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RESUMO
O presente trabalho visa a discutir a centralidade e a aplicabilidade de planos de contingência
para as ações de preparação de todos quantos estejam envolvidos direta ou indiretamente com
desastres. Um plano de contingência tem por objetivo antever os efeitos dessas calamidades.
Para atingir tal objetivo, o artigo se desenvolveu através de uma pesquisa bibliográfica e
documental. Para a elaboração desta pesquisa foram consultados os relatório da
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de 2008 a 2010, bem como dados disponíveis nos
portais da transparência dos governos federal e estadual. Confrontando-se os dados obtidos,
foi possível observar que o Estado encontra-se em situação desfavorável quando o assunto é
prevenção. Por conta de uma falta de conscientização e de capacitação da população na
percepção de riscos, tem-se o agravamento dos efeitos dos desastres. O montante mínimo
gasto em prevenção e os vultosos recursos empregados nas ações de resposta aos desastres
mostra claramente a desatenção dos governos, em seus diversos níveis, quanto a prevenir os
prejuízos causados pelos desastres. Conclui-se que devem ser implementadas ferramentas
preventivas, tais como o plano de contingência, no intuito de se fomentar uma sociedade
resiliente, consciente de seu papel, partícipe do planejamento das ações em defesa civil no
enfrentamento dos desastres.
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1 INTRODUÇÃO

Ano após ano o Ceará é acometido por eventos adversos que ocasionam desastres
e trazem consigo fortes efeitos. Danos e prejuízos intensificam-se à medida que o homem
interfere no processo natural do ecossistema. É comum que se constate nos noticiários, no
período de março a julho, o sofrimento da população afetada pelas consequências dos altos
índices pluviométricos. Os alagamentos e as inundações decorrentes causam grande
destruição. Já em outros períodos, a mesma população sofre com a estiagem, desastre típico
do nordeste brasileiro, caracterizado pelos baixos índices pluviométricos.

Embora inundações e estiagem sejam bastante comuns no Estado do Ceará, não se
pode esquecer outros, que ocorrem com menos freqüência e que também ocasionam perdas
aos munícipes em geral, como chuvas de granizo, vendavais, erosão marinha, isso citando os
de causa natural (CEDEC, 2010). Vale salientar que a chuva de granizo ocorrida em Tauá
(VIANA, 2010) e os vendavais que atingiram Limoeiro do Norte (MELQUÍADES JUNIOR,
2010) não foram notificados à CEDEC, sendo veiculado apenas pelos jornais cearenses. Há
também os desastres sociais, advindos das vulnerabilidades a que estão submetidas as
populações de modo geral, como acidentes de trânsito, inserção das drogas em todas as
classes da sociedade, prostituição, trabalho escravo, transporte de produtos químicos nas vias
de acesso comum a todos, epidemias e outros.
Observa-se que o Ceará está constantemente sujeito a ameaças das mais diversas
ordens, com prevalência para as relacionadas a redução ou incremento das precipitações
hídricas. Em decorrência desse fato, as populações estão em risco constante. Ainda que se
tenha um geomonitoramento eficaz, não é possível precisar os acontecimentos catastróficos.
Essa situação faz com que se busquem meios de prevenção e mitigação dos efeitos dos
sinistros, já que não é possível eliminá-los por completo. É preciso desenvolver ferramentas
para conscientizar e preparar a população e os profissionais que lidam com o desastre no
Estado.
Alguns estados do país como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná,
Pernambuco, São Paulo, estão bastante adiantados neste quesito. Basta que se faça uma
pesquisa simples na internet para se ter acesso aos planos de contingência dos Estados citados.
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Vale salientar que os planos de contingência são elaborados para cada ameaça presente nos
municípios, indicando as forças locais para enfrentamento dos eventos adversos.
A elaboração de um plano de contingência requer uma sequencia de atividades
que resultem no produto final. É preciso, inicialmente, realizar um trabalho de mapeamento
de áreas de risco, para se levantar as vulnerabilidades de cada ente em sua totalidade, pois
somente por meio dessa primeira atividade se torna possível a elaboração de um plano para
cada ameaça (CASTRO, 2009, p.3).
O planejamento por meio do plano de contingência deveria refletir uma
preocupação dos que fazem a Defesa Civil do Estado do Ceará, pois mesmo com pessoal
capacitado, ainda não se tem uma ferramenta eficaz para a disposição dos recursos diversos
que devem ser aplicados de forma efetiva no atendimento às vítimas dos desastres. Os
cenários afetados por desastres, segundo Coelho (2010, p.3) são caracterizados por alto risco,
por instabilidade, por complexidade e por confusão. Diante disso, as ações de enfrentamento
dos desastres devem primar pelo planejamento, afastando-se do improviso e das decisões sem
fundamento técnico.
Objetiva-se, com este trabalho, discutir a centralidade e a aplicabilidade do plano
de contingência para as ações de preparação de todos os que estão envolvidos direta ou
indiretamente com os desastres. Com um plano específico para cada tipo de desastre, bem
elaborado e difundido, busca-se a facilidade de atuação dos agentes no cenário de desastre, o
uso racional dos recursos disponíveis, e perante a população, a minimização dos efeitos do
desastre.
O presente trabalho se desenvolveu através de uma pesquisa qualitativa, de caráter
descritivo-exploratório, baseado em pesquisa bibliográfica e documental. Para a elaboração
desta pesquisa foram consultados os relatório da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de
2008 a 2010, bem como dados disponíveis nos portais da transparência dos governos federal e
estadual.
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2 DESASTRES NO ESTADO DO CEARÁ E SEUS EFEITOS

