprio município”. Outro destacou: “Estamos nos esforçando para manter o 

grupo. Por que este é o único espaço de participação mais ou menos autônomo”. 

Ao serem indagados sobre quais atividades o NUPDEC desempenha no município 

antes, durante e depois dos desatres, responderam: 1) antes dos desastres, fazem reuniões 

mensais, atividades de prevenção (palestras nas escolas,  coleta de óleo de cozinha, 

sensibilização de outras comunidades para implantação de NUPDECs e conscientização para o 

uso das fossas sépticas); participação nas conferências, etapa intermunicipal e estadual; vistoria 

das áreas de risco; e identificação das entidades não governamentais que atuam no município 

(grupo de jipeiros, motoclube, radioamadores, entre outros). 2) durante os desastres: colocam o 

plano preventivo em prática; acolhem e orientam as famílias em situação de abrigo; aviso e 

remoção das famílias que irão ocupar o abrigo; identificação dos riscos nas comunidades 
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impactadas; instalação de faixa de interdição na localidade; contato com entidades de ajuda e que 

podem dar os primeiros socorros. 3) depois do desastre: avaliam os riscos nas residências em 

parceria com a Defesa Civil; realizam limpeza de casas e vias; auxiliam na volta para a casa das 

famílias abrigadas; apoiam os trabalhos da Defesa Civil Municipal. 

Sobre a quantidade de vezes que se reunem ao ano todos responderam que é uma vez 

por mês e destacaram que em dezembro e janeiro não se encontram, devido às comemorações  de 

final de ano e férias. 

Quando indagados se a Defesa Civil Municipal acompanha o NUPDEC, 11 

entrevistados responderam que sim. Destes, um justificou: “É uma relação de dependência. O 

NUPDEC precisa ser mais independente, poder pensar, propor e apresentar à Defesa Civil”.  

Outro entrevistado destacou: “Sim, principalmente depois que mudou a gestão pública municipal 

querem acompanhar e fiscalizar tudo”. Os demais entrevistados destacaram a boa relação, a troca 

de experiências, a efetividade da parceria na prevenção. Um terceiro entrevistado respondeu que 

não e completou: “A Defesa Civil agora não acompanha, ela monitora”. 

Referente ao NUPDEC ser conhecido pela população do município, oito 

responderam que não e as justificativas foram que “as reuniões são no centro, distante dos outros 

bairros, o território de Botuverá é bem grande. Deveríamos ter reuniões por bairros”; “Falta 

divulgação”. Quatro responderam que o NUPDEC é conhecido pela população da Igreja e será 

conhecido pelas instituições não governamentais que atuam no município. 

Quando questionados sobre o NUPDEC receber convites para participar de eventos 

no município, cinco responderam que sim. Entre os eventos estão: Seminários feitos pela ASA e 

pela Defesa Civil do município; Conferências das Cidades e da Defesa Civil; reuniões das 

associações e conselhos. Sete responderam que não e justificaram: “Há hoje a discussão sobre o 

plano diretor do município e o NUPDEC não foi convidado”, “em alguns eventos da câmara de 

vereadores pedimos para apresentar o Núcleo, mas nunca tivemos convite para isto”. Ainda 

ressaltaram que participam de eventos promovidos por eles mesmos ou pela Defesa Civil. 

Alusivo à presença em espaços de participação social, todos os entrevistados 

participam em variados locais: Ação Social da Igreja; Conselhos (da Criança e do Adolescente,  

da Saúde, Assistência Social e Habitação); voluntários do grupo de idosos e associações.  

Ao serem perguntados sobre os desafios e potencialidades do NUPDEC, as respostas 

foram as seguintes: sete pessoas falaram sobre a importância da conscientização para que outras 
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venham a participar das reuniões do NUPDEC; quatro pessoas lembraram a falta de divulgação; 

e três pessoas lembraram ainda do desafio de manter-se participativo nos encontros e diferenciar 

o NUPDEC do órgão municipal de Defesa Civil, relatando que alguns integrantes ainda 

confundem. Na verdade os dois fazem defesa civil, mas as ambições são diferentes. 

Das potencialidades, os entrevistados observaram que podem disseminar o 

conhecimento para outras comunidades; boas iniciativas locais e boas práticas de prevenção; 

maior participação social; comunidade mesmo que não esteja participando está capacitada e 

poderá atuar com mais propriedade, caso ocorra algum evento no município; também destacaram 

a importância da parceria com outras instituições e entidades. 

Indagados sobre como foi e como é atualmente a relação da ASA com o NUPDEC, 

referiram-se como boa e destacaram que foi por meio da iniciativa da Ação Social 

Arquidiocesana que iniciaram o processo de organização do Núcleo Comunitário de Proteção e 

Defesa Civil e, consequentemente, da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.  

Quando perguntados sobre quais formações o NUPDEC já teve, as respostas foram: 

primeiros socorros, gestão de risco e desastres, gestão de abrigos, plano de gerenciamento de 

abrigos, seminários, sendo citados os que foram promovidos pela ASA, e o seminário realizado 

pela Defesa Civil Estadual, refente à barragem. Indicaram ainda a visita de campo (primeira aula 

prática realizada com a presença de um geógrafo e/ou geólogo), Reanimação Cárdio Pulmonar e 

Avaliação do NUPDEC, que ocorreu em Brusque por iniciativa da ASA e contou com a presença 

do público envolvido: ASA, Defesas Civis dos municípios e NUPDECs. 

Perguntados se o NUPDEC dispõe de estrutura própria, os 11 entrevistados 

responderam que não e destacaram que utilizam a estrutura do salão paroquial, mas seus 

equipamentos (botas, luvas, enxadas, foices e outros) estão guardados na Casa da Cidadania do 

Município. 

Sobre qual estrutura é necessária para fomentar o NUPDEC, responderam: local para 

se reunir, onde as pessoas se sintam acolhidas e bem; importância das boas práticas e da 

acolhida; eletrônicos (projetor multimídia, computadores portáteis e internet); equipamentos 

(botas, lanternas e capacetes); recurso de prevenção (camisetas, bonés e folders); recursos 

financeiros (contratação de um articulador a nível local); voluntários. 

A seguir, apresenta-se o resultado da pesquisa realizada com a Defesa Civil do 

município de  Brusque e com os NUPDECs  dos bairros Dom Joaquim e Águas Claras.  
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3.3 DEFESA CIVIL DE BRUSQUE 

 

Nesta instituição, foram entrevistadas três pessoas. Em relação à importância dos 

NUPDECs, todos responderam positivamente, justificando que o Núcleo é o braço direito da 

Defesa Civil. A Defesa Civil nunca será o suficiente para atender todas as comunidades. A ideia é 

exatamente esta: comunidade preparada mitigando riscos.  

Os entrevistados responderam que: 

Facilita a interação da Defesa Civil com a comunidade, é um elo de 

ligação. Além de que, quando o NUPDEC está preparado, eles são 

proativos e acabam tomando a iniciativa até mesmo antes do órgão 

municipal. Aqui em Brusque, ao invés da Defesa Civil acionar o 

NUPDEC, ele já se oferece para prestar serviços em períodos de 

desastres em que o bairro deles não foi atingido. Eles se sentem úteis 

e importantes naquele momento, pois eles sabem que a Defesa Civil 

precisa deles. 

 

Tem dois motivos: para o município enquanto administração, porque 

o município não dispõe de corpo técnico, de corpo efetivo, para atuar 

com a comunidade e torna-se ela própria a desenvolver medidas de 

mitigação na comunidade.  

