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4º Relatório do IPCC (2007): 

O aquecimento global causado pelas ações do 

homem,  relacionadas à emissão de GEE 

(queima de combustíveis fósseis e conversões 

da cobertura do solo) é inequívoco.  

 

 

MC por este aquecimento interferem na 

ocorrência de eventos extremos, aumentando 

a frequência e magnitude dos mesmos, com a 

tendência de se agravar ainda mais em 

cenários futuros. 

aumento da vulnerabilidade 
 

Antecedentes 



Preocupação 

Os países em desenvolvimento, sobretudo os 

mais pobres, são os mais impactados! 
 

1900 – 2006: neles ocorreram 70% dos desastres  (EM-DAT, 2008) 

1970 – 2008: 95% das mortes (IPCC, 2012 – Special Reports) 

 

Reflexo das dificuldades 
(vulnerabilidades) destes 
países para lidar com os 
eventos extremos, 
exposição ao risco, alta 
densidade demográfica e 
outros fatores 
socioeconômicos. 



DESASTRES NATURAIS 
  Relevância do Tema 

Corpo 18pt 

Emergency Disaster Data Base (EM-DAT) do Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) – Adaptado de Tasca et al. (2010). 

Crescente aumento 
associado a  eventos 
extremos de clima e 
tempo (inundações 
bruscas e graduais, 
deslizamentos de 
terra, secas, 
tempestades 
severas) 
 
 
76% do total de 
desastres 
45% do total de 
mortes 
79% das perdas 
econômicas 
 
 
 
 



DESASTRES NATURAIS 
Brasil 
Com dimensões continentais e sua localização 
geográfica, é impactado por eventos extremos 
de clima e tempo todos os anos (que 
frequentemente ocasionam desastres), os 
quais sofrem influências dos eventos ENSO e 
também de alterações da TSM no Atlântico 
Norte em anos sem eventos ENSO. 

Inundações 
 

Desastres no período de 1900-2006 (150 casos).  
Fonte: Marcelino (2007) 



Enchentes na Amazônia em 2009, 2013 e 2014 

Na última década o Brasil tem sido impactado e continua sendo afetado por extremos climáticos, com 
consequente impactos socioeconômicos e nos ecossistemas  em todo o país  

Secas na Amazônia em 2005 e 2010  

Seca no semiárido do Brasil desde 2012 Seca no Sudeste do Brasil  (2014-15) que gerou a pior 
crise de agua na cidade de São Paulo desde 1960 

Extremos Climáticos 



Desastres Naturais 
Desastres naturais 
ocorrem 
periodicamente no 
território brasileiro. 
 
O conhecimento 
técnico-científico é 
fundamental para 
balisar as diferentes 
ações de gestão de 
risco de desastres 
naturais. 
 

Santa Catarina -2008 

7 

Fonte: C. Nobre 



Gestão de risco =>  gestão de conhecimento 
 

 
a) Conhecimento técnico-científico profundo sobre onde, 

como, por que e quando podem ocorrer os desastres 
naturais 

 
b) Conhecimento técnico-científico detalhado dos  
 Cenários de Risco passíveis de ocorrer  no Brasil  
 
c) Estruturação e tratamento lógico dos dados e do 

conhecimento sobre o Risco de Desastres Naturais em 
Sistemas de Monitoramento e Alerta de Risco de 
Desastres Naturais 

 

Cortesia: C. Nobre 



 
 

Nova Friburgo 2011 TERESÓPOLIS, 2011 

Fonte: C. Nobre, 2013 



TERESÓPOLIS, 2011 – Bairro da Posse 
Fonte: C. Nobre, 2013 



 
 

TERESÓPOLIS, 2011 – Bairro da Posse 

Fonte: C. Nobre, 2013 



DESLIZAMENTOS REGIÃO SERRANA DO RJ 

• O desastre  de janeiro de 2011 culminou em  905 mortes em 7 cidades, afetando 
mais de 300 mil pessoas. A tragédia  na região serrana do Rio de Janeiro é 
considerada um dos DEZ maiores deslizamentos do mundo registrados desde 
1900. 



Estimativa de 
Evento 

Santa Catarina (2008) Rio de Janeiro (2011) 

Óbitos 150 905 

Pessoas desaparecidas Sd  300 

Vivendas destruídas Seis mil Sd 

Municípios afetados 20 Sete 

Unidades de saúde afetadas 177 Sd 

Escolas públicas atingidas 270 Sd 

Propriedades rurais atingidas 38 mil Sd 

Número total de afetados Sd 300 mil 

Custo setor pecuária  R$ 31.6 milhões Sd 

Custo total estimado R$ 5.32 bilhões R$ 4.8 bilhões 

PERDAS POR DESASTRE REGISTRADAS NOS  DOIS EVENTOS INTENSIVOS NO BRASIL 

Fonte: Banco Mundial, 2012. 



