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A POLÍTICA NACIONAL
DE PROTEÇÃO E DEFESA
CIVIL – PNPDEC

1.1.

FUNDAMENTOS E NATUREZA
DA POLÍTICA NACIONAL DE
PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil encontra seus fundamentos na Constituição Federal, que
garante a todos a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos do art. 5º. O direito à segurança inclui a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas
e do patrimônio.

A Política e o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, bem como o
sistema de informações e monitoramento de desastres, foram instituídos pela Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, à qual se soma a
legislação relativa aos recursos destinados à proteção e defesa civil e
a temas correlatos, que serão abordados ao longo deste Manual.

Proteção e defesa civil é o conjunto de ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação destinadas a evitar desastres e minimizar seus
impactos sobre a população e a promover o retorno à
normalidade social, econômica ou ambiental.
São ações de prevenção as medidas e atividades
prioritárias destinadas a evitar a instalação de riscos
de desastres.

Ao tratar da segurança pública, a Constituição Federal
faz menção aos Corpos de Bombeiros Militares, atribuindo-lhes a execução das atividades de defesa civil
(art. 144 § 5º). Assim sendo, os fundamentos dessa política podem ser encontrados no âmbito da segurança
pública, do direito à vida, do bem-estar da população e
do desenvolvimento nacional.

As ações de mitigação compreendem as medidas e atividades imediatamente adotadas para reduzir ou evitar as consequências do risco de desastre.

Para efetivar os direitos assegurados pela Constituição, cabe à União estabelecer a política nacional de
proteção e defesa civil, a ser observada por todas as
instâncias governamentais, bem como exercer, privativamente, a competência de legislar sobre defesa civil
(art. 22 da Constituição Federal).

As ações de resposta dizem respeito às medidas emergenciais, realizadas durante ou após o desastre, que
visam ao socorro e à assistência à população atingida
e ao retorno dos serviços essenciais.

Trata-se de uma política pública, ou seja, o conjunto
de princípios, objetivos, diretrizes e estratégias orientadores da atuação do Poder Público e de suas relações com a sociedade, visando a garantir a proteção
e segurança da sociedade frente aos riscos de desastres. É implementada por meio de planos, programas
e projetos, com a necessária destinação de recursos
orçamentários ou de outras fontes de financiamento.
A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC compreende
os objetivos e diretrizes a serem adotados para a redução dos riscos de
desastres, de forma a garantir a segurança e o bem-estar da população e a promover o desenvolvimento sustentável do país.

Ministério da Integração, editada em 20 de dezembro
de 2016, em seu Anexo VI.

É, por natureza, uma política complexa, multidisciplinar, ou seja, demanda a atuação de órgãos e entidades responsáveis por distintos temas. Envolve diversas
facetas, no que diz respeito à natureza dos desastres,
à sua imprevisibilidade e diversidade, aos órgãos e entidades envolvidos, aos meios necessários para sua
efetiva gestão e à necessidade da conscientização e
envolvimento da sociedade.
A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil compreende as ações de prevenção, mitigação, preparação,
resposta e recuperação, de forma articulada com as demais políticas públicas (art. 3º da Lei nº 12.608/12).
As definições de prevenção, mitigação, preparação,
resposta e recuperação, bem como de proteção e defesa civil, constam da Instrução Normativa nº 021, do
1

As ações de preparação são as medidas desenvolvidas
para otimizar as ações de resposta e minimizar os danos e as perdas decorrentes do desastre.
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A NATIONAL CIVIL
DEFENSE AND
PROTECTION POLICY –
PNPDEC

Em suma, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil tem como principal característica ser de natureza
sistêmica, demandando a atuação integrada e articulada de todos os atores responsáveis, para que se obtenha uma efetiva gestão dos riscos de desastres, já que
o principal objetivo da Política Nacional é o de reduzir
os referidos riscos e suas consequências.