 

Melhora a resposta e liga o poder público com a comunidade 

impactada.  

 

Referente à estrutura necessária para a implantação dos NUPDECs, todos 

responderam que o mais importante é o recurso humano. Um entrevistado relatou a importância 

de se ter aparelhos como: projetor, computadores e todo o sistema de mídia, pois colabora muito 

no momento de formação. Outro lembrou que, normalmente, as comunidades já possuem a 

estrutura física - que são os Centros Comunitários, sede da Associação de Moradores, espaços 

das igrejas, Casas da Cidadania, entre outros. Por fim, destacaram a seriedade de a Defesa Civil 

saber a importância da implantação dos NUPDECs e valorizar sua organização. 

Sobre os NUPDECs estarem atuantes, os três entrevistados responderam 

afirmativamente, sendo que os entrevistados dois deles destacaram a atuação do NUPDEC nos 

principais desastres que ocorreram no município e um entrevistado ainda destacou: 

 

A atuação deles é diferenciada, sendo que Dom Joaquim aparece mais 

quando há eventos; e o núcleo de Águas Claras, eles não estão 
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desenvolvendo um projeto, mas eles são interessados na Defesa Civil 

e vêm, procuram saber se há algo acontecendo, principalmente 

quando tem algum evento eles se colocam à disposição. Mas fora isso, 

assim, eles ter iniciativa para criar algum projeto para fazer alguma 

atividade de ordem preventiva, não observamos em nenhum dos dois 

núcleos. 

 

Perguntados sobre os principais potenciais e desafios do NUPDEC, foi consenso 

entre dois entrevistados que o principal desafio é a mobilização, outro destacou a relevância da 

prevenção. Um deles lembrou a importância de manter o grupo motivado e coeso. Sobre o 

indicativo das potencialidades, indicaram a mobilização de outros atores sociais e a disseminação 

do conhecimento nas comunidades por parte dos agentes capacitados; a participação quando há 

eventos adversos; a confiabilidade do trabalho voluntário capacitado.  

Ao serem indagados sobre quem acompanhava o NUPDEC e quando isto acontecia, 

bem como se havia planejamento de acompanhamento, os entrevistados responderam que o 

acompanhamento do NUPDEC é feito por um técnico da Defesa Civil concursado e, algumas 

vezes, é complementado com a presença do Coordenador de Defesa Civil. Um dos entrevistados 

destacou que são participações aleatórias, normalmente quando o NUPDEC solicita alguma 

palestra. 

Referente à opinião dos entrevistados sobre a influência do NUPDEC na política 

pública de Proteção e Defesa Civil, os três entrevistados responderam que há influência e um 

deles destacou: 

 

Influencia na questão política porque quando tem a comunidade 

participando do processo, esta questão política facilita este 

entendimento da comunidade: o que é esta política de Proteção e 

Defesa Civil, sabe? Quando fala política, aos ouvidos das pessoas já 

entendem o lado ruim. Mas na verdade esta boa política, esta boa 

prática de fazer esta interação entre a comunidade e a Defes Civil. Até 

para que eles conheçam as nossas deficiências, os nossos potenciais, 

de que forma a gente trabalha e para que eles conheçam o que temos e 

o que nos falta para sermos uma Defesa Civil mais estruturada mais 

forte, enfim. Até para fortalecer um NUPDEC ele pode fortalecer o 

pedido de obra para outra esfera de governo, pois com a anuência ou a 

participação da comunidade a solicitação da Defesa Civil se torna 

mais forte.  
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O mesmo entrevistado lembrou ainda da participação do NUPDEC nas etapas 

intermunicipais e estadual da 2° CONPDEC e a discussão ocorrida para o reconhecimento dos 

NUPDECs pela PNPDEC. 

Sobre a relação da Defesa Civil com a ASA, os entrevistados responderam que, no 

início, era um clima de desconfiança, mas depois compreenderam a proposta e a importância para 

a ASA da capacitação de suas entidades membros. Um deles destacou que a intervenção da ASA 

no município, no fomento dos NUPDECs, incentivou a Defesa Civil a criar, capacitar e concluir 

sua formação. Além disso, do conhecimento técnico que a ASA trouxe, facilitou muito o processo 

de acompanhamento. A exemplo do planejamento e do plano preventivo comunitário, também 

lembrou a participação da ASA no simulado de deslizamento que aconteceu no município de 

Itajaí. 

Um dos entrevistados destacou que: 

Antes, sempre que se falava em NUPDEC, nós fazíamos, criávamos e, 

muitas vezes, ficávamos sem planejamento, a mercê. Um ponto 

positivo da ASA foi planejar o futuro. Fazer um cronograma do que ia 

acontecer e de que forma. Mesmo tendo a falta de participação das 

comunidades, a ASA estava sempre lá, fazendo a mobilização e nós 

aqui enquanto Defesas Civis não têm e não fizemos isto. Mas teremos 

que pensar em fazer. Até porque o plano de fortalecimento dos 

Núcleos está nos planos deste governo. Teremos que desenvolver um 

planejamento, mesmo que seja bimestralmente, com cada entidade. 

Para que possamos estar interagindo com eles, levando as novidades, 

falando sobre Defesa Civil. Temos muitas novidades que 

apresentamos em palestras em vários locais e que, muitas vezes, não 

repassa para os núcleos que são os mais importantes que deveriam 

estar por dentro.   

 

3.3.1  NUPDEC Dom Joaquim 

 

Neste NUPDEC foram entrevistados nove integrantes. Sobre a atuação do Núcleo, foi 

relatado que teve início em 2012. Dois entrevistados negaram a atuação dizendo: “Porque éramos 

somente nós. Aí o pessoal desistiu. Não desistiram do NUPDEC, apenas das reuniões mensais”.  

“Foi fundado em 2012, mas está parado”.  

Referente às atividades que o NUPDEC realizava antes, durante e depois dos 

desastres responderam: 1) Antes do desastre: capacitação; visita de campo; aulas práticas; 

orientação para o trabalho preventivo; reuniões mensais e reconhecimento das áreas de risco. 
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Três entrevistados destacaram que não atuam em prevenção, apenas na resposta. 2) Durante o 

desastre: contato com a Defesa Civil, informando as áreas de maior risco e a situação; divisão do 

pessoal e de tarefas de cada agente do núcleo; remoção das famílias das principais áreas de risco; 

acompanhamento do abrigo e colaboração com a volta para casa das famílias.  3) Depois do 

desastre: Colaboração na limpeza das casas e ajuda nos encaminhamentos do abrigo para casa; 

foco em medidas preventivas a nível local. 

Perguntados sobre a quantidade de encontros do NUPDEC ao ano, todos 

responderam que em 2014 o NUPDEC não teve reuniões mensais, mas que em 2012 e 2013 as 

pessoas se encontravam uma vez por mês, após as capacitações. Relataram ainda que a Defesa 

Civil estava mais presente nos encontros. Sobre a sugestão de encontros, a maioria sugeriu que 

eles poderiam acontecer três vezes por ano, alguns sugeriram uma vez por mês ou reuniões 

bimestrais. 

Sobre os questionamentos sobre a atuação da Defesa Civil, seu acompanhamento 

junto ao NUPDEC e qual tem sido a relação entre os dois órgãos, encontraram-se os seguintes 

depoimentos: 

 

A relação é boa, trabalho junto, em parceria, em 2012 durante as 

capacitações, mas poderiam ser mais participativos no bairro, 

chamando para eventos. 

