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A IMPORTÂNCIA DA DEFESA CIVIL NAS
AÇÕES DE PREVENÇÃO A RISCOS E

DESASTRES
APRESENTAÇÃO

A Defesa Civil é uma entidade criada em âmbito
nacional, estadual e municipal, com o objetivo de 
evitar, prevenir ou minimizar as consequências dos
eventos desastrosos e a socorrer e assistir as
populações atingidas, preservando suas
características, limitando os riscos de perdas
materiais e restabelecendo o bem-estar social. A
Defesa Civil atua também na educação e orientação
das comunidades sobre como proceder na
ocorrência destes eventos, e também de como a
sociedade civil pode auxiliar com cuidados que
devem ser adotados no dia a dia com o propósito de
que, futuramente, estas ocorrências não aconteçam.

A partir dessa premissa, esta cartilha tem por
objetivo apresentar conceitos, informações e
reflexões, além de proporcionar o entendimento e
esclarecimento das atividades desenvolvidas pela
Defesa Civil, buscando garantir que o público geral
consiga entender  de forma didática o papel da
Defesa Civil.

Nós apresentamos conceitos e atividades didáticas a
serem desenvolvidas em sala de aula como apoio à
grade curricular nos ensinos médio e básico.

Os Autores.

Boa 
leitura!



Você sabia?
O primeiro esboço da
Defesa Civil foi criado

em 1942.

Unidade 1 - Defesa Civil
1.1 O que é Defesa Civil?
1.2 Atividades da Defesa Civil 
Unidade 2 - Riscos a Desastres
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3.1.2 Quantidade de ocorrências 2018-2021
3.1.3 Abrigos Cadastrados pela COMDEC
Unidade 4 - Recomendações da Defesa Civil
para a População
4.1 Para que serve as recomendações?
4.1.1 Medidas preventivas
4.1.2 Antes de um desastre pré-anunciado
4.1.3 Durante um desastre
4.1.4 Após um desastre
4.2 Quando entrar em contato com a Defesa Civil?
Canais de Comunicação da Defesa Civil em
Santarém
Referências Bibliográficas

SUMÁRIO

 De acordo com o Decreto n° 7.257 de 4 de agosto de
2010, a Defesa Civil é um “conjunto de ações
preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas
destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos
para a população e restabelecer a normalidade social”.
Também pode ser considerada como um colegiado
formado por representantes de diversos órgãos,
empresas e pessoas que agem em situações de
emergência.
Tem o objetivo de prevenir os riscos e os danos
sofridos pela população em caso de desastres. Além
disso, a Defesa Civil atua antes, durante e depois dos
desastres por meio de ações de prevenção, mitigação e
recuperação.

Unidade 1 - Defesa Civil
1.1 O que é Defesa Civil?

6

As ações de proteção e Defesa
Civil são regidas pela Lei
12.608/2012, que dispõe
sobre o Sistema Nacional de
Proteção e Defesa Civil
(SINPDEC) e estabelece a
Política Nacional de Proteção
e Defesa Civil (PNPDEC).

7

Os sistemas de Defesa Civil brasileiro são divididos
em três formas distintas (Tabela 1).

Tabela 1: Divisão dos sistemas de Defesa Civil.



     Ações de Prevenção

A Defesa Civil coordena ações de prevenção e
proteção da população através de atividades
assistenciais, de socorro e reconstrutivas para evitar
ou minimizar os desastres e seus impactos (Figura 1) .
Além disso, possui ações distintas e inter-relacionadas
de prevenção, mitigação, resposta e recuperação.

1.2 Atividades da Defesa Civil

Ações destinadas a reduzir a
ocorrência e a intensidade de
desastres, como:
-Mapeamento de áreas de
riscos; 
-Realizar estudo das ameaças;
-Capacitação da sociedade.

