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APRESENTAÇÃO 

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais – Cemaden, criado pelo 

Decreto nº 7.513, de 1º de julho de 2011, realiza, em âmbito nacional, o monitoramento 

contínuo de condições hidrometeorológicas e climáticas adversas capazes de deflagrar 

processos que produzam risco iminente de ocorrência de desastres naturais. Com base em 

dados e informações de pluviômetros e radares meteorológicos, o Cemaden realiza análises e 

emite alerta de riscos de processos geodinâmicos de escorregamentos, e alertas hidrológicos 

associados a enchentes, inundações e enxurradas, para os municípios com áreas de risco de 

desastres mapeadas e considerados prioritários para monitoramento, os quais são enviados 

para o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres – Cenad, vinculado ao 

Ministério da Integração Nacional – MI, que os retransmite para os órgãos estaduais e 

municipais de Defesa Civil.  

O Cemaden iniciou o monitoramento operacional em dezembro de 2011, e, atualmente, 

monitora 958 municípios brasileiros suscetíveis a desastres, para os quais dispõe dos dados de 

mapeamento de áreas de risco de escorregamentos de massa em encostas e de inundações e 

enxurradas.  Desde a sua criação, o Centro desenvolve capacidade científica, tecnológica e de 

inovação para continuamente aperfeiçoar os alertas de desastres naturais; portanto, dialogar 

com os diversos parceiros e usuários de seus produtos e promover encontros que possibilitem 

interlocução entre diversos atores têm sido iniciativas cada vez mais demandadas. 

Nesse contexto, o I Seminário Nacional de Avaliação dos Alertas do Cemaden, realizado de 4 a 

6 de abril de 2017, foi planejado com o objetivo de avaliar o conteúdo, a tempestividade e a 

disseminação dos alertas de desastres naturais, bem como analisar as perspectivas para o 

aprimoramento dos alertas.  

O evento, organizado pelo Cemaden, com a parceria do Cenad e do Conselho Nacional de 

Gestores Estaduais de Proteção e Defesa Civil – Congepdec, foi realizado no Parque 

Tecnológico de São José dos Campos e teve como público-alvo os coordenadores e agentes e 

técnicos das Defesas Civis Estaduais e Municipais. 

Registra-se o recebimento de 245 inscrições para participação no evento, tendo comparecido 

ao Seminário 209 pessoas. Em relação aos dados registrados durante a fase de inscrição, a 

maioria dos inscritos foi proveniente do Estado de São Paulo, havendo também expressiva 
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representação dos Estados da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina (Figura 1). As principais instituições que atenderam ao convite do evento foram 

as Defesas Civis e Prefeituras. Com relação à distribuição por gênero, 23% das inscrições foram 

de pessoas do gênero feminino e 76% do gênero masculino. Do total de inscritos, 28% 

declararam ter curso superior completo, 25% ensino médio completo e 20% ensino médio 

incompleto. Dos inscritos, 30% ocupam o cargo atual há menos de 1 ano. Os profissionais do 

Cemaden, que representaram 28% do total de inscritos, não foram incluídos nessas análises. 

 

 

Figura 1. Procedência dos inscritos do I SNAAC 
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1. INTRODUÇÃO 

O I Seminário Nacional de Avaliação dos Alertas do Cemaden foi planejado de forma a permitir 

a ampliação e estreitamento das comunicações com as Defesas civis nacional, estaduais e 

municipais, visando obter seus retornos sobre os alertas de riscos de desastres naturais 

emitidos pelo Centro e encaminhados para o Cenad. 

O intercâmbio de informações técnicas e científicas, aliadas às experiências locais das defesas 

civis, possibilitará avanços e aprimoramentos no eixo Monitoramento e Alerta do Plano 

Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais, formulado em 2012. 

Portanto, a interação das Defesas Civis com o Cemaden, em especial sobre as ocorrências de 

desastres e as ações decorrentes dos alertas recebidos, contribuirá para o conhecimento e 

avaliação da consistência e qualidade dos dados monitorados e a emissão eficaz dos alertas. A 

comunicação contínua e sistematizada do retorno das defesas civis e outros usuários dos 

alertas emitidos possibilita a construção da integração necessária à atuação sinérgica dos 

diversos órgãos brasileiros que atuam no gerenciamento de risco de desastres nos níveis 

federal, estadual e municipal. 