 

Sim. No princípio com as reuniões acompanhavam. Mas agora já nem 

aparecem. A relação continua ainda, por conta de que, às vezes, 

mandam e-mail referente ao tempo ou clima. Mesmo assim, estes e-

mails são apenas para alguns e não para todos. Se a Defesa Civil 

viesse mais, o NUPDEC estaria mais ativo. Aqui no nosso NUPDEC 

os homens não comparecem muito nas reuniões. Alguns por falta de 

tempo e outros de interesse. 

 

Duas ou três vezes após a capacitação vieram, depois não vieram 

mais. Devia ser mais unida. O e-mail, eles passavam no começo e até 

ligavam. Agora não vêm e não ligam mais. 

 

Todas as vezes a Defesa Civil passa e-mail, mas não fomos acionados 

de forma alguma. A Defesa Civil deveria procurar fazer contato com 

o NUPDEC e sempre ficar alerta. 

 

A relação com a Defesa Civil é boa, mas poderia acompanhar e 

motivar o NUPDEC. Não tem acompanhado mais. 
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No começo sim, mas depois fracassou. Estiveram aqui semana 

passada. A Defesa Civil largou e ninguém tem tempo de muitas 

atribuições. 

 

Em alguns encontros anteriores, mas agora não tem acompanhado. 

Deveria ter mais contato e aparecer mais, tendo mais contato com as 

coisas da comunidade. 

 

A relação com a Defesa Civil foi de informação e várias capacitações, 

mas hoje ela pouco vem aqui no bairro e não tem interesse de reunir 

mais o pessoal. Mostrar o que poderia ser feito em período de 

normalidade, prevenção. Não temos nos reunido, mas se a Defesa 

Civil chamasse, atuaríamos. 

 

Todos os depoentes acreditam que o NUPDEC não é conhecido pela população do 

município, e apontaram como responsáveis a falta de divulgação e de materiais como camisetas, 

folderes, boné.  Para eles, esse fato também é uma falha da Defesa Civil, pois afirmaram que não 

receberam convites para participarem de eventos no município. Em agosto de 2012, receberam 

um convite da Defesa Civil para desfilarem, mas foi somente naquele dia. 

Sobre integrarem espaços de participação social, alguns entrevistados responderam 

que participam da Associação de Moradores e Associação de Bairros, enquanto os demais 

integram espaços comunitários como clube de motos, Ação Social Paroquial e radioamador.   

Em relação aos desafios dos NUPDECs, apontaram: manutenção do grupo unido; 

comunicação interna; melhora na divulgação; participação em eventos; mobilização da 

comunidade; falta de reuniões periódicas; órgão de Defesa Civil municipal mais atuante e 

presente. Entretanto, destacaram as seguintes potencialidades: colaboração quando há desastre; 

capacitação continuada da comunidade; trocas com os amigos; pessoas protegendo a 

comunidade; primeiros socorros com rapidez; prevenção e alertas aos residentes em área de risco. 

Um aspecto positivo aponta a relação entre ASA e NUPDEC, que foi considerada boa 

por todos os depoentes. Eles se lembraram das ações conjuntas, como a capacitação realizada 

com a Defesa Civil, que “trouxe a Defesa Civil para a comunidade, foi o elo de ligação”, e dos 

planos preventivos e planejamentos, iniciados em parceria com o NUPDEC. Ainda em relação às 

capacitações, destacaram a aula do Corpo de Bombeiros, com ensinamentos sobre primeiros 

socorros, gestão de risco e desastres, prática com extintor, como identificar áreas de risco, gestão 

de abrigos, e ainda sugeriram que, pelo menos uma vez por ano, houvesse uma aula de 

reciclagem. 
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Perguntados sobre se o NUPDEC possui estrutura própria, todos os entrevistados 

responderam negativamente e disseram que o Núcleo utiliza a estrutura da Ação Social Paroquial 

como sede. Entretanto, destacaram que possuem todos os equipamentos de resposta como botas, 

luvas, lanternas, pá, carrinho de mão, entre outros. Ainda sobre a estrutura, afirmaram que é 

necessário para o NUPDEC atuar com equipamentos, como por exemplo, botas, coletes, foices, 

entre outros; ter o acompanhamento da Defesa Civil e um lugar para guardar os equipamentos; 

cada voluntário usar o seu veículo ou moto na hora da ocorrência de um desastre; ter 

radioamadores capacitados. Um dos entrevistados destacou que “a estrutura é pequena, pois não 

adianta montar uma estrutura de Corpo de Bombeiros e deixar nós jogados aqui”. 

 

3.3.2 NUPDEC Águas Claras 

 

Representando este Núcleo, foram entrevistadas cinco pessoas e todas elas afirmaram 

que o NUPDEC está atuante desde 2012, mas que não tem realizado reuniões mensais, conforme 

depoimentos citados abaixo. Confirmam que a atuação se dá somente na resposta dos eventos. 

 

Um encontro fevereiro deste ano. Normalmente estávamos tendo um 

encontro a cada três meses, mas agora faz um tempo que não nos 

reunimos mais. Para promover a interação deveria ser uma vez por 

mês. 

 

Duas vezes por ano, ano passado. Mas deveria ser a cada dois meses. 

Este ano não nos reunimos. 

 

Eu não tenho mais ido, mas normalmente era de uma vez por mês. 

Agora não sei. Este ano não fui chamado para nenhum encontro. Ano 

passado ajudamos a Defesa Civil nos desastres. 

 

Neste ano ainda não nos encontramos e ano passado foram apenas 

quatro encontros. Deveria ter mais encontros, pelo menos uma vez por 

mês. 

 

Uma vez por mês, mas deveríamos nos encontrar umas três vezes ao 

ano. 

 

Observa-se pelas respostas dos integrantes, que eles não vêm se encontrando 

regularmente e que alguns sequer se lembram da última reunião que tiveram. 
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Sobre as principais atividades que têm desenvolvido antes, durante e depois dos 

desastres, responderam: 1) Antes dos desastres: encontros de planejamento; visita de campo; 

aprendizado sobre PNPDEC; monitoramento dos níveis dos rios; e formações sobre combate a 

incêndio, extintores, entre outros. 2) Durante os desastres: um entrevistado destacou: “Qualquer 

evento nos reunimos e depois fazemos o contato com a Defesa Civil, passando as informações 

sobre os bairros. Auxiliamos no trabalho deles lá na sede da Defesa Civil”; auxílio às famílias 

que precisam ser removidas para abrigos; visita nas casas; e alertas à comunidade. 3) Depois dos 

desastres: avaliação do trabalho; sequência do plano preventivo; limpeza das casas e das vias 

públicas.  

Quando perguntados sobre a Defesa Civil acompanhar o NUPDEC e qual tem sido a 

relação entre ambos, dois entrevistados destacaram que existe uma boa relação e que, sempre que 

há necessidade, a Defesa Civil auxilia. Três relataram que o acompanhamento foi somente 

durante as capacitações e que a Defesa Civil deveria estar mais presente, integrando-se ao 

NUPDEC. Acrescentaram que sentem que falta do interesse em realizar as oficinas e certificar os 

participantes. 