     Ações de Mitigação
Ações que buscam diminuir ou 
 limitar os impactos dos desastres para
a população, como:
• Emissão de alertas e avisos;
• Monitoramento de eventos naturais;
• Evacuação de áreas de risco.

Ações de Resposta
Ações imediatas de resposta ao desastre
para socorrer a população atingida,
como:
-Busca e salvamento; 
-Assistência à população; 
-Fornecimento de materiais de
primeira necessidade;
-Restabelecimento dos serviços
essenciais.

Ações de Recuperação
São ações de caráter definitivo
destinadas a restabelecer o cenário
destruído pelo desastre,
reconstruindo a normalidade
social por meio da reconstrução
ou recuperação de obras de
infraestrutura danificadas ou
destruídas, com foco primordial
na redução de riscos.

Você sabia?
Todas as ações de Defesa Civil ocorrem nos
três níveis de governo:  Federal, Estadual e
Municipal.8 9

Figura 1: Ações assistenciais promovidas pela Defesa Civil.
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Proposta de atividade a
ser realizada em

instituições de ensino



Os jogos de perguntas e respostas são uma ótima
ferramenta para unir diversão e aprendizado
contribuindo para a apropriação de conceitos.
Além de passar o tempo, é possível adquirir novos
conhecimentos e ampliar a sua visão sobre
determinados assuntos. 

Perguntas e Respostas

12 13

Cada pergunta respondida corretamente equivale a
2 pontos;

O jogador terá 15 segundos para responder;

Caso o participante não responda a pergunta no
tempo determinado, a pergunta será repassada para
o restante da equipe do adversário, mas valendo
metade da pontuação;

Em caso de resposta errada, o jogador perderá um
ponto;

Não é possível eliminar opções de resposta ou
trocar de pergunta ou categoria;

No final é sempre apresentada a resposta correta.

A dinâmica

O jogo é realizado entre duas equipes (A e B);

É solicitado a presença de um membro de cada
equipe. Cada um fica de um lado diferente da mesa, 
 de frente um para o outro;

Após realizar a pergunta, o orientador da dinâmica
irá fazer um sinal a fim de sinalizar que a partir desse
determinado momento os participantes podem
responder;

O primeiro jogador que levantar a mão terá a
prioridade de responder a pergunta;

A pontuação máxima será de 10 pontos;

Regras

Exemplos de perguntas a serem realizadas na
dinâmica
1. O que é a Defesa Civil?
2. Qual o objetivo da Defesa Civil?
3. Quais os três sistemas da Defesa Civil brasileira?
4. Quais os quatro tipos de ações essenciais promovidos pela
Defesa Civil?
5. O que são ações de prevenção?



Unidade 2 - Riscos a Desastres
2.1 Conceitos básicos

"É a probabilidade ou chance de lesão ou
morte" (Sanders; McCormick, 1993, p.
675).

Risco

É a relação entre a probabilidade de
que uma ameaça de evento  adverso
ou acidente determinado se
concretize e o grau de
vulnerabilidade do sistema receptor a
seus efeitos.

Risco a
Desastres 
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Vulnerabilidade

"Em análise de risco, é uma ocorrência
externa ou interna ao sistema, envolvendo
fenômeno da natureza, ato humano ou
desempenho do equipamento, que causa
distúrbio ao sistema" (Glossário da Defesa
Civil, 1998, p.72). 

"Uma condição ou um conjunto de
circunstâncias que têm o potencial de
causar ou contribuir para uma lesão ou
morte" (Sanders; McCormick, 1993, p.
675).

Perigo

Evento

"Evento que requer a intervenção
especializada de um trem de socorro"
(Glossário da Defesa Civil, 1998, p.119).

Ocorrência

Você sabia?
RISCO = PERIGO x VULNERABILIDADE

"Probabilidade de uma determinada
comunidade ou área geográfica ser
afetada por uma ameaça ou risco
potencial de desastre, estabelecida a
partir de estudos técnicos" (Glossário
da Defesa Civil, 1998, p.170)
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São problemas naturais que afetam a
população, ocasionando óbitos,
perdas e/ou danos materiais.