Para a emissão dos alertas, o Centro adota atualmente o disposto no Protocolo de Ação 

Integrada entre o Cemaden e o Cenad, em conformidade com estabelecido nas Portarias Nº 

314, de 17/10/2012 (DOU Nº 203, 19/10/2012, Seção 1, págs. 26-27) e Nº 149, de 18/12/2013 

(DOU Nº 249, 24/12/2013, Seção 1, pág. 60), de ação integrada entre ANA, Cemaden, Cenad e 

CPRM. 

Desde a sua criação, o Cemaden já emitiu mais de 6.700 alertas ao Cenad (Quadro 1), os quais 

subsidiaram ações para evitar ou minimizar impactos sociais e econômicos decorrentes de 

desastres naturais. 
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Quadro 1. Alertas enviados pelo Cemaden 

ANO MUNICÍPIOS MUITO ALTO ALTO MODERADO TOTAL 

2011 56 1 2 15 18 

2012 274 4 39 210 253 

2013 531 59 271 638 968 

2014 795 46 271 1036 1353 

2015 888 56 294 1412 1762 

2016 958 14 397 1572 1983 

2017* 958 3 123 325 451 

Total 
 

183 1397 5208 6.788 

* Dados levantados até 02/02/2017. 
 

O Seminário foi estruturado em três partes principais: (i) apresentações institucionais sobre os 

trabalhos realizados pelo Cemaden; (ii) mesas-redondas para discussão de temas estratégicos 

relacionados ao tema do evento; e (iii) troca de experiências de boas-práticas e desafios em 

monitoramento e alerta no nível comunitário.  

As apresentações institucionais tiveram por objetivo introduzir aos presentes as atividades, 

pesquisas, desenvolvimentos tecnológicos, e outras ações relevantes desenvolvidas no 

Cemaden, incluindo abordagem dos desafios enfrentados nas áreas de monitoramento e 

alerta.  

As mesas-redondas foram compostas por coordenadores de defesas civis estaduais, regionais 

e municipais, além de representantes de órgãos técnicos municipais, estaduais e federais 

relacionados aos temas abordados. A dinâmica de trabalho envolveu uma primeira rodada de 

perguntas, estabelecidas pelo(a) moderador(a) da mesa aos integrantes das mesas e  

previamente a eles disponibilizadas, e uma segunda rodada de questões e comentários feitos 

pela plateia. Ao final de cada mesa-redonda, o(a) relator(a) apresentou a síntese dos principais 

temas discutidos.  

Com o intuito de aproveitar a ampla presença de defesas civis estaduais, regionais e 

municipais, adotou-se uma dinâmica específica, isto é, que possibilitasse a troca de 

experiências sobre boas-práticas e desafios em monitoramento e alerta entre os participantes 

do evento. Os interessados em compartilhar as experiências puderam se inscrever no primeiro 

dia do evento, cujas exposições foram feitas no último dia. 
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O Seminário encerrou-se com uma sessão plenária, na qual foram sumarizados os principais 

pontos discutidos durante o evento.  

Ainda como parte da programação do evento, incluiu-se treinamento de uso de dados 

ambientais para fins de monitoramento de risco de desastres, cujo público-alvo incluiu agentes 

e técnicos de defesas civis. O mesmo treinamento foi realizado para duas turmas distintas, nos 

dias 6 e 7 de abril.  

2. PROGRAMAÇÃO DO SEMINÁRIO 

Dia 4 de abril de 2017 

Horário Tema Palestrante 

08:30 – 09:00 Credenciamento   

09:00 – 09:30 Abertura solene MCTIC, Cemaden, Congepdec, Parque 
Tecnológico, Prefeitura de São José dos 
Campos 

09:30 – 09:45 Apresentação dos objetivos do I SNAAC Silvia Saito 

09:45 – 10:30 
Cemaden: retrospectiva, conquistas e 
novos desafios 

Regina Alvalá e José Marengo 

10:30 – 11:00 Intervalo 
 

11:00 – 11:30 O que é um sistema de alerta? Victor Marchezini 

11:30 – 12:15 
Processo para elaboração do alerta do 
Cemaden 

Marcelo Seluchi 

12:15 – 13:00 
Pesquisa sobre avaliação dos usuários 
dos alertas do Cemaden 

Silvia Saito 

13:00 – 14:30 Almoço   

14:30 – 16:00 
Mesa-redonda 1: Avaliação do conteúdo 
dos alertas do Cemaden – Deslizamentos 