Sobre o fato do NUPDEC ser conhecido no município, todos destacaram que não é 

conhecido devido à falta de divulgação: 

 

Falta um pouco mais de divulgação, na Igreja após a missa. Também 

a própria Defesa Civil divulgar nas entrevistas e à imprensa.  

 

Geralmente os encontros acontecem somente quando acontece uma 

catástrofe. Falta a gente aplicar medidas preventivas na comunidade. 

 

Quando questionados se recebem convites para participarem de eventos, a maioria 

dos entrevistados respondeu afirmativamente. Dois entrevistados responderam negativamente: 

“somente para a Conferência de Defesa Civil, etapa Intermunicipal e Estadual”. Um deles 

lembrou que as informações, referentes a convites para eventos no município, são repassadas para 

o coordenador do NUPDEC. Quando falha a comunicação entre o coordenador do NUPDEC e os 

integrantes, a maioria não fica sabendo dos eventos. Essa ausência também é percebida na 

participação social, quatro entrevistados não ocupam nenhum espaço e apenas um faz parte da 

Associação de Moradores e é integrante da diretoria da Ação Social Paroquial. 
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Os desafios do NUPDEC foram elencados da seguinte maneira: conscientizar as 

pessoas para a importância da capacitação; reunir o grupo; atuar contra a falta de participação da 

população local. Quanto ao potencial, destacaram o fato da população relatar possíveis riscos e o 

Núcleo estar presente, auxiliando as famílias e a comunidade. 

A respeito da relação entre a ASA e o NUPDEC, salientaram os aspectos positivos, 

destacando a presença de técnicos qualificados para dar as capacitações; os recursos financeiros; 

e a linguagem facilitada para a compreensão do tema pela comunidade. Todos os entrevistados 

lembraram das aulas práticas em primeiros socorros; combate a incêndios; visita de campo;  

pluviômetros; régua nos rios; conhecimento do solo (deslizamento, tipo de rocha). 

Como os demais depoentes da pesquisa, todos os de Águas Claras informaram que o 

NUPDEC não possui estrutura própria para reuniões e que utiliza o espaço da Ação Social 

Paroquial para realizar os encontros. Em relação à estrutura necessária para fomentar os Núcleos, 

apontaram a necessidade de pessoas capacitadas para ministrar os cursos, um bom planejamento, 

gestão e plano preventivo e equipamentos com capa, botas, coletes e equipamentos individuais de 

segurança. 

 

3.4 O PAPEL DOS NUPDECs E SUA PRÁTICA NA GESTÃO DE RISCO 

 

Aqui serão apresentados o papel dos NUPDECs e suas práticas na gestão de risco nos 

municípios de Botuverá e Brusque. Por intermédio do cruzamento e análise dos dados serão 

abordadas a visão, a metodologia de formação e a prática dos integrantes na implantação, 

acompanhamento e compreensão dos NUPDECs. Ou seja, para compreender a dinâmica dos 

NUPDECs, e após a análise e interpretação dos dados de acordo com os objetivos estabelecidos 

na pesquisa, serão apresentados a seguir, de maneira sintética, os resultados obtidos. 

O processo de formação dos NUPDECS de Brusque e Botuverá revela uma 

preocupação inicial da ASA com a prevenção, sobretudo em 2009. Apesar de não estar preparada 

para incursões maiores, é possível perceber o esforço da instituição para o fortalecimento das 

suas entidades membros. Ainda que no início ela própria não tivesse grande experiência com o 

trato das questões de riscos de desastres socioambientais, precocemente identificou as mesmas 

fragilidades na Proteção e Defesa Civil, exigindo da instituição mais preparo e foco na política 

pública. Os desafios a serem superados por todo o SINDEC foi percebido ao participar da 1° 
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CNDC e, consequentemente, veio a compreensão da necessidade premente de planejamento e 

articulação específica para a Gestão de Risco e a participação efetiva na política.  

O foco da ASA na Gestão de Risco e Desastres ganhou força e fôlego com o 

lançamento da Campanha da Fraternidade e outras que potencializaram o entendimento e a 

organização do trabalho. Após planejamento interno e desenho do Plano Arquidiocesano de 

Gestão de Risco, começou sua atuação nos municípios do Vale do Itajaí, instruindo em Brusque 

cerca de 30 pessoas, entre elas os integrantes da Proteção e Defesa Civil, assistentes sociais, 

psicólogos, membros das ASPs e outros agentes municipais.  

Após as capacitações, houve enchentes em 2011 que, novamente, atingiram os 

municípios do Vale do Itajaí. Nesses episódios, a ASA percebeu a mudança significativa do 

trabalho dos técnicos, a melhoria na qualidade do atendimento nos abrigos e a determinação dos 

profissionais no momento de começar sua atuação. Esse quadro possibilitou avaliar a importância 

do treinamento dos envolvidos com as situações de desastres. A melhora também foi percebida 

pelos agentes municipais de Brusque e Botuverá, que solicitaram a formação de seus quadros em 

seus municípios, já com o intuito de fomento dos NUPDECs.  

Ao iniciar o processo de formação dos NUPDECs, a ASA pressupunha que a 

Proteção e Defesa Civil dos municípios estivesse organizada juridicamente conforme requer o 

Sistema Nacional. Essa suposição se mostrou equivocada e os membros da ASA rapidamente 

perceberam que a formação dos quadros da Proteção e Defesa Civil de Botuverá, em 2012, 

iniciaria junto com a deles. Isso explica a presença, desde a criação do NUPDEC de Botuverá, de 

técnicos da Prefeitura e de voluntários da Proteção e Defesa Civil, além da comunidade. 

Em Brusque, por ter sido mais atingida pelas cheias e estar em período de 

reconstrução e, ainda, por ter mudado o coordenador da Defesa Civil, as capacitações iniciaram 

no segundo semestre de 2012. Porém com a experiência da nova coordenação do município, 

foram propostos outros treinamentos e carga horária acima da sugerida pela ASA.  As 

capacitações eram feitas e acompanhadas pelas duas instituições.  

No bairro Dom Joaquim formaram-se, em 2011, alguns voluntários da ASP. No 

entanto, durante os cursos, a principal líder comunitária não estava presente e sua ausência 

impossibilitou a entrada do projeto no bairro. Somente após a sensibilização da principal líder é 

que se pode iniciar o processo, pois a sua adesão é que mobilizou os agentes já treinados em 
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2011, além de ter estimulado a Associação de Moradores, o grupo de jipeiros, de radioamadores e 

outros a integrarem o Núcleo. 

A Proteção e Defesa Civil de Brusque, juntamente com o bairro Dom Joaquim, vinha 

capacitando o NUPDEC de Águas Claras e, ao terminar a formação, não tinha claro quais as 

atribuições que teria esse NUPDEC. Desta forma, convidou a ASA para iniciar o planejamento e 

acompanhar o NUPDEC, pois julgava ser grande a presença de jovens sem liderança definida. 

Assim, a ASA iniciou o processo de sensibilização da ASP para que acompanhasse o Núcleo. 

Nesse contexto, e levando em consideração que a Proteção e Defesa Civil estava em 

processo de organização, a ASA assumiu as ações - indo às comunidades, sensibilizando, 

mobilizando e levando os materiais com o tema a ser abordado, além de proporcionar a 

infraestrutura com o lanche e de realizar com os NUPDECs os planejamentos e os planos 

preventivos. A Proteção e Defesa Civil dos municípios acompanhava e, de vez em quando, 

apresentava o material preparado pela ASA, ocasionando certa dependência na atuação e 

acompanhamento dos trabalhos. 