Desastres

"Área onde existe a possibilidade de
ocorrência de eventos adversos"
(Glossário da Defesa Civil, 1998, p.18).

Área de
Risco



Deslizamento "Fenômeno provocado pelo
escorregamento de materiais sólidos,
como solos, rochas, vegetação e/ou
material de construção ao longo de
terrenos inclinados, denominados
encostas" (Glossário da Defesa Civil,
1998, p.55).

2.3 Tipos de desastres

Alagamento

Enxurrada

"Água acumulada no leito das ruas e no
perímetro urbano por fortes
precipitações pluviométricas, em
cidades com sistemas de drenagem
deficientes" (Glossário da Defesa Civil,
1998, p.12).

"Volume de água que
escoa na superfície do
terreno, com grande
velocidade, resultante de
fortes chuvas" (Glossário
da Defesa Civil, 1998,
p.63).

"Transbordamento de água da calha
normal de rios, mares, lagos e açudes, ou
acumulação de água por drenagem
deficiente, em áreas não habitualmente
submersas" (Glossário da Defesa Civil,
1998, p.96).

"Deslocamento violento de uma massa de
ar. São acompanhados de chuvas intensas
e concentradas, que caracterizam as
tempestades" (Glossário da Defesa Civil,
1998, p.167).

Vendaval

Inundação

16 17



Proposta de atividade

O jogo
O Jogo da Memória, é um jogo muito tradicional
entre crianças e adolescentes. 
É um jogo recreativo que exige memória e uma
grande capacidade de atenção por parte dos
participantes, pois o mesmo estimula a concentração e
atenção dos jogadores.
O jogo é formado por peças que apresentam uma
figura em um dos lados, e cada figura se repete em
duas peças diferentes.

Jogo da Memória
Alagamento

Enxurrada

Deslizamento

Área de 
risco

Desastre

Vendaval

Perigo

Vulnerabili
dade

Ocorrências

Risco

1918

Regras
As cartas são embaralhadas com os desenhos virados
para baixo;

Os jogadores realizam o par ou ímpar para ver
quem começa o jogo

Cada jogador deve virar duas cartas buscando um
par igual;

Caso encontre duas cartas iguais, o jogador retira as
mesmas do jogo e conta como ponto. Além disso, o
mesmo tem direito a jogar outra vez;

Ao virar duas cartas e os desenhos não coincidirem,
passar a jogada para o adversário;

Ganha o jogo o participante que reunir mais pares
de cartas.

Alagamento

Perigo

Área de 
risco

Desastre

Enxurrada

Vendaval

Ocorrências

Vulnerabili
dade

Risco

Deslizamento



Azul
Imunidade em caso de guerra
(pela convenção de Genebra)

Laranja
Resgate, auxílio

Mãos
Proteção

Triângulo
Município, Estado e Federação

Tabela 2: Bairros de Santarém localizados por zonas.Unidade 3 - A Defesa Civil Municipal
3.1 No município de Santarém/PA

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil
(COMDEC) é o órgão responsável pelo planejamento
e coordenação das ações de Defesa Civil no município
Santarém-PA. Entre as várias atribuições, a COMDEC
identifica os riscos  a desastres na cidade por meio do
mapeamento de riscos. Assim como todos os
municípios, a Defesa Civil de Santarém possui um
slogan (Figura 2) com algumas representatividades.

A Defesa Civil atua em diversos bairros da cidade de
Santarém. As ações realizadas variam de acordo com as
ocorrências recebidas. Na Tabela 2 estão listados os
bairros de Santarém localizados por zonas.
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Figura 2: Slogan da Defesa Civil de Santarém.

3.1.1 Locais com maior número de ocorrências
O quadro de vulnerabilidade da população exposta a 
 riscos de desastres é um fator que pode ser agravado
através das mudanças climáticas. 