The fundamental principles of the National Civil
Defense and Protection Policy lie in the Federal
Constitution, which guarantees the unalienable right
to life, liberty, equality, safety and property to all persons as set forth in Article 5. Preserving public order
and ensuring that people and property remain safe
from harm are part of the right to safety.

To realize these constitutional rights, the Union is responsible for establishing the national civil defense
and protection policy–to be observed by all levels of
government–and has the exclusive power to legislate
on matters of civil defense (Federal Constitution,
Article 22).

The National Civil Defense and Protection Policy contains objectives
and guidelines for disaster risk reduction with the purpose of ensuring
public safety and wellbeing, and promoting the country’s sustainable
development.
Both the National Civil Defense and Protection System and Policy and
the Disaster Information and Monitoring System were instituted by
Federal Law No. 12.608 of 10 April 2012. Other laws defined the resources to be applied in civil defense and protection and associated
issues that will be addressed in this manual.

Texto integral da Instrução Normativa n° 02: http://www.mi.gov.br/web/guest/defesacivil/legislacoes

It is a public policy; a set of principles, objectives,
guidelines and strategies that guide the government’s activities and its relations with society. Its
purpose is to ensure that society is protected and
safe from the risk of disasters. To this end, the policy
is implemented through plans, programs and projects, with the necessary budget allocation and other
sources of funding.
By nature multidisciplinary and complex, the policy requires various agencies and entities of different areas
to work together. Its various dimensions reflect the nature of disasters, their unpredictability and diversity,
the agencies and entities involved, the means needed to
manage them effectively, and the need to raise awareness and engage society.
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FUNDAMENTOS Y
NATURALEZA DE LA POLÍTICA
NACIONAL DE PROTECCIÓN Y
DEFESA CIVIL

La Política Nacional de Protección y Defensa Civil
encuentra sus fundamentos en la Constitución Federal, que garantiza a todos la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad, en los términos del Artículo
5. El derecho a la seguridad incluye la preservación
del orden público y la incolumnidad de las personas
y el patrimonio.
Al abordar la seguridad pública, la Constitución menciona los Cuerpos de Bomberos Militares, atribuyéndoles la ejecución de las actividades de defensa civil
(Artículo 144 § 5). Por lo tanto, las bases de esta política se pueden encontrar en el ámbito de la seguridad
pública, del derecho a la vida, del bienestar de la población y del desarrollo nacional.
Para tornar efectivos los derechos garantizados por la
Constitución, cabe al Estado Nacional establecer la política nacional de protección y defensa civil, a ser respetada por todos los órganos de gobierno, así como ejercer,
exclusivamente, la competencia de legislar en materia
de defensa civil (Artículo 22 de la Constitución Federal).

La Política Nacional de Protección y Defensa Civil – PNPDEC comprende los principios, objetivos, directrices e instrumentos que deben
adoptarse para reducir los riesgos de desastres, con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de la población y promover el desarrollo
sostenible del país.
La Política y el Sistema Nacional de Protección y Defensa Civil, así
como el sistema de información y monitoreo de desastres, fueron establecidos por la Ley Federal Nº 12.608, del 10 de abril de 2012, a la
que se suma la legislación relativa a los recursos destinados a la protección y defensa civil y a temas relacionados que serán abordados en
este manual.

Se trata de una política pública, es decir, el conjunto de
principios, objetivos, lineamientos y estrategias orientadoras de la actuación del Poder Público y de sus relaciones con la sociedad, con el objetivo de garantizar la protección y seguridad de la sociedad frente a los riesgos de
desastres. Es implementada a través de planes, programas y proyectos, con lo necesaria asignación de recursos
presupuestarios u otras fuentes de financiación.
Es, por naturaleza, una política compleja, multidisciplinaria, o sea, exige la actuación de organismos y
entidades responsables por distintos temas. Implica
muchas facetas, con respecto a la naturaleza de los desastres, su imprevisibilidad y diversidad, a los órganos
y entidades implicados, a los medios necesarios para
su efectiva gestión y a la necesidad de conscientización y participación de la sociedad.
La Política Nacional de Protección y Defensa Civil
comprende las acciones de prevención, mitigación,
preparación, respuesta y recuperación, de forma articulada con las demás políticas públicas (Artículo 3 de
la Ley Nº 12.608).
Las definiciones de prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación, así como de protección
1