Apesar desse protagonismo, as respostas dadas às entrevistas evidenciaram que, para 

os membros da ASA, o projeto não atingiu o objetivo de capacitar suas entidades membros a 

atuarem com segurança e eficiência na prevenção. Entre as justificativas citadas que afastaram o 

projeto Gestão de Risco da perspectiva inicial, estão a cultura emergencial de resposta com pouco 

foco na prevenção das ASP e a pouca articulação política das pessoas envolvidas nas ações 

comunitárias da Igreja. Estes aspectos, segundo os entrevistados, impediriam uma perspectiva de 

autonomia, protagonismo e mudança da realidade do público atendido. Outro fator relevante para 

essa consideração foi o fato da ASA não fazer sua inserção na discussão da política pública.  

No que se refere à continuação do projeto da ASA, acredita-se que terá continuidade, 

pois atende a uma diretriz de atuação da instituição, que não perderá o avanço alcançado e 

continuará acompanhando os Núcleos já implantados. Porém, presume-se que não terá mais foco 

na implantação e acompanhamento de novos NUPDECs. 

Quanto à Defesa Civil Estadual, ficou evidenciada a precariedade no atendimento aos 

municípios, tanto de orientação para o fomento das Coordenadorias Municipais e capacitação dos 

técnicos sobre a importância de articulação e parceria com outras ONGs, a fim de potencializar 

essas e outras iniciativas, que cooperam com o Sistema de Proteção e Defesa Civil.  Entre os 

fatores que se destacaram como justificativa à ausência do órgão estatal nos municípios estão os 
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investimentos em obras estruturais e o pouco acesso e divulgação das possibilidades de parceria 

com essa instituição para implantação de medidas não estruturais. 

A ASA, por sua vez, reconhece a centralidade das ações e justifica sua posição com 

três argumentos: a desorganização dos municípios quanto à Proteção e Defesa Civil, o pouco 

conhecimento técnico da instituição e a falta de metodologia de atuação desses órgãos. 

Sobre a atuação da ASA é preciso lembrar que o fato de estar atrelada à perspectiva 

religiosa pode, em alguns momentos, contribuir para o afastamento de técnicos e comunidade, 

cuja filosofia de vida distingue-se e/ou rejeita tal perspectiva. Entretanto, esse é um limite do qual 

a instituição não pode e/ou não quer abrir mão. Limite ou mote, a verdade é que em um universo 

de muitos desafios e poucas soluções, prescindir daqueles que efetivamente podem contribuir é, 

no mínimo, um luxo que não se deveria buscar. 

Para a Defesa Civil do município de Botuverá, o NUPDEC é essencial para criar 

medidas preventivas em campo e auxiliar a comunidade em períodos de desastres. Em Brusque, 

no entanto, a Defesa Civil é mais severa. Para ela, os NUPDECs são organismos só de resposta, 

pois não querem e não têm iniciativa para realizar atividades de prevenção. Esse é, na opinião dos 

membros da Defesa Civil, um desafio a ser superado. Nesta localidade, a Defesa Civil não está 

acompanhando os NUPDECs, pois faltam técnicos para desempenhar essas atividades no horário 

de disponibilidade dos voluntários, preferencialmente à noite. Dessa forma, a Defesa Civil não 

consegue acompanhar. 

Em relação à parceria da ASA e da Defesa Civil, esta última manifestou ter boa 

relação, mas reforça que a ASA poderia desempenhar um papel muito maior na sensibilização e 

mobilização de outras comunidades para o fomento dos NUPDECs e, também, realizar 

investimentos em materiais para os NUPDECs tanto de prevenção quanto de resposta. 

Na visão dos membros dos NUPDECs, sua atuação nos Núcleos de Botuverá e 

Brusque é positiva: em Botuverá, devido às atividades e reuniões e em Brusque, pelo fato de 

atuarem conjuntamente com a Proteção e Defesa Civil em todos os eventos. Nos dois NUPDECs 

há um esgotamento causado pelas reuniões mensais, tanto para Botuverá quanto para Brusque, 

que não têm se reunido, mesmo que alguns de seus membros se considerem atuantes. O fato é 

que há relatos de desistência de voluntários por conta dos encontros ou da falta deles. 

Em Botuverá, os membros do NUPDEC destacam a importância do espaço de 

discussão, já que o município tem falta destes espaços. Entretanto, as atividades do NUPDEC são 
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acompanhadas sistematicamente pela Defesa Civil e outros integrantes do poder público local o 

que, para alguns membros, desvirtua o processo comunitário. No período eleitoral, as relações 

interpessoais se acirram e isso influencia diretamente nas atividades do Núcleo, que sem ações 

claras de atuação, pode deixar de existir. 

Para os membros dos NUPDECs, o trabalho da ASA distingue-se pela linguagem 

técnica facilitada e pelos instrumentos de trabalho que ela possibilitou, destacando tanto os 

planejamentos quanto o plano preventivo. Apesar dessa consideração, durante todas as entrevistas 

a ASA só foi citada quando perguntado a seu respeito, o que parece indicar que para os membros 

dos NUPDECs, o papel da ASA foi apenas de potencializar o trabalho da Defesa Civil e criar 

elos e vínculos entre a comunidade e o Poder Público local. 

Em Brusque, os membros dos NUPDECs assumem-se como organismo de resposta e 

sentem-se perdidos por terem que atuar também na prevenção. Ao responderem sobre as 

formações que já tiveram, os temas mais citados foram as aulas práticas, fato que faz refletir 

sobre a importância da teoria vir casada com a prática. O envolvimento na participação social dos 

atores que compõem o NUPDEC reflete diretamente no perfil de cada Núcleo. 

Esta pesquisa permitiu compreender a dinâmica na qual estão envoltos os organismos 

que buscam atender à população em caso de desastres. No caso da ASA, ficou evidente que, ao 

fazer o atendimento nos abrigos e coordenar a campanha FACS, ela foi capaz de identificar a 

importância da capacitação prévia dos membros de suas entidades. Essa constatação estimulou a 

instituição a elaborar, a exemplo da Cáritas, um Projeto de Gestão de Emergência, que depois de 

lapidado passou a se denominar Gestão de Risco e Desastres: construindo comunidades seguras. 

No entanto, em nenhum momento na leitura dos relatórios internos ou durante as entrevistas, foi 

mencionada a realização de consulta às entidades membros para identificar se gostariam de atuar 

na prevenção. O projeto já sai da ASA com uma determinação de atuação pronta e só questionam 

a participação, pois o projeto não entra em discussão. 

Quanto à metodologia de formação dos Núcleos, observa-se que a busca pela parceria 

com as Defesas Civis dos municípios de Brusque e Botuverá foi uma constante durante toda a 

capacitação dos Núcleos Comunitários, o que gerou confiança tanto da ASA com as instituições 

não governamentais quanto das comunidades, por serem acompanhadas por ambas as 

instituições.  
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Porém, quando a ASA sai do cenário, os Núcleos, no caso de Brusque, passam a não 

ser mais acompanhados pela Proteção e Defesa Civil. As justificativas para a falta de 

acompanhamento são várias (falta de técnicos, de recursos financeiros, pouca motivação dos 

voluntários no bairro) e nenhuma está relacionada à falta de boa vontade dos técnicos. Referente 

à prática dos NUPDECs, os membros da Defesa Civil de Brusque destacam que são 

exclusivamente de resposta e que este é um desafio a ser superado.  