Nos últimos anos, os desastres de ordem natural têm se intensificado no âmbito
estadual, colocando a população cearense em situação de desespero, por não saber como se
prevenir de uma calamidade, ou como reagir diante de sua ocorrência. As vulnerabilidades da
população são muitas, pois não é trabalhada uma cultura prevencionista. Na maioria das
vezes, as comunidades ficam esperando providências do poder público sem qualquer atitude
quanto a cuidar do próprio espaço.
Por conta de uma falta de conscientização e de capacitação da população na
percepção de riscos, tem-se o agravamento dos efeitos dos desastres no seio da população.
Nota-se que os eventos são os mesmos a cada ano, pois, via de regra, as calamidades
ocorridas no estado são cíclicas e se alternam. Observa-se que, num ano, ocorrem altos
índices pluviométricos, que trazem como desastre principal as enxurradas, as inundações, os
alagamentos. Já no ano seguinte, ocorre o quadro de estiagem, desastre que se caracteriza pela
baixa considerável dos índices pluviométricos.
Os sinistrólogos ocupavam-se, quase que exclusivamente, dos desastres naturais de
evolução aguda, como ciclones e terremotos, e valorizavam de forma dominante a
magnitude dos eventos adversos, em detrimento das vulnerabilidades dos cenários e
das comunidades afetadas. Hoje ficou bastante, claro que os desastres afetam com
maior intensidade as comunidades mais carentes e os países menos desenvolvidos e
que desastres insidiosos, como a perda do solo agricultável, a desertificação, a seca e
a desnutrição, produzem proporcionalmente muitos mais danos que os desastres
agudos (BRASIL, 2009, p. 8).

Há de se levar em consideração que, embora os dois tipos de desastre apontados
sejam o de maior ocorrência no Ceará e tragam consigo danos e prejuízos à população, são
registrados também chuvas de granizo, vendavais, abalos sísmicos, erosão marinha, dentre
outros. Estes de causas naturais, não se podendo esquecer os de ordem social, como tráfico e
uso de drogas, trânsito caótico, baixa capilaridade da rede de coleta de esgoto, inobservância
das normas de uso e ocupação do solo, condutas irresponsáveis do poder público na condução
das políticas de fortalecimento da resiliência das comunidades, dentre outros.
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Os efeitos dos desastres são distintos e característicos de cada sinistro tomado
individualmente. É possível identificar os efeitos de cada evento, como por exemplo,
(BRASIL, 2009):


