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INTRODUÇÃO 

Sabemos que os eventos calamitosos ocorrem há muito tempo, porém o campo de pesquisa 
dos desastres é muito recente. Consideramos como primeiro marco que iniciou o debate 
internacional a I Conferência Mundial sobre Redução de Desastres Naturais, promovida pelas 
Nações Unidas (ONU) no ano de 1994. O trabalho que pretendemos apresentar, estuda a evolução 
dos conceitos de “redução de riscos de desastres” focando na estruturação das concepções atuais. 
Propomos a apresentação das primeiras normas elaboradas (internacionais) e seguir em sua 
evolução cronológica e conceitual até alcançar a primeira legislação nacional, específica para 
redução de risco de desastres, a Lei Federal 12.608 do ano de 2012 (Institui a Política Nacional de 
Proteção e Defesa Civil - PNPDEC). Entendemos que as pesquisas, os consensos e os conceitos 
mais antigos podem sugerir caminhos a seguir para as investigações contemporâneas. O 
aprendizado com a literatura e a experiência existentes é importante para a elaboração das novas 
análises e a compreensão dos processos completos de vulnerabilidade e resiliência existentes. 
Partimos do pressuposto que a conceituação reflete a abordagem da questão, isto é, a forma como 
entendemos o problema e as questões que elencamos para debater o objeto retrata a compreensão 
que temos e como atuamos nesta situação.  Uma vez que o objeto é a redução de riscos de desastres, 
este trabalho investiga a formação dos conceitos de desastres com base nos marcos normativos 
iniciais, projetando a legislação federal vigente e sua análise.  

 

METODOLOGIA 

      Para atingir os objetivos apresentados, buscamos a compilação de referências 
bibliográficas procurando articular conceitos, construir consensos e formular questões que nos 
ajudem a compreender o campo de pesquisas em áreas de desastres. Nesse processo buscaremos a 
evolução dos conceitos e por consequência das formas de abordagem. Iniciamos com a 
apresentação e análise dos primeiros marcos normativos sobre “redução de desastres”. O primeiro 
marco normativo foi elaborado pela ONU (Organização das Nações Unidas), num evento chamado 
“1° Conferência Mundial para a Redução de Riscos de Desastres3” no ano de 1994 no Japão, 
chama-se “ Estratégia e plano de ação de Yokohama para um mundo mais seguro - Diretrizes para 
Prevenção, Preparação e Mitigação de Desastres Naturais”. O segundo marco normativo foi 
desenvolvido durante a “2° Conferência Mundial para a Redução de Riscos de Desastres” no ano de 
2005 no Japão e é denominado como “Estrutura de ação Hyogo 2005-2015: Construindo a 
resiliência das nações e comunidades para a redução de desastres.” O terceiro marco normativo, o 
vigente (na normatização internacional) também foi desenvolvido pela ONU no decorrer da “3° 
Conferência Mundial para a Redução de Riscos de Desastres” no ano de 2015 no Japão e é 
designado “Estrutura de Sendai para Redução de Riscos de Desastres - 2015 – 2030”. 
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 Seguimos explorando as documentações internacionais e estudaremos o chamado “O 
Acordo de Paris” que foi concebido durante a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a 
Mudança do Clima (UNFCCC) no ano de 2015. Este documento aborda as mudanças climáticas 
que são muito impactantes no aumento de eventos catastróficos. Ao contrário dos marcos 
internacionais que tinham caráter exclusivamente conceituais, este documento tem uma proposta 
operacional que inclui atribuição de responsabilidades, metas e inclusive uma dotação de verba 
anual. Avançando na investigação das bibliografias, selecionamos “Transformando Nosso Mundo: 
A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. Assim como o Acordo de Paris, esse 
documento também foi organizado pela ONU, faz referência ao Marco de Sendai (2015), aborda 
questões muito relacionadas ao campo de risco de desastres naturais. A Agenda 2030 se define 
como plano de ação, definido em 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 
metas que iremos aprofundar na sequência. O próximo documento que estudamos é a primeira (e a 
vigente) legislação nacional sobre redução de riscos a desastres naturais do Brasil, a Lei Federal 
12608/2012. Essa lei Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; dispõe 
sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de 
Proteção e Defesa Civil – CONPDEC. Nos aprofundaremos nesse texto e buscaremos relações com 
os materiais estudados anteriormente, procurando consensos nacionais dos conceitos de redução de 
riscos. 

 

RESULTADOS 

Durante esse trabalho apresentamos e analisamos seis documentos que são definidores da ação 
e da pesquisa em redução de risco a desastres. Os três primeiros são o resultado das Conferências 
Mundiais sobre Redução de Desastres Naturais, promovida pela ONU e tem caráter normativo e 
conceitual. O primeiro foi o chamado “Estratégia e plano de ação de Yokohama para um mundo 
mais seguro - Diretrizes para Prevenção, Preparação e Mitigação de Desastres Naturais” (1996). 
Destacou muito o conceito de vulnerabilidade e apesar de citar a necessidade da preparação prévia 
ao evento, teve atenção voltada para o atendimento humanitário posterior a ocorrência. As noções 
ainda não eram bem definidas, o debate sobre o desastre ainda estava no começo, e a 
vulnerabilidade estava vinculada exclusivamente a pobreza. 

A “Estrutura de ação Hyogo 2005-2015: Construindo a resiliência das nações e comunidades 
para a redução de desastres” apresenta conceitos claramente definidos. É nítida a percepção da 
evolução da discussão, a noção de resiliência é incorporada à de vulnerabilidade econômica. 
Também são incluídos os alertas precoces, mapeamento de áreas de risco e dessa forma a etapa de 
preparação torna-se mais complexa ao prever mais aspectos como a previsão de ocorrências, a 
capacitação da população moradora em áreas suscetíveis, dentre outros. 