Em Botuverá, o NUPDEC é acompanhado e mantém ações nas duas linhas - 

prevenção e resposta. Porém, em virtude da presença constante e da coordenação das ações estar 

com a Proteção e Defesa Civil, e ainda envolverem técnicos do município, o NUPDEC sente-se 

pressionado e monitorado. Nesse sentido, fica evidente que o trabalho da gestão pública com a 

comunidade deve ter um meio termo e primar pela autonomia dos agentes comunitários.  

Os NUPDECs de Botuverá - Dom Joaquim e Águas Claras - possuem coordenador 

responsável por suas atividades eleito pelos integrantes. Porém, em Botuverá, encontra-se inativo 

já que a Defesa Civil assumiu o processo de coordenação do grupo. Nos demais Núcleos, os 

coordenadores agem somente quando alguma emergência ocorre.  

Os NUPDECs têm um grande potencial para atuar em espaços de participação social, 

pois conhecem suas demandas e podem problematizar as questões comunitárias. No entanto, em 

ambos os municípios não são convidados a participar de nenhum espaço ou evento que ocorra no 

município, demonstrando que não estão integrados ao sistema municipal, nem mesmo possuem 

visibilidade no bairro que estão inseridos. Possuem equipamentos (enxadas, pá, baldes, botas, 

capas de chuvas, entre outros) para atuarem nas emergências, mas não possuem material de 

prevenção (cartilhas, folderes e outros materiais de comunicação, no geral). Com exceção do 

Plano Preventivo, não possuem qualquer outro planejamento das ações. 

Tanto os NUPDECs de Brusque quanto de Botuverá possuem um grande potencial, 

porém sua prática é limitada e sua debilidade emerge das deficiências promovidas pelo Sistema 

de Proteção e Defesa Civil. 

O objetivo geral deste estudo buscava compreender a atuação, as fragilidades e 

potencialidades dos NUPDECs e o desafio face ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. 

A esse respeito, pode-se destacar que os NUPDECs têm potencial amplo na prevenção e, em 

tempos de normalidade, a atuação fortalece os vínculos com as comunidades, pois está sempre 

em contato, por exemplo, com escolas e grupo de idosos.  
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Assim, esses organismos, por conhecerem o local, acabam monitorando os pontos de 

alto e baixo risco. Além disso, o contato contínuo com a Defesa Civil gera vínculos e melhora a 

relação, que passa a ser próxima e atuante já que os NUPDECs estão instalados em áreas de risco.  

O aprendizado contínuo, motivado pelas capacitações e os instrumentos de atuação, 

como o planejamento, norteiam as atividades e o plano preventivo, possibilitando que os Núcleos 

sejam a primeira resposta em caso de desastres e possam prestar os primeiros socorros aos 

vitimados. Além de auxiliarem as famílias na limpeza e na organização na volta para casa, podem 

atuar nos espaços de participação social pleiteando melhorias para seu bairro. A corroboração da 

comunidade frente ao poder público também pode agilizar o pedido de obras para a gestão 

pública municipal. 

De maneira sintética, é possível afirmar que os NUPDECs são espaços de reflexão, 

problematização e resolutivas das questões comunitárias. Em períodos em que seus bairros não 

forem atingidos pelos desastres podem colaborar em outras áreas do município. 

Das fragilidades identificadas pelos NUPDECs em seu campo de atuação, destaca-se 

a desorganização da estrutura de Proteção e Defesa Civil (quadros comissionados, poucos 

técnicos para acompanhar o NUPDEC, escassez de recursos financeiros e planejamento para 

atuação com os Núcleos).  

Para além do que foi descrito, há uma questão mais importante: registra-se a falta de 

transparência da Proteção e Defesa Civil ao tratar com a comunidade, explicitando suas 

atribuições e lhe dando esclarecimentos sobre as formas de atuação. Disso deriva a insegurança 

dos entrevistados quanto à continuidade das atividades, pois, não atuando na prevenção, 

imaginam que seu conhecimento e bagagem são dispensáveis. 

 No município de Brusque, ambos os Núcleos levantaram a importância da Defesa 

Civil acompanhar o NUPDEC para que eles atuem também na prevenção, em especial, em Águas 

Claras, que é formado por jovens. O foco ampliado na resposta durante as capacitações, faz com 

que os NUPDECs possuam equipamentos de resposta, mas não tenham materiais para divulgação 

e promoção do Núcleo na comunidade, dificultando novas sensibilizações de voluntários e/ou 

motivando os que estão na ativa a permanecerem. A presença maciça de entes do poder público 

municipal mesmo que integrem o NUPDEC no município de Botuverá, têm impedido as 

discussões genuínas, pois se sentem intimidados, como se o Núcleo fosse prejudicar algo no 

município.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

A PNPDEC foi um marco para a história da Defesa Civil e iniciou seu desenho com a 

participação das comunidades a partir da 1° CNDC. A instituição pública ganhou visibilidade no 

cenário nacional a partir dos desastres de 2008 em Santa Catarina e 2011 no Rio de Janeiro. As 

questões referentes a problematização das pessoas atingidas por desastres socioambientais 

requereram do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil um conjunto de ações que fizessem 

frente às demandas geradas pelos desastres, em especial a participação das comunidades mais 

vulneráveis. Essa demanda encontrou como cenário um palco desorganizado, que ao longo desses 

anos busca a organização em todo o território nacional, a incluir as comunidades. 

Conforme demonstrou o referencial teórico da pesquisa a Defesa Civil Estadual de 

Santa Catarina tem como desafios a precariedade no atendimento aos municípios; ausência de 

capacitações (as que acontecem são virtuais e ainda não atingem boa parte dos técnicos) e, 

articulação e fomento de parcerias com organizações não governamentais para atuação a nível 

local e/ou regional. Buscando diminuir essa distância entre municípios e Estado, a Defesa Civil 

de Santa Catarina buscou implantar as COREDECs. No entanto, eles também carecem de 

estrutura e recursos financeiros disponíveis para mobilidade aos municípios que lhes competem 

atuar e desenvolver.  

Em Santa Catarina, o Estado e os municípios não ficaram de fora das transformações 

necessárias para o enfrentamento desses episódios e a inclusão da sociedade na participação 

direta, tanto em medidas preventivas quanto nas respostas. No entanto, essa participação vem 

encontrando múltiplos desafios, entre eles o excesso de atribuições aos municípios que, em 

muitos casos, estão ainda adentrando no sistema nacional e organizando sua estrutura interna. 

Observa-se que a Lei nº 12.608/2012, que rege a Proteção e Defesa Civil dos 

municípios, tem como um de seus objetivos orientar as comunidades a adotar comportamentos 

adequados de prevenção e de resposta em situação de desastre e promover a autoproteção. Num 

primeiro olhar, esse objetivo parece de fácil ação propositiva, pois existem instrumentos técnicos 

operativos e metodologias para a realização das ações. Porém, para conseguir a aproximação com 

a comunidade, a sua sensibilização, tendo em vista a importância do tema e a relevância das 

capacitações prévias para a atuação, os técnicos e os órgãos de Proteção e Defesa Civil municipal 

têm encontrado barreiras, muitas vezes intransponíveis. São múltiplos os fatores que desafiam as 
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respostas locais: pouca abertura para parcerias; falta de capacitação dos técnicos de Defesa Civil 

e, consequentemente, dificuldades de compreensão do Sistema Nacional; falta de subsídios como, 

por exemplo, materiais para o trabalho (camisetas, cartilhas, folderes, entre outros); falta de 

alocação de cargos efetivos e criação das Coordenadorias de Proteção e Defesa Civil como meio 

de continuidade dos trabalhos.  