As chuvas intensas trazem consigo a destruição causada pelas enxurradas, e
pelas as inundações, podendo provocar desastres secundários como doenças
por veiculação hídrica como leptospirose e outras;



As estiagens trazem a baixa produtividade agrícola por falta de água, que leva
a desastres secundários por conta das doenças causadas através dos animais
mortos e expostos, bem como problemas de pele e desidratação nas pessoas;



As chuvas de granizo colocam a população em situação de desespero, pois
destrói casas e plantações;



Os abalos sísmicos deixam a população fragilizada psicologicamente,
principalmente por conta das últimas notícias pelo mundo envolvendo este
tipo de desastre. Ainda que o Brasil não esteja localizado entre placas
tectônicas e sim sobre uma placa, a Sulamericana, os abalos são sentidos em
algumas regiões do país. No Nordeste, o maior número de tremores é
registrado no estado do Ceará, mais precisamente na região de Sobral
(LABSIS/UFRN, 2011);



No aspecto social, tem-se o aumento do tráfico de drogas pesadas como o
crack, a cocaína, e as drogas sintéticas como o êxtase (BRASIL, 2006).

É obvio que a lista dos desastres que ocorrem no Ceará não é somente esta, mas já
dá pra se ter uma idéia da variedade de eventos adversos que devem ser enfrentados pelo
poder público, por meio da defesa civil estadual, no intuito de mitigar os efeitos dos mesmos.
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3 PLANEJAMENTO EM DEFESA CIVIL

Os gastos, no Brasil, com prevenção não chegam a R$ 100 milhões, enquanto o
gasto com a reconstrução ultrapassa R$ 1,1 bilhão, demonstrando a falta de planejamento para
o enfrentamento dos desastres no país (STRANZ; BOSELLI; ALENCAR 2010). Essa
diferença discrepante entre o montante gasto em prevenção e o volume de recursos
empregados nas ações de resposta aos desastres mostra claramente a desatenção dos governos,
em seus diversos níveis, com a prevenção dos prejuízos causados pelos desastres naturais.

Tabela 1: Comparação entre gastos no Brasil com prevenção e resposta aos desastres
ANO

2004
2005
2006
2007
2008
2009

PREVENÇÃO E
PREPARAÇÃO
P2 (R$)
9.849.463,00
2.337.484,00
8.105.099,00
20.798.671,00
57.455.027,00
47.211.307,00

RESPOSTA E
RECONSTRUÇÃO
R2 (R$)
77.266.376,00
100.718.662,00
51.354.926,00
221.784.022,00
388.230.399,00
1.133.830.657,00

Total
Investido
(R$)
87.115.839,00
103.056.146,00
59.460.025,00
242.582.693,00
445.685.426,00
1.181.041.964,00

%
P2

%
R2

11,30
2,268

88,7
97,73
86,36
91,47
87,10
96,01

13,63
8,57
12,89

3,99

Fonte: CNM, 2011

Conforme a tabela 1, é fato que os investimentos em prevenção e preparação
ficam sempre aquém do objetivo real do SINDEC, que é priorizar a prevenção e, desta forma,
ir na contramão do que preceituam as condicionantes da PNDC em relação a enfatizar
medidas mitigadoras em detrimento da resposta. “É imperioso que o processo de
planejamento do desenvolvimento nacional contemple, de forma clara e permanente, a
prevenção dos desastres”. (PNDC, 2007. p. 4)
A prevenção também pode ser observada como prioridade de investimentos na
diretriz de número 6 da PNDC. “Priorizar as ações relacionadas com a Prevenção de
Desastres, através de atividades de avaliação e de redução de riscos de desastres”. (PNDC,
2007.p. 18)
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Assim, fica claro que as autoridades não priorizam as ações de prevenção e de
preparação, deixando a mercê da sorte os tratos populacionais menos favorecidos, pois são
eles os que mais sofrem com a ocorrência de eventos desastrosos.
No Estado do Ceará também não foi muito diferente quando o assunto é gastos
públicos com desastres nos últimos anos, conforme mostra o gráfico a seguir.
Gráfico 2: Valores Gastos com Ações de Defesa Civil (em R$)