A “Estrutura de Sendai para Redução de Riscos de Desastres - 2015 – 2030” apresenta um 
texto muito mais definido e detalhado, ele reconstrói conceitos anteriormente elaborados em Hyogo 
(2005). A resiliência ainda é um conceito transversal na redação, porém já entende o momento 
anterior a ocorrência como fundamental a mitigação. São incluídas noções como gerenciamento e 
gestão de risco, dentro do entendimento que a erradicação completa da pobreza é um processo 
longo e a população moradora precisa ser apoiada nesse percurso. 

O Acordo de Paris (2015) concentra-se nas questões referentes as mudanças climáticas e tem 
três objetivos bem definidos que sintetizamos como: estabilização do aumento da temperatura 
média global, redução das emissões de gases de efeito estufa e desenvolvimento resiliente ao clima. 
A redução de riscos de desastres aparece diversas vezes durante o documento, que entende que as 
variações climáticas são intensificadoras dos impactos e das ocorrências. Avançamos expondo o 
documento Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 
Com caráter bastante operacional e prático, estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e 169 metas que buscam a sustentabilidade e a resiliência atuando em parceria 
colaborativa entre os Estados. Entende que o desenvolvimento sustentável depende da erradicação 
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da pobreza e entende este como o maior desafio global. Dentre os objetivos e metas a redução de 
riscos de desastres permeia de forma transversal todo o texto, envolvendo questões ambientais, de 
saúde pública, habitacionais, dentre outras. O marco de Sendai é referência para abordagens de 
desastres, nos conceitos, interpretações e tratamento dos desastres. 

Finalizamos as apresentações de documentos com a lei federal n° 12.608, de 10 de abril de 
2012, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Abrange as ações de 
prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil, bem 
como relaciona proteção e prevenção à participação social. De acordo com a lei, 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.” (Parágrafo único).  Conforme descrito, essa política deve ter ação dialética entre 
diversos campos de conhecimento, assim como diversas infraestruturas institucionais. Pela data de 
publicação, tem base fundamentada na Estrutura de Hyogo (2005) com alguns progressos que se 
aproximam a Estrutura de Sendai (2015). 

  A figura abaixo ilustra de forma clara a relação entre as documentações que apesentamos. 
Iniciamos com a Estratégia de Yokohama e a Estratégia de Hyogo que estão fora da figura 
(anteriores a 2015), porém são a base conceitual para a Estratégia de Sendai. Mostramos a evolução 
das noções e formas de abordagem dos desastres até chegar no marco normativo vigente. 
Continuamos com os tratados operacionais ao exibir O Acordo de Paris e A Agenda 2030 que de 
formas diferentes inserem as questões das variações climáticas e vinculam a estas os desastres. 
Ausente da figura (anterior a 2015), mostramos a lei federal n° 12.608 que pela data de publicação 
se fundamenta na Estratégia de Hyogo, porém apresenta avanços que a vinculam com Estratégia de 
Sendai. 

Figura 1: Confluência das agendas internacionais pós-2015 

   
Fonte: Yoshizaki (2019) 

A figura acima evidencia A Agenda 2030 que é muito ampla e cobre todas as questões que 
envolvem a redução de riscos a desastres. O Acordo de Paris apresenta objetivos muito específicos 
e voltamos para a adaptação e mitigação, que preveem até mecanismos financeiros. A Estratégia de 
Sendai, em termos gerais, entende a redução de danos através da erradicação da pobreza e do 
desenvolvimento sustentável. O que esses três documentos apresentam em comum é que os 
desastres podem ser mitigados com ações de intervenção, com a construção de resiliência e a gestão 
de risco integral, considerando múltiplos fatores e causas. 

 

CONCLUSÕES 

No decorrer deste trabalho apresentamos os conceitos e percepções que integram o campo de 
pesquisa em desastres e sua evolução e ampliação de foco. Apresentaremos as principais 
considerações emanadas dos dados anteriormente apresentados: 
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1. Identificamos que o discurso da inevitabilidade do dano causado pelo desastre não é mais 
tolerado, uma vez que a ampliação do conceito permitiu a inclusão de novos campos de 
pesquisa, tais como alerta precoce, percepção do risco, preparação para ocorrência, 
“Reconstruir melhor” (“Build Back Better”) e outros; 

2. Os primeiros debates partiram da ação humanitária de atendimento a população 
posteriormente a ocorrência. Conforme a discussão foi avançando, foram incluídos 
conceitos como resiliência, preparação para ocorrência dentre outros chegando ao debate 
sobre gestão e governança do risco, seguro para riscos e demais concepções recentes; 

3. Danos e os prejuízos decorrentes de deslizamentos podem ser minimizados ao impedir o 
aparecimento ou o crescimento de áreas e de situações de risco. Para tanto, é essencial 
planejar o uso e a ocupação do território, considerando as características e as limitações 
naturais do terreno, além de adoção de medidas complementares em apoio às intervenções 
planejadas (VEDOVELLO e MACEDO, 2007). 

4. As áreas de riscos são um reflexo da exclusão social e do descaso com a prevenção da 
vida, retratando o caráter perverso do modelo de ocupação urbana brasileira 
(RAFFAELLI, 2019). De acordo com Harvey (1985) a questão-chave é com quem e como 
a sociedade, diferenciada em grupos, constrói sobre os espaços e os coloca em risco. 
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