Cabe ao município, ainda, realizar a integração das 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. Muitas vezes essa 

integração não ocorre em outros setores do município que possui dificuldades de articulação, 

comunicação e organização por conta de corpo técnico pouco ou nada qualificado. 

Nesse cenário, a ASA, procurando apoiar suas entidades membros que já atuam na 

Gestão de Risco sem conhecimento prévio, buscou fomentar um projeto Gestão de Risco e 

Desastres: construindo comunidades seguras. Ao desenvolver o trabalho nas comunidades, a 

instituição buscou a parceria com o órgão municipal, no entanto, encontrou o mesmo cenário 

descrito a nível nacional e sua ação ganhou um cunho centralizador. Assim, é a ASA que 

mobiliza, capacita, prepara os materiais necessários para capacitação e, ministra as capacitações, 

quando não articula com outros técnicos, universidades, e instituições para o trabalho conjunto. 

Durante sua atuação nas comunidades a instituição foi elaborando uma série de instrumentos 

técnicos e operativos para as capacitações, entre os mais relevantes os planos preventivos, 

planejamentos e as visitas de campo que vislumbram um novo olhar sobre a antiga realidade da 

comunidade. 

No decorrer da pesquisa observa-se que a ASA reconhece a centralidade de suas 

ações, diante do quê argumenta considerando o cenário de desorganização e desestruturação no 

qual inicia seus trabalhos no âmbito da Gestão de Risco, o pouco conhecimento técnico dos 

órgãos de Proteção e Defesa Civil, e a falta de metodologia para trabalho comunitário, cenário 

que foi mudando ao longo da implantação do Projeto, especialmente onde a ASA implantou o 

projeto. 

Apesar de a instituição atuar em um trabalho modelo, não obteve recursos financeiros 

da esfera estadual ou federal podendo, apesar do reconhecimento da importância do seu trabalho 

e das contribuições que dá aos municípios, encerrar suas atividades. Como pontos positivos na 
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implantação dos NUPDECs a ASA ressaltou a falta de autonomia do grupo nas situações de 

emergência; a carência de técnicos qualificados para acompanhar os NUPDECs; e a tentativa de 

usar os NUPDECs como espaço para manobras políticas, em especial em períodos de eleições. 

Sendo este último mais relevante. Como potencial dos NUPDECs destaca-se um melhor diálogo 

entre a comunidade e a Defesa Civil; maior conhecimento da Proteção e Defesa Civil municipal 

quanto às demandas locais; reorganização e estruturação da Defesa Civil; maior percepção dos 

riscos pela comunidade; e fortalecimento dos espaços de proteção com abrigos, mapeamentos e 

planos preventivos. 

Observando o órgão municipal de Proteção e Defesa Civil dos municípios 

pesquisados observa-se que em Botuverá o NUPDEC é essencial para criar medidas preventivas 

em campo e auxiliar a comunidade em períodos de desastres. Já para Brusque, os NUPDECs são 

organismos só de resposta, pois não têm iniciativa para realizar atividades de prevenção e para o 

órgão municipal de Proteção e Defesa Civil esse é um desafio a ser superado. Ambos os órgãos 

de Proteção e Defesa Civil municipal reconhecem a potencialidade dos Núcleos para atuarem 

tanto na resposta quanto em medidas preventivas e sua importância no município, mas deixam 

claro o desafio de mobilização e capacitação nas comunidades, seja por falta de corpo técnico 

disponível para tal, quanto por falta de recursos financeiros para acompanhamento.  

Os NUPDECs de Brusque e Botuverá declaram ser atuantes, no entanto, os núcleos 

de Brusque atuam somente na resposta e declaram a importância da Defesa Civil estar mais 

atuante, pois se sentem abandonados. Já para Botuverá, o órgão municipal de Proteção e Defesa 

Civil monitora suas atividades. Podendo ser claramente observada a necessidade de um ponto de 

equilíbrio para o trato com as comunidades. 

Os NUPDECs destacam entre os pontos mais relevantes de sua atuação como 

proximidade com a Defesa Civil do município, articulação com a comunidade local; melhor 

conhecimento sobre suas áreas de risco e planos para o enfrentamento das situações de 

emergência. Reconhecem sua importância e a importância da continuidade das suas ações, 

observando que a Proteção e Defesa Civil não poderá e não dará conta de atuar sozinha em 

grandes eventos.  

O desafio enfrentado face ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil pelos 

NUPDECs inicia com a política pública da Lei 12.608, que, ao não fazer menção da existência ou 

importância dos Núcleos, corrobora para sua invisibilidade e perturba as relações entre os 
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organismos. Isso fica claro quando orienta a Proteção e Defesa Civil que capacite Associações de 

Moradores e outras entidades, sem citar a criação dos NUPDECs ou o acompanhamento dos já 

existentes. Perpassa Santa Catarina a Proteção e Defesa Civil Estadual, que não possui estrutura 

suficiente para acompanhar e dar suporte aos municípios e suas respectivas coordenadorias 

municipais de Proteção e Defesa Civil, além de investir em demasia nas medidas estruturais. 

Os desdobramentos da política pública de Proteção e Defesa Civil, também afetam as 

coordenadorias municipais de Proteção e Defesa Civil, que seguem a mesma linha de medidas 

estruturais; e ao adentrar no campo da prevenção encontram entraves como falta de recursos 

financeiros, corpo técnico reduzido, pouco ou nenhum conhecimento técnico. 

Esta fragilidade pode ser percebida também nas ONGs que, por entenderem que as 

capacitações comunitárias na Gestão de Risco e Desastres é uma atribuição da Defesa Civil, não 

atuam sozinhas e buscam esta parceria solitária despendendo tempo, recursos e não efetividade 

no trabalho realizado e, sabe-se de antemão, que é a realidade de muitos municípios de Santa 

Catarina. 

Os NUPDECs, apesar de seu potencial, criam uma demanda que a Proteção e Defesa 

Civil não tem como gerir, acompanhar e se responsabilizar, já que ela própria precisa se 

instrumentalizar, capacitar e buscar outras formas de articulação para a realização de seu 

trabalho.  

Uma sugestão de pesquisa poderia levar em conta a desvinculação dos NUPDECs do 

sistema, para Núcleos Comunitários de Gestão de Risco, desinstitucionalizando os Núcleos e 

dividindo a tarefa de capacitação e preparação das comunidades com mais organismos 

governamentais e não governamentais. Das medidas possíveis de serem adotadas para melhorar 

esse cenário e continuar promovendo comunidades seguras, a sugestão seria dar continuidade às 

formações locais à luz da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, capacitando membros das 

Associações de Moradores, que poderiam incorporar a Gestão de Risco na sua atuação.  

Outra alternativa viável, de baixo custo e alto resultado, seria os municípios 

capacitarem e manterem um cadastro na COMPDEC para futuras atuações, sabendo que há 

grupos que vão atuar na prevenção e outros somente na resposta (podendo ser incorporado ao 

GRAC), e que um não inviabiliza ou diminui o potencial do outro, ao contrário, criam uma 

sinergia revigorante da qual a população atingida só tem a se beneficiar.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1- Entrevista realizada com a Ação Social Arquidiocesana. 

