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Área total
2.151.000 m² 
Área ocupada

657.000 m²
Área do parque

1.494.000 m²
Abrangência

17 comunidades
População

38.000 habitantes

Maciço Morro da Cruz
Zona Central de Florianópolis - SC







Os desastres são problemas não resolvidos 

do desenvolvimento,  colocando em evidência 

a vulnerabilidade da sociedade, revelando a 

fragilidade humana no trato das questões 

econômicas, sociais e ambientais. 





O homem produz seu espaço a partir de suas 

necessidades, ao mesmo tempo  se interage com ele. 
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Dinâmica que 

deve ser levada

em conta em 

todas as etapas da 

gestão de risco. 

Entender como as pessoas interagem com o ambiente

construído é o primeiro passo para compreender as ações

individuais ou coletivas frente aos riscos de desastres.



Esses  territórios 

vulneráveis são 

lugares de tensões, 

conflitos e contradições. 

Entre 

presença/ausência

Negação e 

Precarização. 











O território de risco compreende as relações sociais  

e espaço da vida social. 



Espaço da Vida Social / Fragilidades 



1) Qual é nossa visão sobre esses os territórios? 

Fragmentada; conservadora; distanciada; repulsiva e preconceituosa  

2) Que compreensão temos sobre o território alinhando as múltiplas 

dimensões dos conceitos:  risco; ameaça; vulnerabilidade; 

desastre; prevenção; mitigação; preparação, resposta e recuperação.  

3) Qual a nossa capacidade de atuação: pesquisadores; Agentes 

de Proteção e Defesa Civil; Voluntários; Lideranças; Núcleos 

Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDECs) e outros...

4) Como interagimos os temas com outros atores e instituições: 

Interdisciplinaridade; Multidisciplinaridade; Transdisciplinaridade. 











Somos Parte do Problema e Parte da Solução! 

Obrigada! 

Rita de Cássia Dutra

dutra.rita@gmail.com.br
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