No Brasil, os desastres ocorrem com maior frequência
em decorrência de alagamentos, inundações,
enxurradas, deslizamentos, vendavais, erosões e
desmoronamentos, eventos esses que geram diversos
tipos de impactos para a população. Esses impactos
podem causar efeitos na saúde, biodiversidade,
agricultura, qualidade da água, danos materiais, entre
outros.

Você sabia?
A COMDEC também
realiza seus trabalhos em
comunidades de rios,
abrangendo assim não só
a cidade, mas também o
Município como um
todo.



Abertura de cratera. Bairro
Residencial Salvação - 2017

Parede de prédio desabando. Bairro
Jardim Santarém - 2018

Alagamento do Hospital Municipal.
Bairro Santa Clara - 2021

Alagamento da Avenida Curuá-
Una. Bairro Urumari - 2021

Queda de árvore. Bairro Centro
- 2021

Cratera aberta por força da
enxurrada. Entre os bairros

Residencial Salvação e Vista Alegre
do Juá - 2022

*Imagens retiradas do Portal G1 Santarém
2322

Figura 4: Problemas causados por fortes chuvas em Santarém.*

Figura 3: Zonas de Santarém que apresentam maiores números
de ocorrências atendidas pela Defesa Civil.

Na Figura 3 estão representados os locais com maiores
médias de ocorrências de alagamento e enxurradas
atendidos pela COMDEC, entre os anos de 2018 a 2021. 

De acordo com a figura 3, nota-se que a zona Oeste é a
que possui maior número de ocorrências (7), seguida da
zona Leste (6), zona Central (4) e as zonas norte e sul
(1).

A Figura 4 representa alguns problemas causados por
fortes chuvas na cidade.



3.1.4 Abrigos Cadastrados pela COMDEC
As áreas de risco são regiões onde é recomendada a
não construção de casas ou instalações, pois são
muito expostas a desastres naturais. Para isso, a
Defesa Civil Municipal de Santarém determinou
alguns abrigos por zonas da cidade (Tabela 4). 

É importante referenciar um local físico para
recepcionar as pessoas afetadas por desastres, com
estrutura de pessoal e logística previamente
estabelecida, onde os atores de gestão terão a
consciência de suas ações, qualificando assim desta
maneira o atendimento.

2524

3.1.2 Quantidade de ocorrências de 2018-2021

As ocorrências de atendimentos realizados pela Defesa
Civil de Santarém são registradas em formato de
relatórios que contêm informações sobre eventos de
risco e desastres naturais que acontecem no município,
com suas respectivas localidades de ocorrência. 

Estes relatórios são preenchidos pelos agentes da
COMDEC com indicação da data, local e
especificidades de cada ocorrência. 
Na Tabela 3, é possível notar os tipos de riscos e seus
números de ocorrências tendidos pela Defesa Civil entre
os anos de 2018 a 2021.

Tabela 3: Número de ocorrências atendidas.
Tabela 4: Abrigos urbanos cadastrados pela Defesa Civil.
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Proposta de atividade a
ser realizada em

instituições de ensino



Você sabia?
Na prática, as geoinformações
criam mapas precisos obtidos por
imagens de satélite, com
atualizações em tempo real, que
são inseridos em um banco de
dados para análise e
monitoramento de profissionais.

A atividade
A Geografia é considerada uma disciplina escolar
ampla, por vezes complexa e abrangente. O resultado
disso é uma disciplina que demanda uma grande
quantidade de metodologias.

Levar para a sala de aula diferentes recursos didáticos
desperta o interesse dos alunos, pois proporciona  uma
forma única de aprendizagem onde os alunos podem
se divertir e ao mesmo tempo aprender sobre um
determinado assunto.