y defensa civil, están contenidas en la Instrucción
Normativa Nº 02,1 del Ministerio de Integración, publicada el 20 de diciembre de 2016, en el Anexo VI.
Protección y defensa civil es el conjunto de acciones
de prevención, mitigación, preparación, respuesta y
recuperación destinadas a evitar desastres y minimizar su impacto sobre la población y a promover el retorno a la normalidad social, económica o ambiental.
Son acciones de prevención las medidas y actividades
prioritarias destinadas a evitar la instalación de riesgos de desastres.
Las medidas de mitigación comprenden medidas y actividades inmediatamente adoptadas para reducir o evitar
las consecuencias del riesgo de desastres.
Las acciones de preparación son las medidas desarrolladas para optimizar las acciones de respuesta y minimizar los daños y las pérdidas derivados del desastre.
Las acciones de respuesta se refieren a las medidas
de emergencia, llevadas a cabo durante o después del
desastre, que tienen como objetivo ayudar y brindar
asistencia a la población afectada y al retorno de los
servicios esenciales.
Las acciones de recuperación son las medidas desarrolladas después del desastre para volver a la situación normal, que abarcan la reconstrucción de la infraestructura
dañada o destruida, y la rehabilitación del medio ambiente y la economía, con vistas al bienestar social.
Suponiendo que son necesarias acciones de prevención
y mitigación (evaluación del riesgo de desastres, disminución de la vulnerabilidad y aumento de la resistencia),
acciones de preparación para emergencias y desastres, de
respuesta (ayuda, asistencia a las poblaciones afectadas y
restablecimiento de los servicios esenciales), así como de
recuperación, se concluye que se requiere la participación
de una cantidad de órganos e instituciones para la implementación de la Política Nacional de Protección y Defensa
Civil. Este es el sentido de la institución del Sistema
Nacional de Protección y Defensa Civil, del cual son parte
el Gobierno Federal, los Estados, el Distrito Federal y los
municipios, las instituciones que se ocupan de las políticas sectoriales, en todas las instancias gubernamentales
y demás actores relevantes.
En resumen, la Política Nacional de Protección y de
Defensa Civil tiene como característica principal ser de
naturaleza sistémica, lo que requiere una acción integrada y coordinada de todos los actores responsables,
con el fin de obtener una gestión eficaz de los riesgos
de desastres, ya que el objetivo principal de la Política
Nacional es reducir estos riesgos y sus consecuencias.

Texto completo de la Instrucción Normativa n° 02: http://www.mi.gov.br/web/guest/defesacivil/legislacoes

As vulnerabilidades representam condições inseguras
ou fragilidades presentes nos territórios, como pobreza,
desemprego, poluição, falta de saneamento básico, degradação ambiental, baixos níveis de educação, ocupação de áreas expostas a deslizamentos e inundações por
falta de normas de uso e ocupação do solo ou deficiências na fiscalização, baixa percepção do risco, falta de
informação, dentre outras. Diante da ocorrência de uma
ameaça (natural, biológica ou tecnológica), as vulnerabilidades existentes aumentam os riscos de desastres.
Outras práticas e decisões cotidianas podem dar lugar
à construção e consolidação de capacidades locais que
possibilitam reduzir riscos e fazer frente aos desastres.
A probabilidade de ocorrer um evento adverso em determinado local depende da relação entre as características, possibilidades e intensidade da ameaça, as condições de vulnerabilidades e as capacidades existentes.
Para saber mais sobre o risco de desastres, ameaças e
vulnerabilidades consultar Manual de Proteção e Defesa
Civil: Entendendo os Riscos de Desastres no Brasil.