Coord. Defesas Civis estaduais e municipais 
Moderadora: Carla Prieto 
Relator: Rodrigo Stabile 

16:00 – 16:30 Intervalo 
 

16:30 – 18:00 
Mesa-redonda 2: Avaliação do conteúdo 
dos alertas do Cemaden – Inundações 

Coord. Defesas Civis estaduais e municipais 
Moderadora: Claudia Linhares 
Relator: Samuellson Cabral 

18h00 
Lançamento do sistema de disseminação 
dos alertas através de SMS 

Eduardo Luz – Cemaden 

19h00: Confraternização por adesão.  
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Dia 5 de abril de 2017 

Horário Tema Palestrante 

08:30 – 10:15 
Mesa-redonda 3: Avaliação do 
conteúdo dos alertas do Cemaden – 
Enxurradas 

Coordenadores de Defesas Civis estaduais e 
municipais 
Moderador: Diego Souza 
Relatora: Cristina Lourenço 

10:15 – 10:45 Intervalo 
 

10:45 – 11:15 
Metodologia utilizada pelo Cemaden 
para avaliar os alertas 

Kátia Bortoletto 

11:15 – 13:00 
Mesa-redonda 4: Critérios para 
avaliação da efetividade dos alertas do 
Cemaden 

Coordenadores de Defesas Civis estaduais e 
municipais 
Moderador: Tiago Bernardes 
Relator: Rafael Luiz 

13:00 – 14:30 Almoço 
 

14:30 – 16:00 
Mesa-redonda 5: Fluxo de informações 
e protocolos 

Coordenadores de Defesas Civis estaduais e 
municipais 
Moderador: Victor Marchezini 
Relator: Tulius Nery 

16:00 – 16:30 Intervalo 
 

16:30 – 18:00 

Mesa-redonda 6: Integração de dados 
observacionais, mapeamento de áreas 
de risco e registros de desastres 
naturais para a melhoria do sistema de 
monitoramento e alertas 

ANA, INMET, DECEA, Cemaden, CPRM e 
Funceme. 
Moderador: Carlos F. Angelis 
Relatora: Claudia Linhares 

18:00 – 18:30 
Relatos (por inscrição) de boas-práticas 
e desafios em monitoramento e alertas 
no nível comunitário 

Moderadora: Cristina Lourenço 

 
Dia 6 de abril de 2017 

Horário Tema Palestrante 

08:30 – 10:15 

Mesa-redonda 7: Experiências 
estaduais e municipais de 
implementação de sistemas de 
monitoramento e alertas 

Coordenadores de Defesas Civis estaduais e 
municipais 
Moderador: Juliano Coelho 
Relator: Diego Souza 

10:15 – 10:45 Intervalo   

10:45 – 11:30 
Relatos (por inscrição) de boas práticas 
e desafios em monitoramento e alertas 
no nível comunitário 

Moderadora: Luciana Londe 

11:30 – 12:45 
Plenária: discussão final para 
proposição de melhorias dos alertas 

Regina Alvalá 

12:45 – 13:00 Encerramento Osvaldo Moraes 
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Treinamento 

Data Horário Tema Responsável 

06/04/2017 14:00 – 18:00 
Aplicação de dados da rede observacional do 
Cemaden para monitoramento de risco de 
desastres naturais (vagas limitadas) – Turma 1 

Cemaden 
  

07/04/2017 08:30 – 12:30 
Aplicação de dados da rede observacional do 
Cemaden para monitoramento de risco de 
desastres naturais (vagas limitadas) – Turma 2 
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3. RESUMOS DAS APRESENTAÇÕES 

3.1 Cemaden: retrospectiva, conquistas e novos desafios 

Regina Alvalá e José Marengo 

Na apresentação de abertura, proferida pela Dra. Regina Alvalá, Coordenadora de Relações 

Institucionais do Cemaden, ressaltou-se alguns antecedentes relevantes associados com a 

criação do Centro. Portanto, destacou-se que, há uma década, o 4º Relatório do IPCC (2007) 

apontava que o aquecimento global causado pelas ações antrópicas, relacionadas à emissão 

de gases de efeito estufa (queima de combustíveis fósseis e conversões da cobertura do solo) 

era inequívoco. Mudanças climáticas decorrentes deste aquecimento interferem na ocorrência 

de eventos extremos, aumentando a frequência e magnitude dos mesmos, com a tendência 

dessa situação se agravar ainda mais em cenários futuros. 