 

Formulário n°: _____ 

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC 

Mestrado Profissional em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental – MPPT 

 

Formulário de coleta de dados – ASA 

 

1) Perfil dos entrevistados 

Sexo 

Idade 

Tempo de atuação na instituição 

Atividade que desempenha 

Escolaridade 

 

2) Na sua opinião, o que significa o projeto Gestão de Risco e Desastres para a Ação Social 

Arquidiocesana? 

3) Dentro do projeto, qual a metodologia de articulação que a ASA fez ou faz para contribuir com 

a continuidade dos NUPDECs? 

4) Na sua opinião, qual a relação da ASA com a Defesa Civil Municipal e Estadual? 

5) Na sua opinião, como este projeto contribui para o desenvolvimento das Ações em Gestão de 

Risco e Desastres nas ASPs? 

6) Na sua opinião, qual a perspectiva de continuidade do projeto de Gestão de Risco e Desastres 

para a ASA? 

7) Na sua opinião, qual a importância da implantação dos NUPDECs? 
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Apêndice 2- Entrevistas realizadas com a Proteção e Defesa Civil 

Formulário: ___________ 

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC 

Mestrado Profissional em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental – MPPT 

 

 

Formulário de coleta de dados – COMPDEC 

1)  Perfil dos entrevistados 

Sexo 

Idade 

Quanto tempo atua na Defesa Civil? 

Atividade que desempenha  

Escolaridade 

 

2) Você acha que o NUPDEC é importante?   (   ) Sim    (   ) Não  Por quê?  

3) Na sua opinião, qual estrutura é necessária para a implantação do NUPDEC?   

4) Na sua opinião, o NUPDEC está atuante?  (   ) Sim  (   ) Não  Por quê? 

5) Na sua opinião, quais as principais potencialidades e desafios gerados pelo NUPDEC? 

6) Quais técnicos acompanham o NUPDEC? Quando? Há planejamento para acompanhamento 

dos NUPDECs? Quais? 

7) Na sua opinião, como foi a relação da Defesa Civil com a ASA? Descreva ressaltando pontos 

fortes e fracos. 

8) Na sua opinião, o NUPDEC influencia a política pública de Proteção e Defesa Civil?   (   ) Sim   

(   ) Não  Por quê? 
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Apêndice 3- Entrevistas realizadas com os NUPDECs 

 

Formulário: ___________ 

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC 

Mestrado Profissional em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental – MPPT 

 

Formulário de coleta de dados – NUPDECs 

1)Perfil do participante 

Sexo 

Idade 

Tempo de residência no município 

Escolaridade 

Atividade 

 

2) O NUPDEC está atuante?  (  ) Sim  (  ) Não  Desde quando? 

3) Quais as principais atividades que o NUPDEC tem desenvolvido antes, durante e depois dos 

desastres? 

4) Quantas vezes no ano o NUPDEC se encontra? Em sua opinião, este tempo é adequado?      

Sim (    )    Não (   )   Por quê?  Como poderia ser?  

5) A Defesa Civil Municipal acompanha o NUPDEC?   (   )  Sim  (   ) Não  Qual  tem sido  a 

relação da Defesa Civil Municipal com o NUPDEC?  Na sua opinião, qual deveria ser a relação? 

6) Na sua opinião, o NUPDEC é conhecido pela população do município?   Sim (   )   Não (   ) 

Por quê ? 

7) Recebem convites para participar de eventos no município?  Sim (   )  Não (   )   Quais são? 

8) Participam de algum espaço de participação social: conselhos, associações de moradores ou 

outros?  (   ) Sim    (   ) Não   Quais são?  

9) Para você, quais os principais desafios e potencialidades do NUPDEC? 

10) Qual e como foi a relação da ASA com o NUPDEC? 

11) Na sua opinião, qual estrutura é necessária para atuação do NUPDEC? 

12) O NUPDEC dispõe de estrutura própria?  (  ) Sim    (  ) Não   Qual?  

13) Quais formações o NUPDEC já teve?   
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ANEXO 

Anexo A- Quadro do Projeto Gestão de Risco e Desastres: construindo comunidades seguras – Período 2012 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro - Projeto Gestão de Risco e Desastres: construindo comunidades seguras – Período 2012 

Ações  

Planejadas 

Atividades 

Realizadas 

Público Envolvido 

(n.º de participantes) 

 

Fortalecimento dos vínculos da 

população com a Defesa Civil 

e com o tema nos municípios 

08 reuniões de articulação com a COMPDEC . 

2 em Botuverá;  

1 em Biguaçu;  

2 em Brusque; 

1 em Palhoça;  

1 em Itajaí;  

1 em Florianópolis. 

Proteção e Defesa Civil e ASA 

 

48 pessoas: 26 homens/ 22 mulheres.  

 

 

 

Difusão da temática às 

lideranças comunitárias e à 

população 

08 atividades desenvolvidas: 

06 Visitas de campo,  

02 Eventos do Rio +20,  

04 Sensibilizações da comunidade, troca de experiências com 

outros estados. 

Municípios de: Guabiruba, Brusque, Itajaí, Palhoça, Botuverá e 

Porto Alegre. 

Escolas locais, agentes de saúde, prefeituras, universidades, igrejas, 

associações de moradores, voluntários e comunidade em geral. 

Participaram  

 

136 pessoas: 58 homens/ 78 mulheres.  

 

 

Capacitação das entidades 

sociais e lideranças 

comunitárias sobre o tema 

 93 oficinas: 

17 em Botuverá 

25 em Brusque  

18 em Palhoça 

16 em Guabiruba 

17 em Itajaí 

 Ação Social Paroquial, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Assistência 

Social, Secretaria de Educação, agentes de saúde, professores e alunos de 

escolas locais e entidades parceiras. 

 

450 pessoas: 232 homens/ 218 mulheres. 

 

 

 

Fomento e surgimento das 

NUDECs em entidades sociais 

09 reuniões nos municípios: 

01 Botuverá,  

01 Guabiruba,  

02 Brusque  

02 Palhoça  

03 Itajaí.     

05 NUDECs 

Constituídos: 

01 Botuverá 

01 Guabiruba 

01 Itajaí  

02 Brusque 

Defesa Civil, Ação Social Paroquial, universidades, associação de 

moradores, Corpo de Bombeiros, Grupo de Jipeiros, Radioamador, 

Brigada Comunitária, OAB, Pastoral da Criança, agentes de saúde, IFSC e 

NUDEC, totalizando 

 

 108 Pessoas: 40 homens/ 68 mulheres. 

 

Fomento, elaboração e 

implantação de um plano 

preventivo aos eventos 

climáticos. 

 

04 atividades desenvolvidas: 

02 Elaborações do Planejamento de abrigos (Botuverá, 

Guabiruba. 

01Simulado de prevenção para desastres (Itajaí, Limoeiro). 

01 Visita de campo ao Município de Ilhota, participação dos 

NUDECs de Brusque; Águas Claras e Dom Joaquim. 

Defesa Civil, comunidades, professores e alunos de escolas locais, Ações 

Sociais Paroquiais, agentes de saúde, Corpo de Bombeiros, Grupo de 

Jipeiros, Radioamador, Brigada Comunitária, Assistência Social, 

Secretaria de Educação, Polícia Militar, Guarda Municipal, entidades 

parceiras. Participaram  

159 Pessoas: 83 homens / 76 mulheres 