É importante superar a ideia de que perdas e danos
ocasionados por um desastre estão diretamente relacionados com a magnitude das ameaças.
Diante da mesma ameaça, grupos e comunidades
expostas, com maiores níveis de vulnerabilidade, sofrerão mais o impacto dos desastres. O nível de vulnerabilidade presente também determinará os desafios a enfrentar na recuperação pós-desastre. Por
isso, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil
prioriza as ações preventivas, bem como as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre.

Portanto, se muitos dos riscos são criados no município, é também no município onde podem ser realizadas as intervenções para reduzi-los e evitar a criação
de novos riscos. Com o objetivo de prevenir a instalação do risco e reduzir o risco instalado, atuando sobre
as vulnerabilidades existentes, é necessário a atuação
coordenada e articulada da sociedade e dos órgãos de
governo e a integração das políticas setoriais.
Muitos municípios passam por grandes desastres, de
forma regular. Outros sofrem as consequências de pequenos e reiterados desastres que levam a grandes perdas acumuladas no tempo. Há municípios que não registram desastres, porém os riscos de desastres estão

Preventive activities are priority measures and activities designed to avoid disaster risk.
Mitigation activities are the activities and measures
taken immediately after a disaster to reduce or avoid
its consequences.
Preparedness activities are measures taken to optimize response activities and minimize damages and
losses resulting from disasters.
Response activities concern emergency measures
taken during or after a disaster to provide emergency
relief and assistance to the affected population and
ensure the return of essential services.
Rehabilitation activities are measures taken after a
disaster to return to normalcy, including reconstruction of damaged or destroyed infrastructure and environmental and economic rehabilitation to ensure
social wellbeing.
Assuming the need for prevention and mitigatiion (disaster risk assessments, reducing vulnerability and increasing resilience), preparedness and response (relief
and assistance to affected populations, reestablishment of essential services), and rehabilitation activities, there is clearly a need to engage a large number
of agencies and institutions in the implementation
of the National Civil Defense and Protection Policy.
That is the purpose of the National Civil Defense and
Protection System, formed by the Uniton, states,
Federal District and municipalities, the institutions
that address sectoral policies in all levels of government, and other relevant stakeholders.
In short, the National Protection and Civil Defense
Policy is characterized mainly by its systemic nature,
and its main objective, to reduce disaster risks and con
sequences, can only be effectively achieved through
integrated and coordinated action by all stakeholders.
Law No. 12.608/12 establishes that the Union, states,
Federal District and municipalities have the duty of taking the necessary measures to reduce disaster risk, assisted by public or private entities and society in general.

Normative Instruction No. 02 of 20 December 2016,
Annex VI, published by the Ministry of National Inte
gration, defines the terms prevention, mitigation, pre
paredness, response and rehabilitation.1

Article 2.
It is the duty of the Union, states, Federal District and municipalities to adopt the necessary
measures to reduce disaster risk.

Full text of Normative Instruction No. 02: http://www.mi.gov.br/web/guest/defesacivil/legislacoes
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É também no município onde a interação de práticas
cotidianas e de decisões políticas dão origem à vulnerabilidade e à exposição das populações e de seus bens
a áreas de incidência de ameaças.

Civil defense and protection is the set of prevention,
mitigation, preparedness, response and rehabilitation
activities developed to avoid disasters and minimize
their impacts on the population, and to promote a return to social, economic and environmental normalcy.

The National Civil Defense and Protection Policy comprises prevention, mitigation, preparedness, response
and rehabilitation activities implemented in coordination with the other public policies (Law No. 12.608/12,
Article 3).

1

1.1.

FUNDAMENTAL PRINCIPLES
AND NATURE OF THE
NATIONAL CIVIL DEFENSE
AND PROTECTION POLICY

In its chapter on public security the Federal Constitution refers to military fire brigades, making them
responsible for the implemention of civil defense activities (Article 144, Paragraph 5). As such, the fundamental principles of the policy lie in the realms of
public security, the right to life, public wellbeing and
national development.