Fonte: Portal da Transparência do Estado do Ceará, 2011

De acordo com o gráfico 2, observa-se que os gastos vêm aumentando
consideravelmente a fim de atender às vítimas das calamidades. É bom frisar que os valores
são referentes à fase de resposta aos desastres3.
Os números de afetados também é um ponto preocupante. No ano de 2009, o
número de afetados pelos desastres no Ceará foi de 596.067 pessoas, equivalente a 7,28% da
população cearense. Já no ano de 2010, foram contabilizadas 424.039 pessoas afetadas pelas
estiagens4, representando 5,18% da população total do estado, (CEDEC, 2010).
Vale salientar que a recuperação dos cenários é uma das fases de resposta e está
ligada somente às questões estruturais como reconstrução de casas, restabelecimento dos
serviços essenciais (água, energia, telefonia etc.), reconstrução de obras danificadas. Assim as
comunidades atingidas podem retomar suas vidas normalmente. Infelizmente o aspecto
psicossocial é desconsiderado, sendo ele o de mais difícil recuperação. As famílias
traumatizadas por perdas decorrentes dos desastres e também os profissionais que atuaram na
3

A gestão de desastres é dividida em quatro fases: Prevenção aos desastres, preparação para emergências,
resposta aos desastres e reconstrução dos cenários destruídos
4
Desastre caracterizado pelos baixos índices pluviométricos registrados, apresentando-se abaixo da média
histórica do período.
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ocorrência e na pós-ocorrência, não têm um acompanhamento psicológico adequado após o
trauma.
O argumento básico deste trabalho é que falta à CEDEC-CE uma ferramenta
gerencial que permita identificar os pontos reincidentes de desastres para que se possa
preparar a população antes, durante e depois da calamidade, a fim de se diminuir
consideravelmente suas vulnerabilidades e aumentar a percepção de riscos e ameaças às quais
estão submetidos diariamente, embora existam manuais, palestras e cursos voltados ao
planejamento em defesa civil com o intuito de melhor preparar seus agentes.
Diante da situação de desconhecimento da população com relação aos
procedimentos para prevenir-se contra os desastres, bem como da dificuldade dos agentes de
defesa civil em realizar um planejamento que enfatize mais a prevenção do que a resposta,
Castro (2009) idealizou os manuais de planejamento em defesa civil. Estes foram compilados
em quatro volumes e divididos em planos diretor, de contingência, operacional, plurianuais.
Há também a programação anual e o orçamento anual, que, juntos, compõem o planejamento
estratégico em defesa civil.
O plano diretor (PD) é o mais abrangente, construído em longo prazo, pois define
todas as ações que deverão ser implementadas em forma de programas e projetos específicos.
O mesmo, depois de elaborado, deve compor os planos diretores municipal, estadual ou
federal. Há de se considerar no PD os seguintes aspectos (CASTRO, 2009):


Prevenção de desastres, composta por avaliação de riscos e desastres e
redução de riscos e desastres;



Preparação para emergências e desastres, que tem por objetivo otimizar o
funcionamento do Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC e,
consequentemente, as ações preventivas e de resposta aos desastres e
reconstrução;



Resposta aos desastres, compreendidas nas atividades de socorro às
populações em risco, assistência às populações afetadas e reabilitação dos
cenários dos desastres;
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Reconstrução, que tem por finalidade o restabelecimento, em sua plenitude,
dos serviços públicos essenciais, da economia da área, do bem-estar da
população e do moral social.

Os PD devem conter os planos de contingência (PC), que são elaborados para
responder a uma situação de incerteza, quanto a um determinado evento, fenômeno ou
acidente, que pode se concretizar ou não, durante um período de tempo determinado, ou seja,
é o planejamento que é elaborado com bastante antecedência, a partir de uma determinada
hipótese de desastre (CASTRO, 2009).
Conforme Castro (2009), os planos de operações (PO), diferentemente dos PC,
são elaborados para responder a uma situação real de desastre. Estes podem ser:


O próprio plano de contingência com alterações mínimas que são introduzidas
no planejamento inicial, após a realização da avaliação dos danos realmente
ocorridos;