Estratégia para Redução de Desastres no País 

1.Conhecimento  
dos Riscos 
 
Coleta sistemática de 
 informação 
 e análise de riscos 

2. Sistemas de  
Monitoramento e Alerta 
 
Desenvolvimento de  
sistemas operacionais de 
 monitoramento e alerta 

4. Difusão e Comunicação 
Comunicação da informação sobre 
 o monitoramento e alerta de riscos 
 

Todas as pessoas em situação 
 de risco são alertadas? 
Essas pessoas compreendem 
 os riscos e os alertas? 
Os resultados das informações 
 são claros e úteis ? 

5. Capacidade de Resposta 
Desenvolvimento da capacidade  
de resposta em âmbito 
 nacional e local 
 

São verificados e atualizados 
 os planos de resposta? 
Os conhecimentos locais são 
 colocados em uso? 
A população está preparada 
 para responder aos alertas? 

3. Força Tarefa Nacional 
Equipe multidisciplinar 
 para trabalhos em campo 
 
Atividade adotada 
 pelo Brasil 

Focos do 
CEMADEN 

FOCO PRINCIPAL DO CEMADEN 

1.Conhecimento  
dos Riscos 
 
Coleta sistemática de 
 informação 
 e análise de riscos 



Estratégia de Gerenciamento de Riscos de 
Desastres Naturais 

CEMADEN 

DEFESA 
CIVIL 

CENAD 

Alarme e  
Articulação 

 

Monitoramento 
 e Alerta 

 

MS, GSI, MT, FORÇAS ARMADAS 

INMET , INPE, 
DECEA/MD e CENTROS 

ESTADUAIS 
Informações meteorológicas 

MI, MCid e IBGE 
Análise de Risco e 
Vulnerabilidade a  

Desastres 

CPRM 
Mapeamento 
 geológico- 
geotécnico 

ANA 
Informações 
 hidrológicas 

Mobilização e 
Resposta 

 

 
 

UNIVERSIDADES, INSTITUTOS DE PESQUISA 
Geração de conhecimento, aprimoramento de metodologias, banco de dados de pesquisas  

aplicadas a desastres naturais (suscetibilidade, vulnerabilidade, risco) 

 

COMUNIDADE 
Informações 

locais 



Plano Nacional  de Gestão de Riscos e Respostas a 
Desastres 

Prevenção 

Obras estruturantes 

Monitoramento  
e Alerta 

Resposta 

Socorro, 
Assistência e 
reconstrução 

RS$ 8 bilhões /4 anos 
2012-2015 

Estruturação da rede  
nacional  

Mapeamento 

das áreas de risco 
 

Apresentador
Notas de apresentação
80% of the investiment go nto long term prevention (building structural resilience). 



DEPOIS  CEMADEN – Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais 

Como parte do Estratégia Nacional para Gestão de Desastres Naturais, o CEMADEN 
tem por objetivo desenvolver, testar e implementar um sistema de previsão de 
ocorrência de desastres naturais em áreas vulneráveis de todo o Brasil. 

Decreto Presidencial nº 7.513, de 1º de julho de 2011 



BASE LEGAL 

Decreto Presidencial nº 7.513, de 1º de julho de 2011,  

Art. 13-A. Ao Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 
Naturais compete: 

I – elaborar alertas de desastres naturais relevantes para ações de 
proteção e de defesa civil no território nacional; 

II – elaborar e divulgar estudos visando a produção de informações 
necessárias ao planejamento e à promoção de ações contra desastres 
naturais; 

III – desenvolver capacidade científica, tecnológica e de inovação para 
continuamente aperfeiçoar os alertas de desastres naturais; 

IV – desenvolver e implementar sistemas de observação para o 
monitoramento de desastres naturais; 

 

BASE LEGAL 



V – desenvolver e implementar modelos computacionais de desastres 
naturais; 

VI operar sistemas computacionais necessários à elaboração dos alertas 
de desastres naturais; 

VII – promover capacitação, treinamento e apoio as atividades de pós-
graduação na sua área de atuação; e 

VIII – emitir alertas de desastres naturais para o Centro nacional de 
Gerenciamento de Riscos e Desastres – CENAD, do Ministério da Integração 
Nacional, auxiliando o Sistema Nacional de Defesa Civil. 