Cerca de 70% dos desastres ocorridos entre 1900 – 2006 (EM-DAT, 2008) e também 95% das 

mortes entre 1970 – 2008 (IPCC, 2012 – Special Reports) ocorreram em países em 

desenvolvimento, sobretudo nos mais pobres, que são, portanto, os mais impactados. Estes 

países enfrentam dificuldades para lidar com os eventos extremos, exposição ao risco, alta 

densidade demográfica e outros fatores socioeconômicos. 

Segundo Tasca et al. (2010), o crescente aumento associado a eventos extremos de clima e 

tempo (inundações bruscas e graduais, deslizamentos de terra, secas, tempestades severas) 

são responsáveis por 76% do total de desastres, 45% do total de mortes e 79% das perdas 

econômicas. 

O Brasil, país de dimensões continentais e singular localização geográfica, vêm sendo 

impactado por eventos extremos de clima e tempo de forma mais frequente nos últimos anos, 

que frequentemente ocasionam desastres. A partir da última década o Brasil tem sido 

impactado e continua sendo afetado por extremos climáticos, com consequentes impactos 

socioeconômicos e nos ecossistemas, tendo sido registradas secas e enchentes na Amazônia 

(em 2005 e 2010; e em 2009, 2013 e 2014, respectivamente); seca na região Nordeste desde 

2012; seca no Sudeste do Brasil em 2014 e 2015, que gerou a pior crise de água na cidade de 

São Paulo desde 1960. 

Na apresentação, destacou-se que (i) desastres ocorrem periodicamente no território 

brasileiro e que o conhecimento técnico-científico é fundamental para balizar as diferentes 

ações de gestão de risco de desastres naturais; (ii) o desastre de janeiro de 2011 na região 
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serrana do Rio de Janeiro culminou em mais de 900 mortes em 7 cidades, afetando mais de 

300 mil pessoas, tragédia esta considerada um dos dez maiores deslizamentos do mundo 

registrados desde 1900 e que foi o marco para o estabelecimento da gestão de riscos de 

desastres no Brasil; (iii) a  estratégia para redução de desastres no País, alinhada com a 

abordagem preconizada por organismos internacionais sobre gestão de riscos e resposta a 

desastres, a qual inclui os seguintes pilares: conhecimento dos riscos - coleta sistemática de 

informação e análise de riscos, sistemas de monitoramento e alerta - desenvolvimento de 

sistemas operacionais de monitoramento e alerta, difusão e comunicação - comunicação da 

informação sobre o monitoramento e alerta de riscos, capacidade de resposta - 

desenvolvimento da capacidade de resposta em âmbito nacional e local.  

Foram também destacadas as atribuições do Cemaden, que tem a missão de desenvolver, 

testar e implementar um sistema de previsão de ocorrência de desastres naturais em áreas 

vulneráveis de todo o Brasil. Portanto, entre suas competências incluem-se: (i)  elaboração de  

alertas de desastres naturais relevantes para ações de proteção e de defesa civil no território 

nacional; (ii) elaboração  e divulgação de estudos visando a produção de informações 

necessárias ao planejamento e à promoção de ações contra desastres naturais; (iii) 

desenvolvimento de capacidade científica, tecnológica e de inovação para continuamente 

aperfeiçoar os alertas de desastres naturais; (iv) desenvolvimento  e implementação de 

sistemas de observação para o monitoramento de desastres naturais; (v) desenvolvimento  e 

implementação de modelos computacionais de desastres naturais; (vi) operação de sistemas 

computacionais necessários à elaboração dos alertas de desastres naturais; (vii) promoção de  

capacitação, treinamento e apoio às atividades de pós-graduação na sua área de atuação; (viii)  

emissão de  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.  

