NUDEC

MOBILIZAR
PREVENIR
TRANSFORMAR
Guia Virtual para

Núcleos Comunitários de Defesa Civil

Lideranças Comunitárias de Petrópolis
Este guia virtual foi desenvolvido para orientar lideranças comunitárias
na estruturação de Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDEC) no
apoio a redução de risco de desastres em seus territórios.
Se você recebeu este guia, significa que pode ser um multiplicador
deste informativo. Compartilhe com seus familiares, vizinhos e amigos
para que todos tenham acesso à informação.

Nos ajude a reduzir riscos de desastres nas
comunidades da nossa cidade!

O que são RISCOS DE DESASTRES?
Ameaças são naturais, desastres NÃO!
Os desastres que acontecem na nossa cidade, em
sua maioria, estão associados a eventos da
natureza, isto é, ligados as características
ambientais como o relevo e clima. Porém, outro
fator determinante na ocorrência dos desastres é
a vulnerabilidade das comunidades que ocupam
as áreas mais suscetíveis, potencializando seus
graus de risco.

Por que os desastres acontecem?
Principais responsáveis pelos desastres:

•
•
•
•
•

URBANIZAÇÃO DESORDENADA
CONSTRUÇÕES IRREGULARES
AUMENTO DA POBREZA
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL
MUDANÇAS CLIMÁTICAS

R=AxV
A melhor maneira de reduzir o risco desastres é
identificar e perceber ameaças, diagnosticar e
diminuir as vulnerabilidades e potencializar a
resiliência local.

DESENVOLVIMENTO
LOCAL
COMUNIDADES PREPARADAS
PODEM REDUZIR RISCOS

DA CULTURA DO DESASTRE PARA CULTURA DO RISCO
A partir da década de 90, a cultura do desastre natural perdeu terreno para a percepção do risco tendo como
principal foco a adaptação e resiliência urbana, por meio da cultura de prevenção e preparação.

Cultura do desastre

• AÇÕES PRINCIPAIS: RESPOSTA E RECONSTRUÇÃO
• INÉRCIA DE GOVERNOS LOCAIS, REGIONAIS E NACIONAIS
• ACEITAÇÃO E CONFORMISMO PERANTE O DESASTRE.

Cultura do Risco

• AÇÕES PRINCIPAIS: PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO
• COMPROMETIMENTO E GOVERNANÇA
• RESILIÊNCIA URBANA PERANTE O DESASTRE.

O PAPEL DAS COMUNIDADES
• COMPARTILHAR INFORMAÇÕES
• PERCEPÇÃO DOS RISCOS LOCAIS
• AÇÕES VOLUNTÁRIAS DE PREVENÇÃO
• PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA
• PREPARAÇÃO (SENSIBILIZAÇÃO, MONITORAMENTO
SISTEMA DE ALERTA/ALARME, SIMULADOS ETC.)
• APOIO EM EMERGÊNCIAS

NUDEC
UNINDO FORÇAS

Núcleo Comunitário de Defesa Civil (NUDEC)
é um grupo formado por voluntários com o
propósito de conscientizar e capacitar
permanentemente a comunidade. Seu
principal objetivo é a prevenção e
minimização dos riscos de desastres nas
áreas de maior vulnerabilidade. Através da
interação com a Defesa Civil, busca a
construção de comunidades mais seguras e
resilientes.

MOBILIZAR

Para mobilizar um grupo ou comunidade é, antes de tudo,
necessário apostar no PERTENCIMENTO.

Para formar um NUDEC busque pessoas que têm comprometimento com
o local, com o fortalecimento da comunidade, de forma a perceber,
prevenir e reduzir riscos de desastres. Construa uma agenda de
encontros que priorize a memória local. Organize lideranças que estejam
alinhadas com a construção da cidadania e da resiliência em sua
comunidade.

MOBILIZAR

A natureza nos mostra em diversas oportunidades que quando seres vivos
tem um propósito coletivo maior, se formam em redes de apoio capazes de se
adaptar e se transformar em qualquer situação de vida.

Se organizar em redes garante que:
• Integrantes se liguem horizontalmente. Uma malha de múltiplos fios.
Não há um chefe.
• Um mesmo nível de poder e responsabilidade. Mas há níveis de
comprometimento que geram lideranças.
• A informação possa ser divulgada com clareza em diversas direções.
Usar a comunicação e a informação como espaço público para o
conhecimento e percepção de risco.
• A liderança seja participativa.

PREVENIR
Formado o NUDEC, com apoio da
Defesa Civil, será preciso se capacitar
para perceber ameaças, diagnosticar
vulnerabilidades locais e organizar as
potencialidades da comunidade para
prevenir e reduzir riscos.

COMUNIDADES PREPARADAS
PODEM PREVENIR E REDUZIR RISCOS.

PREVENIR

Para realizar ações de prevenção na comunidade esse
grupo precisa criar estratégias de COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA.

Dicas para o NUDEC apoiar sua comunidade:

TRANSFORMAR

Um grupo comprometido, que organiza suas capacidades de maneira a
apoiar
pessoas em situações de risco, realiza transformações
fundamentais para uma comunidade mais segura.

Dicas para o NUDEC identificar riscos:
• Cortes verticais de talude (terra);

• Árvores e postes inclinados recentemente;
• Presença de lixo nas encostas, córregos;
• Ausência de calhas, canaletas, ralos, esgotos e galerias;
• Muros e paredes com baixo padrão construtivo;
• Moradias às margens de cursos d´agua ou sobre aterros;
• Trincas e rachaduras nas edificações e movimentação do terreno;
• Execução inadequada de aterros;
• Vazamento na rede de abastecimento de água;

• Fossas sanitárias, remoção indiscriminada da cobertura vegetal;
• Queima de lixo em áreas próximas à vegetação;

TRANSFORMAR

“Nossas diferenças são pontes para a nossa comunidade”.

PARTICIPAÇÃO
Para transformar uma comunidade é preciso existir a
reunião de pessoas que aceitem o desafio voluntário de
cocriar novas e possíveis realidades, exercitando a
cidadania e o comprometimento para o bem estar e
segurança da sua comunidade.

Em comunidades
vulneráveis e
localizadas em áreas de
risco é indispensável a
formação de um
NUDEC para apoiar
ações de bem estar, de
conscientização e de
resiliência urbana.

VEM COM A GENTE!
Se você tem o perfil para essa ação voluntária de formação de
NUDEC, busque a associação de moradores da sua comunidade ou
se informe na Secretaria de Defesa Civil pelos números:
(24) 2246-9281 / 2246-9287.