Geotecnologias para o ensino

2928

Os orientadores da atividade irão levar para a sala de
aula um notebook com Qgis (versão 3.24) instalado
e um projetor;

Será projetado no quadro o mapa da cidade de
Santarém com algumas camadas ativas, tais como:
zonas e bairros. Além disso, serão adicionados alguns
pontos como forma de localizar pontos conhecidos
da cidade, tais como: orla, praças, ruas (avenidas e
rodovias), supermercados, etc;

Serão adicionados os dados da defesa civil como uma
camada;

Os orientadores convidarão alunos para participarem
da dinâmica;

Os alunos serão orientados a falarem o bairro onde
moram, e depois dar zoom onde eles acham que estão
localizadas suas residências;

Os alunos serão orientados a identificar os eventos
mais próximos de suas residência.

Como será realizada?

Acesse aqui as
camadas utilizadas

nessa atividade!



Os animais de estimação também sofrem com as
águas, por isso, garanta a segurança deles; 

Evite contato com a água de alagamentos, pois
podem estar contaminadas e provocar doenças; 

Não estacione veículos próximos a árvores, torres de
transmissão e placas de segurança;

Proteja sua cabeça de objetos que possam cair ou se
deslocar em função dos ventos;

Nunca atravesse pontes, ruas ou avenidas alagadas,
mesmo estando de carro, moto ou bicicleta, pois a
força da água poderá arrastá-lo; 

Se for imprescindível trafegar, tenha cuidado
redobrado com buracos e bueiros sem tampas ou
encobertos pela água;

Unidade 4 - Recomendações da Defesa Civil
para a população*
4.1 Medidas preventivas

*Orientações realizadas pela Defesa Civil Nacional

Procure a Prefeitura para saber se sua casa está em
área de risco; 

Antes da época de chuvas, mantenha calhas e ralos da
sua casa limpos; 

Acione a Prefeitura se você tiver conhecimento de
bueiros entupidos ou destampados; 

Retire o lixo e leve-o para áreas adequadas de
descarte e não sujeitas a alagamentos;

Não construa em locais proibidos pela Prefeitura, a
exemplo de morros acidentados e encostas;

Não construa sua casa sem acompanhamento técnico;

Não desmate morros e encostas para assentamento de
casas e outras construções;

Evite jogar água ou esgoto no terreno, pois essa
prática pode causar erosão e instabilidade no solo;

Mantenha em boas condições a estrutura de sua casa,
principalmente o madeiramento de apoio do telhado; 

Mantenha as árvores no terreno da sua casa sadias,
bem podadas e longe da rede elétrica; 

Não deixe objetos e entulhos soltos no quintal;

4.1.1 Antes de um desastre pré-anunciado

Coloque documentos e objetos de valor em sacos
plásticos bem fechados e em local protegido e de
fácil acesso em caso de evacuação;
Coloque seus móveis e utensílios em locais altos;
Desligue os aparelhos elétricos, o quadro geral de
energia e feche o registro de entrada de água;
Se você mora próximo a rios e lagos, busque
informações oficiais sobre o nível das calhas dos rios,
pois, mesmo sem chuva, você poderá ficar isolado
caso a água esteja subindo;

4.1.2 Durante um desastre* 
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Observe os sinais de movimentação do terreno,
como: rachaduras no chão, árvores, postes ou cercas
inclinadas ou embarrigadas, desníveis ou fendas no
terreno;
Se observar algum desses sinais de movimentação do
terreno, saia imediatamente da sua casa e avise à
Defesa Civil e os moradores da região.

4.1.3 Após um desastre
Evite o contato direto com água e lama. Para isso,
use luvas e botas ou sacos plásticos duplos nas mãos e
pés;
Não entre no local do deslizamento sem autorização;
Não volte para casa até que haja liberação da Defesa
Civil ou órgão competente de sua cidade;
Evite o contato com cabos ou redes elétricas caídas;
Avise imediatamente à Defesa Civil ou ao Corpo de
Bombeiros. 

