
A Atuação da Defesa Civil de Florianópolis/SC na

Gestão de Desastres: Caso Morro das Pedras.

Intensos ciclones, marés de tempestades,

ressacas e erosão costeira marinha vem

impactando a orla da Ilha de Santa Catarina,

requerendo uma efetiva atuação dos órgãos

responsáveis na coordenação de gestão de

desastres. O presente trabalho vem expor as

ações realizadas pela Defesa Civil de

Florianópolis em resposta aos eventos

ocorridos na praia do morro das pedras, em

maio de 2021.

INTRODUÇÃO

Os dados são de fontes oficiais,

disponibilizadas pela Defesa Civil Municipal,

publicados em relatórios técnicos de

vistorias de campo por parte dos agentes de

defesa civil. Os dados descrevem o evento,

perfil da população afetada e as intervenções

realizadas, em conjunto com as medidas de

monitoramento e alerta.

METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A forte ressaca, conjugada com maré

alta, impactou a orla da praia do morro das

pedras, no sul da ilha de SC no início de

maio de 2021, erodindo cerca de 600 metros

da orla. Destruindo muros, árvores,

escadarias e partes das estruturas de

moradias, atingindo 14 propriedades,

levando a interdição de 12 residências.

Houveram protestos dos moradores

afetados, exigindo resposta emergencial da

prefeitura municipal para garantir proteção

aos imóveis afetados na orla. Por fim, a

Defesa Civil municipal autorizou a instalação

de paliçadas e bags de proteção em toda

extensão em risco, custeadas pelos

moradores. Estando a espera da

autorização dos órgãos ambientais para

medidas definitivas.

CONCLUSÃO

A Defesa Civil de Florianópolis vem atuando

de maneira constante no caso do Morro das

Pedras desde do início dos eventos,

buscando garantir proteção e segurança aos

moradores. Fomentando uma articulação

permanente com as instituições chaves e a

comunidade afetada, fortalecendo a rede de

apoio com respostas pontuais e

incrementando medidas mitigatórias de

proteção.
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