CEMADEN: Expansão da Rede de  Monitoramento 

+ 9  
Radares 

+ 4.750 
Pluviômetros 

+ 300 Estações  
Hidrológicas  

9 ETR + 900 
Prismas 

135 PCDs AQUA 

+ 100 Estações 
Agrometeorológicas 

+ 550 PCDs AQUA 
Sensores de Ppt e 
Umidade do Solo 

Evolução dos Desastres Naturais no Brasil 

> 30 mm/ dia 

> 50 mm/ dia 

> 100 mm/ dia 

> 100 mm/ 2 dias Fonte: Defesa Civil Nacional e MPOG 

RISCO = SUSCEPTIBILIDADE X EXPOSIÇÃO 



Rede Observacional Ambiental do CEMADEN 



Protocolo Cemaden-CENAD 

PORTARIA Nº 314, DE 17 DE OUTUBRO DE 2012 
 

• O CEMADEN enviará alertas de risco de desastres naturais* para os municípios monitorados; 

• O CENAD e o CEMADEN deverão manter um canal permanente de comunicação 24 horas por dia, 7 dias por 
semana; 

• Pelo menos duas vezes por dia, serão realizadas discussões (briefings) entre as equipes técnicas do CEMADEN 
e do CENAD; 

II.Diariamente será elaborado um boletim de previsão de riscos geo-hidrológicos para as próximas 24 horas. Em 
situações excepcionais; 

III.A qualquer momento, por demanda de Defesas Civis Estaduais e/ou Municipais ao CENAD, este poderá 
consultar o CEMADEN sobre a evolução dos riscos geo-hidrológicos em uma determinada área; 

IV.Em situações excepcionais ou de risco iminente de desastres naturais de rápido desenvolvimento, a 
comunicação do alerta poderá ocorrer via telefone ou telepresença, antes de envio do alerta; 

V.O CENAD e o CEMADEN apresentarão por meio de reuniões presenciais ou virtuais relatórios de avaliação 
dos alertas de desastres. 

(* Movimento de massa, inundação, enxurrada e alagamento severo) 



Fluxo 



DESASTRES NATURAIS 
  Relevância do Tema 

Corpo 18pt 

Fonte: Munichre/Narcatservice 

Período de 1970 a 2012:  
8.835 desastres naturais, 
que causaram cerca de 1,94 
milhão de mortes e danos 
econômicos de US$ 2,3 
trilhões globalmente (WMO, 
2015)  
 
Somente em 2011, os 
desastres ocorridos em todo 
o planeta culminaram em 
recorde de perdas 
financeiras de 
aproximadamente US$ 366 
bilhões e estimativa de 201 
milhões de pessoas 
afetadas em decorrência de 
302 desastres registrados 
(ISDR, 2012) 



COLOMBIA, Abril 2017 
254 mortes; 203 feridos; mais de 200 
desaparecidos; 45.000 pessoas afetadas 
(Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres en Colombia – 
UNGRD - Lei 1523 de 2012)  

PERU – Março  2017 
101 mortes; mais de 1 milhão 
desabrigados; 200 mil casas destruídas 
(Centro de Operações de Emergência 
Nacional - COEN) 

Foto: César Carrión/Oficina de Prensa de la Presidencia de Colombia via AP 

EFE/Ernesto Arias 

http://brasil.elpais.com/brasil/2017/03/20/internacional/1489980550_898620.html 



Desenvolver esforços conjuntos por meio de iniciativas e 
ações integradas para redução dos efeitos de desastres 
naturais nos municípios. 
 

 Deslizamento de encostas 
 Enxurradas e inundações 
 Impactos da seca no semiárido 

Parcerias com municípios para o 
monitoramento e alerta de desastres naturais 

Apresentador
Notas de apresentação
Corrigi o terceiro item:Evitem usar secas e estiagem; a  orientação correta é “impactos da seca na agricultura do semiárido”. OK



                           Redução de Mortes  

Igualdade Social 

Acesso aos serviços básicos e 
menos pobreza 

Maior Desenvolvimento 



2016 – 1ª Edição 
- Escolas participantes: 110 

 
- AC, MG, PE, RJ, SP 
 
- Parceria de sucesso com: 
* Secretaria de Estado da 
Educação / SP 
* Coordenadoria Estadual de 
Proteção e Defesa Civil / SP 

2017 - 2ª edição   
Novidades! 

 
* Abrangência nacional 

+ Estados 
 

* Novas parcerias 
 

Categorias: Escolas e 
Defesa Civil 

 



2017 Lançamento:  junho/2017  - Semana do  Meio Ambiente  
Final:  Outubro/2017 - Semana Internacional da Redução de Riscos de 
Desastres 
http://www.cemaden.gov.br/cemaden-educacao/ 
https://www.facebook.com/cemadeneducacao    
Tel: 12 - 3205 0172 (Patrícia) 

2017 

http://www.cemaden.gov.br/cemaden-educacao/
https://www.facebook.com/cemadeneducacao
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