Um plano alternativo, também desenvolvido a partir de um plano de
contingência, que é adaptado à situação real de desastre, em consequência das
diferenças existentes entre a situação real e as constantes da hipótese de
planejamento, que o tornariam inexequível, caso o mesmo não fosse
substancialmente atualizado; ou



Um plano operativo, totalmente elaborado após a ocorrência de uma situação
real de desastre. É importante caracterizar que é muito mais fácil adaptar um
plano de contingência, elaborado antecipadamente, do que improvisar um
plano operativo, após a ocorrência do desastre e sobre pressão dos
acontecimentos.

Os planos plurianuais (PPA) são desenvolvidos em coerência com os PD e em
consonância com o planejamento governamental. Devem ser definidas nos PPA as metas a
serem atingidas, bem como o orçamento para o desempenho dos programas e projetos em
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defesa civil, seja ele municipal, estadual ou federal. O recurso deve contemplar as ações de
prevenção, preparação, preparação e resposta, com ênfase na primeira ação.
Na programação anual devem-se especificar as ações que serão contempladas
durante o ano, visando ao seu fiel cumprimento, buscando hierarquizá-las, de modo a atender
às prioridades. Neste ponto incluem-se capacitações, palestras, planejamento para ações de
capacitadoras.
Já com o orçamento anual, procura-se direcionar o recurso disponível à
programação que foi idealizada para todo o ano, tendo o cuidado de dividi-lo de forma
organizada e atendendo às ações que foram hierarquizadas.
Como se pode perceber, o planejamento estratégico em defesa civil é fundamental
para que se atinjam os objetivos propostos na Política Nacional de Defesa Civil (PNDC),
utilizando as diretrizes com ferramentas de concretização das atividades planejadas
(CASTRO, 2009).

4 FINALIDADE DOS PLANOS DE CONTINGÊNCIA PARA DESASTRE

Segundo Castro (2009, p 2) “denomina-se de contingência a uma situação de
incerteza, quanto a um determinado evento, fenômeno ou acidente, que pode se concretizar ou
não, durante um período de tempo determinado”.
O plano de contingência é o planejamento tático que é elaborado a partir de uma
determinada hipótese de desastre e está ligado à necessidade de preparação de todos os
envolvidos para o entendimento, dentro do planejamento estratégico, das ações que serão
desempenhadas por todos, no caso da probabilidade de uma ameaça vir a se concretizar como
desastre. Na grande maioria dos casos, o que se observa é que as populações afetadas
diretamente possuem uma baixa percepção de risco, elevando o grau de vulnerabilidade, de
exposição às ameaças e para completar o ciclo de despreparo, os gestores não têm definidas
suas ações no caso de ocorrência de desastre.
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Vê-se que uma população vulnerável está suscetível a danos e prejuízos de menor
a maior proporção, pois o ecossistema em que vivem está em constate ameaça de ocorrência
de desastres, seja natural, antropogênico ou misto e observa-se que a mesma precisa
desenvolver o senso de diminuição de suas vulnerabilidades, aumentando sua percepção de
riscos. Porém esta é uma tarefa difícil de se realizar, pois na maioria das vezes a população
mesmo é que produz suas vulnerabilidades, mediante atitudes de total descaso com o seu
habitat natural, com o próximo e até consigo mesmo.
Para se trabalhar questões como essa, os órgãos que labutam em prol da segurança
global da população precisam buscar meios de conhecer as áreas de risco do estado para poder
construir os planos de contingência. O objetivo é aplicar mudanças culturais e
comportamentais junto aos indivíduos, de modo que estes, em conjunto com aqueles,
disseminem a cultura da percepção de riscos.
Em Estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, onde a percepção
de risco vem sendo difundida há alguns anos, os planos vem sendo elaborados e
implementados de forma maciça junto à população e têm surtido efeito, como se viu no
desastre ocorrido no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, no ano de 2008, palco de um dos
maiores desastres naturais ocorridos no país, que contou com enchentes, enxurradas e
deslocamento de massas. Foram afetadas 80.000 pessoas e registrados 135 óbitos. Nesse tipo
de desastre, geralmente se espera um quantitativo bem maior de afetados e de óbitos, porém
não foi o que se viu na catástrofe do Vale do Itajaí, quando os números foram bem menores
que os esperados. Isso traz à tona a reflexão sobre a necessidade de se elaborar um
planejamento prévio voltado à organização das ações no cenário de desastre, sendo possível
tal intento através dos planos de contingência a fim de se lidar com situações de catástrofes,
No caso relatado existia um plano específico para um desastre com altos índices
de precipitações pluviométricas, A população foi alertada, possibilitando a evacuação do
maior número de pessoas, sendo as mesmas deslocadas para abrigos temporários montados
para o atendimento às vítimas. Deve-se levar em consideração o papel da mídia local, que
teve uma atuação primordial na emissão de alerta e alarme à população.
O plano de contingência para desastres dá ao gestor a condição de otimizar o uso
dos recursos, seja material, humano ou financeiro, pois nele é definido onde buscá-los e como
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utilizá-los de maneira eficiente. Outro ponto importante do PC é a possibilidade a realização
de simulados no intuito de se testar os procedimentos e aperfeiçoar o planejamento.
Em países com a cultura de prevenção bastante arraigada, cite-se aqui o Japão,
constantes simulados são realizados como forma de testar e aperfeiçoar os planos de
contingência voltados para o enfrentamento dos desastres, principalmente os planos
direcionados a terremotos. Além dos simulados, são investidos recursos em medidas
estruturais, como no caso das edificações, que são preparadas para suportar os efeitos de tais
eventos.
Fazendo um comparativo entre um país que investe em prevenção e outro que não
o faz, o Japão e o Haiti, respectivamente, observe o quadro abaixo referente aos terremotos
ocorridos em 2010 e 2011 nestas localidades:

PAÍS

EVENTO

Magnitude (Escala Richter)

Nº DE ÓBITOS

Haiti

Terremoto/ jan 2010

8,9

222.570

Japão

Terremoto/ mar 2011

7.0

10.035

Quadro 1 – Número de Óbitos nos Terremotos do Haiti e Japão
Fonte: UNISDR5 (2010)/Estadão (2011)

Observa-se que o número de óbitos no Japão foi bem menor que no Haiti, mesmo
sendo um terremoto com magnitude superior. A diferença está no fato de o país nipônico estar
sempre colocando a população em treinamento preventivo, através de simulados, bem como
fazendo uso do plano de contingência voltado para eventos desta natureza.
Contrariamente, no Haiti, não se observou a existência da referida ferramenta
gerencial, pois o evento de proporção menor causou mais danos e prejuízos. Pode-se ver esse
fato por conta do número de óbitos, bem como das imagens de destruição que foram
veiculadas pela mídia por todo o mundo, demonstrando que os gestores não apresentavam
preocupação com a prevenção.
A finalidade do plano de contingência é, portanto, facilitar as atividades de
preparação para emergências e desastres, como também, otimizar as atividades de resposta
aos desastres. O objetivo é manter previamente cadastrados os recursos disponíveis e

5

UNISDR: Estratégia Internacional de Redução de Desastres das Nações Unidas.
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informações de onde e como usá-los no caso de se concretizar o desastre para o qual o mesmo
foi idealizado.
De acordo com Castro (2009), um PC deve contemplar alguns pontos que são
cruciais para a eficiência das ações a serem desempenhadas, bem como o bom atendimento às
vítimas. São eles:


Implantação de um grupo de trabalho, composto por todos os atores, que
atuarão no cenário do desastre para o qual está se montando o plano;



Interpretação da missão, com a finalidade de definir os objetivos relativos ao
planejamento operacional e estabelecer as diretrizes gerais de planejamento;



Caracterização dos riscos, quando é feita análise e avaliação mais profunda de
risco, direcionada às circunstâncias que individualizam o desastre específico.
Inicia-se com o estudo da ameaça específica e do grau de vulnerabilidade do
cenário local, findando com a hierarquização do risco de maior importância.
Nesta etapa são definidas as hipóteses firmes de planejamento;