As ações de recuperação são as medidas desenvolvidas
após o desastre para retornar à situação de normalidade, que abrangem a reconstrução de infraestrutura
danificada ou destruída, e a reabilitação do meio ambiente e da economia, visando ao bem-estar social.
Partindo do pressuposto de que são necessárias ações
preventivas e mitigadoras (avaliação dos riscos de desastres, diminuição da vulnerabilidade e aumento da
resiliência), ações de preparação para emergências e desastres, de resposta (socorro, assistência às populações
vitimadas e restabelecimento dos serviços essenciais),
assim como de recuperação, conclui-se que será necessária a participação de uma pluralidade de órgãos e instituições para a execução da Política Nacional de Proteção
e Defesa Civil. Esse é o sentido da instituição do Sistema
Nacional de Proteção e Defesa Civil, do qual fazem parte
a União, estados, Distrito Federal e municípios, as instituições que tratam de políticas setoriais, em todas as
instâncias governamentais, e demais atores relevantes.

1.1.

CONCEITOS IMPORTANTES:

Figura 2. ESQUEMA ILUSTRANDO MUNICÍPIO LOCALIZADO EM VALE DE INUNDAÇÃO E POSSÍVEIS RISCOS EXISTENTES.

• Desastre: Resultado de eventos adversos,
naturais, tecnológicos ou de origem antrópica, sobre um cenário vulnerável exposto
à ameaça, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais (MI, 2016 – IN02,
Anexo VI);
• Risco de desastre: Potencial de ocorrência
de evento adverso sob um cenário vulnerável
(MI, 2016 – IN02, Anexo VI);
• Ameaça: Evento potencial, natural, tecnológico ou de origem antrópica, com elevada possibilidade de causar danos humanos,
materiais e ambientais e perdas socioeconômicas públicas e privadas (MI, 2016 – IN02,
Anexo VI);
• Vulnerabilidade: Exposição socioeconômica
ou ambiental de um cenário sujeito à ameaça do impacto de um evento adverso natural, tecnológico ou de origem antrópica (MI,
2016 – IN02, Anexo VI);
• Capacidade: Combinação de todas as forças,
atributos e recursos existentes dentro de
uma comunidade, sociedade ou organização, para gerir e reduzir os riscos de desastres e os desastres. A resiliência é um aspecto fundamental da capacidade.

As políticas setoriais
promovem a qualidade
de vida e a segurança
da população.
Mais qualidade de vida,
menos riscos.

Os municípios devem se articular para adotar a bacia hidrográfica como unidade de análise das ações
de prevenção de desastres relacionados a corpos
d’água (Diretriz 4 da PNPDC, Lei nº 12.608/2012).
Esta é uma importante medida para a redução de
riscos de desastres, pois obras ou medidas adotadas em um município podem afetar outros municípios da bacia.

Fonte: SEDEC/MI*
*
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presentes sempre, mesmo que os níveis de vulnerabilidade e ameaças sejam baixos e, além disso, eles podem
ser criados a qualquer momento.

Outra questão importante a considerar é que os riscos
de desastres variam de acordo com mudanças na ocorrência das ameaças em nível local, tais como chuvas intensas “fora de época”, estiagem prolongada, ondas de
frio e de calor, registro de novos eventos climáticos etc.

Independente da certeza que se tenha ou não sobre os riscos de desastres, o município é obrigado
a adotar as medidas de prevenção e mitigação, pois
a Lei nº 12.608 estabelece no seu art. 2 que “a incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá
óbice para a adoção das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco”.

Para saber mais sobre a presença e o dinamismo dos riscos no território ver Manual de Proteção e Defesa Civil:
Entendendo os Riscos de Desastres no Brasil.

Por isso, todo município deve organizar e implantar
a gestão de riscos de desastres, processo permanente de análise, planejamento e tomada de decisões