4.2 Quando entrar em contato com a
Defesa Civil?

Graves desastres com vítimas;
Alagamentos, enxurradas e inundações;
Rachaduras, infiltrações, trincas e fissuras;
Deformações em estruturas (lajes, vigas, pilares e
paredes);

Rebaixamentos da terra ou da parede;
Incêndios;
Acidentes com combustíveis, produtos perigosos
(radioativos, químicos, inflamáveis, tóxicos,
explosivos e corrosivos);
Desabamentos e Deslizamentos;

Destelhamentos;

Quedas de árvores e muros;

Rupturas ou colapso de vias públicas;

3332



At
en

çã
o,

 ár
ea

su
je

ita
 a

al
ag

am
en

to
. 

V
ol

te
 1

 ca
sa

!
Interditado.

  
V

olte 2 casas!

Início

Fim

3534

1

2
457

8

9 11 12 13

15

16

17

18

20

21 22 23

25

26

Á
re

a 
de

de
sa

ba
m

en
to

  
V

ol
te

 2
 c

as
as

!

R
ota de fuga. 

  
A

vance 3
casas!

A chuva
forte parou.

 
 

Avance 2
casas! Atenção!

Área de risco
de queda de

árvores.
 
 

Volte 1 casas!

Proposta de atividade a
ser realizada em

instituições de ensino



Caso o jogador chegue em uma casa que tenha
perguntas, deverá tirar um envelope (escolher entre
A, B e C) e responder a pergunta que estará dentro
do mesmo;

A cada resposta correta, o jogador avança uma casa,
do contrário ele voltará uma casa;

Em algumas casas o jogador poderá deparar-se com
cartas de curiosidade, essas oferecem informações
sobre a história que enriquecem o seu conhecimento,
porém não oferece a oportunidade de avançar casas;

Vencerá o jogo a dupla ou a pessoa que chegar
primeiro no fim da linha do tempo. 

Você sabia?
Com este tabuleiro é possível abordar
diferentes assuntos. Como as ilustrações
podem ser substituídas e novas cartas
confeccionadas, cada turma pode fazer seu
próprio jogo. As regras podem ser
aproveitadas ou transformadas para
melhor atender ao grupo. Bom trabalho!

O jogo
Os jogos de tabuleiro são jogos que utilizam superfícies
planas pré-determinadas, com marcações de acordo
com as regras de cada jogo. 

Desenvolvidos para serem jogados por dois ou mais
participantes, o jogo demandar estratégia, sorte,
conhecimento ou memória para o desenrolar do jogo. 

Em certas ocasiões, o mecanismo do jogo se baseia nas
regras do azar.

Suas regras são sempre pré-definidas e seus objetivos
finais tendem a ser simples.

Jogo de Tabuleiro

36 37

Regras
O tabuleiro tem um determinado número de casas
casas numeradas, e algumas permitem o jogador
pular ou voltar;

Todos saem da casa denominada de "início";

Os jogadores tiram "ímpar ou par"  para decidir a
ordem de jogo;

A cada jogada, o dado é lançado e o jogador anda a
quantidade de casas correspondente ao número do
dado, avançando ou retrocedendo quando cair em
determinadas casas;

Exemplos de perguntas para o jogo
1. Cite um exemplo de medida preventiva orientada pela Defesa
Civil.
2. Porquê é importante evitar contato com a água de
alagamentos e enxurradas?
3. Cite três momentos de quando entrar em contato com a
Defesa Civil.



Canais de Comunicação da Defesa Civil de
Santarém/Pá

FIQUE
ATENTO!
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Vamos brincar?
Labirinto

 
Leve o agente da Defesa Civil até a ocorrência.
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Vamos brincar?

1  Desastre 
2  Risco 
3  Prevenção 
4  Cuidado 
5  Monitoramento 

6  Perigo 
7  Vulnerabilidade 
8  Alagamento 
9  Enxurrada 
10  Ocorrências

Caça-Palavras
 

Encontre e circule as palavras listadas abaixo.
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