Necessidades de monitorização: com o objetivo de prever a ocorrência de um
desastre determinado, com o máximo de antecipação possível, buscando
reduzir o fator surpresa, os danos e prejuízos, otimizar as ações de resposta
aos desastres e minimizar as vulnerabilidades da população em risco;



Definição das ações a realizar, visando a colocar no papel todas as ações que
serão desempenhadas por cada ator no cenário de desastre;



Atribuição de missões aos órgãos do Sindec: nesta fase procura-se selecionar,
dentre os órgãos (setoriais ou de apoio) do Sindec, em nível local, aqueles
melhores vocacionados para executar as ações previstas na etapa anterior;



Estabelecimento de mecanismos de coordenação: nesta fase são designados
um gerente de projeto e um grupo de trabalho em cada um dos órgãos setoriais
e de apoio que tenham recebido atribuições na etapa anterior. Uma vez
instituído, o grupo de trabalho passa a atuar como ponto focal do SINDEC no
órgão apoiador e seu gerente passa a integrar o grupo de trabalho do órgão
central;
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Detalhamento do planejamento: busca-se com essa etapa repassar as
informações de tudo o que foi decidido. É neste ponto onde todos os gerentes,
com suas equipes, relatam qual serão as atribuições de seus órgãos no cenário
de desastre. Ao final da elaboração do plano, anexam-se os detalhes do apoio
logístico, a mobilização dos recursos e a atuação dos órgãos setoriais e de
apoio;



Difusão e aperfeiçoamento do planejamento: o processo do planejamento em
desastres é altamente dinâmico, estando sujeito a periódicas revisões e
atualizações, por isso o mesmo deve ser difundido a fim de capacitar as
equipes responsáveis pelas ações a serem executadas. Deve-se, nessa etapa,
buscar a aproximação com a imprensa, para facilitar o processo de
disseminação do planejamento em contingência. Ao final desse processo devese testar o plano, através de simulados, no intuito de realizar as análises de
viabilidade e aplicação do plano, contribuindo para o processo de
aperfeiçoamento do planejamento.

Para gerenciar melhor o cenário de desastre e preparar um Plano de Contingência
consistente, voltado para cada tipo de ameaça de desastre, deve-se buscar atingir tais etapas
em sua totalidade a fim de preparar todos os envolvidos.
Além disso, deve-se difundir o referido plano junto à população, para que esta, em
situação real de ocorrência do desastre contingenciado, possa começar o processo de
evacuação de suas casas e procurar por um abrigo seguro, enquanto os agentes envolvidos no
PC chegam ao local sinistrado para dar continuidade as ações.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Secretaria Nacional de Defesa Civil está passando por mudanças em sua
estrutura de pessoal, bem como das ações, focalizando a prevenção, com o objetivo de se
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aprimorar os trabalhos em defesa civil no país. Demonstra-se com isso uma mudança de
atitudes, que é benéfica à população brasileira, principalmente àquelas que vivem em locais
de alta vulnerabilidade.
A prioridade dos órgãos de defesa civil deve ser o investimento em ações que
visem a prevenir ou mitigar os efeitos dos desastres, mas, infelizmente, o que se tem feito até
aqui é o inverso, ou seja, gasta-se mais com resposta aos desastres. Dados da CNM (2010)
apontam que o Brasil desembolsou assustadores R$ 4,8 bilhões com resposta e apenas R$ 538
milhões com prevenção nos últimos cinco anos, um ônus nove vezes maior do que com as
ações preventivas.
Isso demonstra uma cultura totalmente voltada para a reatividade. Os recursos
públicos são aplicados de forma errônea, com ênfase na resposta ao invés da prevenção,
trazendo à tona a falta de planejamento do Estado para enfrentar os desastres e ocasionando o
aumento da vulnerabilidade da população.
Para se mudar esse quadro de má alocação do recurso público, deve-se promover
uma cultura preventiva em todos os segmentos da sociedade, promoção esta que já começou
no biênio 2009-2010 através da I conferência Nacional de Defesa Civil – CNDC (2010). O
evento visou a alterar o modo como se trabalha defesa civil até hoje no Brasil, tendo em sua
composição um maior número de representantes da sociedade civil em detrimento dos
profissionais e gestores.
Estas mudanças já começaram a surtir efeito, como por exemplo, a aprovação da
Lei Federal nº 12.340, de 01de dezembro de 2010 e do Decreto Federal nº 7.257, de 04 de
agosto de 2010, que deu uma nova dimensão à defesa civil. (BRASIL, 2010). Ainda que a
legislação tenha diversas falhas, necessitando de uma revisão, representa um marco para os
que fazem defesa civil no país, pois um tema tão importante nos dias atuais não era sequer
regido por uma Lei Federal. Agora que existe a legislação, faz-se necessária a execução das
devidas melhorias.
A legislação em questão exige dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal a
busca por meios de se prevenir os desastres, através da reestruturação dos órgãos de defesa
civil, mapeamentos de áreas de risco dentre outras ações.
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Todas essas mudanças objetivam melhorar o modelo até então em uso no país, no
gerenciamento das ações de defesa civil, transformando a cultura da reatividade em
proatividade. Esta é caracterizada pelo agir no período de normalidade, antecipando-se aos
possíveis desastres, utilizando-se dos meios disponíveis para se trabalhar a prevenção às
calamidades, enquanto aquela é caracterizada pela inércia no período de calmaria, agindo
apenas na anormalidade, colocando-se em uma postura defensiva, limitando-se a atuar apenas
no momento em que o desastre ocorre.
As propostas aprovadas pelos que participaram como delegados na I CNDC,
convertidas em diretrizes a serem colocadas em prática nos próximos anos, giram em torno
de: inclusão do tema defesa civil nas escolas, criação da carreira de agente de defesa civil,
participação do voluntariado brasileiro e a necessidade de capacitação e treinamento dos
profissionais de defesa civil, além da inclusão desse setor nas discussões e debates que estão
acontecendo em todo o país. (SEDEC, 2010)
É possível identificar que, se aplicadas todas, senão boa parte das diretrizes
aprovadas, deve-se rumar para um melhor planejamento nas ações de defesa civil. Não há
como se falar em eficiência, bem como resiliência, sem utilizar-se do planejamento de
contingência como passo fundamental para a mitigação dos efeitos dos desastres bem como
para a promoção de uma cultura prevencionista de calamidades em todo o país.
Objetivando, portanto, a ampliação das discussões sobre o tema nas escolas,
universidades, poder executivo, legislativo e judiciário, bem como em toda a sociedade civil,
com o intuito de produzir mudanças na forma de se planejar defesa civil, deve-se buscar, em
primeiro lugar, a construção de tais planos, passando pela fase de implementação, para
posteriores análises e melhorias. Deve-se também buscar a cooperação entre os países que já
aplicam os mesmos com sucesso, tentando produzir, ao final, uma sociedade resiliente,
consciente de seu papel, partícipe do planejamento das ações em defesa civil no
enfrentamento dos desastres.

PLANS CONTINGENCY EM DESASTRES: a necessity for Ceará

ABSTRACT
This paper will discuss the centrality and applicability of contingency plans for action in preparation
for all those who are directly or indirectly involved with disasters. A contingency plan is intended to

17

predict the effects of such calamities. To achieve this goal, the article was developed through a
literature review and documentary. For the preparation of this research were consulted report of State
Coordination of Civil Defense from 2008 to 2010, as well as information available in the portals of the
transparency of federal and state governments. By comparing the data obtained, we observed that the
state is at a disadvantage when it comes to prevention. Because of a lack of awareness and training of
the population in risk perception, there is the aggravation of the effects of disasters. The minimum
amount spent on prevention and the vast resources employed in the actions of disaster response clearly
shows the inattention of governments at various levels, and to prevent damage caused by disasters. It
follows that must be implemented preventive tools, such as contingency plan in order to foster a
resilient society, conscious of his role, participant in the planning of actions in civil defense in dealing
with disasters.
Keywords: Contingency plan. Prevention. Disasters. Civil Defense. Planning.
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