Na continuidade, informou que o Protocolo CEMADEN-CENAD (Portaria Nº 314, de 17 de 

outubro de 2012) determina que o CEMADEN envie alertas de risco de desastres naturais 

(movimento de massa, inundação, enxurrada e alagamento severo) para os municípios 

monitorados, bem como o CENAD e o CEMADEN mantêm um canal permanente de 

comunicação 24 horas por dia, 7 dias por semana.  Discussões (briefings) entre as equipes 

técnicas do CEMADEN e do CENAD são realizadas pelo menos duas vezes por dia.  Ressaltou-

se, ainda, que (i) o Cemaden elabora diariamente boletim de previsão de riscos geo-

hidrológicos para as próximas 24 horas ou, em situações excepcionais, a qualquer momento; 
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(ii) por demanda de Defesas Civis Estaduais e/ou Municipais ao CENAD, este Centro poderá 

consultar o CEMADEN sobre a evolução dos riscos geo-hidrológicos em uma determinada área;  

(iii) 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;  (iv) o CENAD e o CEMADEN apresentarão por meio de reuniões presenciais 

ou virtuais relatórios de avaliação dos alertas de desastres.  

Uma vez que a qualidade dos alertas de desastres naturais depende diretamente da 

capacidade de observação de seus deflagradores, o CEMADEN está implementando uma 

moderna rede de observação ambiental, a qual incluiu a aquisição de 9 radares 

meteorológicos; 3375 pluviômetros automáticos, cujos dados de chuva são transmitidos 

continuamente (online) para a plataforma de dados do Centro a cada dez minutos; 1375 

pluviômetros semiautomáticos para o Projeto “Pluviômetros nas Comunidades”, que estão 

sendo instalados em áreas de risco e operados por equipes da comunidade local, 

especialmente treinadas, visando promover o engajamento e a conscientização dos moradores 

que vivem em áreas de riscos e completando a rede de informações hidrometeorológicas que 

fazem parte da estrutura observacional do país para o monitoramento e alertas de desastres 

naturais. A rede inclui ainda 301 sistemas automáticos de medição de nível de rios, e 10 

estações totais robotizadas geotécnicas para monitoramento direto de movimentação de 

terrenos em áreas de risco de movimentos de massa. Além da utilização destas novas 

observações para pesquisa científica, todas essas informações são essenciais para um conjunto 

de atividades operacionais, além de subsidiar o desenvolvimento de sistemas pilotos 

numéricos e automatizados de alertas de cheias, enxurradas e movimentos de massa no Brasil, 

considerando metodologias que contemplam o estado da arte do conhecimento. Ressalta-se 

que a rede também inclui instalação de 500 sensores para monitoramento de chuva e água no 

solo e 95 estações agrometeorológicas para monitoramento agro-hidrometeorológico do 

semiárido brasileiro. Os dados coletados por grande parte desses equipamentos são 

disponibilizados por meio do Mapa Interativo no site do Centro, podendo ser acessado por 

qualquer usuário em tempo real.  

Considerando dados mais atuais ressaltou que (i) no período de 1970 a 2012, 8.835 desastres 

naturais causaram cerca de 1,94 milhão de mortes e danos econômicos de US$ 2,3 trilhões 

globalmente (WMO, 2015), (ii) somente em 2011, os desastres ocorridos em todo o planeta 

culminaram em recorde de perdas financeiras de aproximadamente US$ 366 bilhões e 
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estimativa de 201 milhões de pessoas afetadas em decorrência de 302 desastres registrados 

(ISDR, 2012). 

Finalizando, ressaltou a relevância das parcerias com municípios para o aprimoramento do 

monitoramento e alertas, que demandam desenvolvimento de esforços conjuntos por meio de 

iniciativas e ações integradas para redução dos riscos de desastres. 

O Dr. José Marengo, Coordenador-Geral de Pesquisa e Desenvolvimento, destacou em sua 

apresentação que, sem medidas de prevenção e gestão de riscos, é impossível evitar ou 

minimizar os impactos dos desastres naturais em decorrência dos eventos climáticos, como, 

por exemplo, grande número de vítimas. Faz-se necessária a mudança de cultura quanto aos 

processos de urbanização do País, avanços no sistema de alertas, validação de alertas, 

avaliação de alertas. 

Enfatizou que o Cemaden realiza pesquisa aplicada, com o intuito de conhecer a natureza dos 

desastres, incluindo esforços em pesquisas que busquem prevenir desastres utilizando 

modelos de risco. 

Como desafios, elencou que (i) é possível evitar os efeitos trágicos de desastres naturais de 

origem hidrometeorológica, mas, para isso, são necessários planos de prevenção e de gestão 

de riscos, além da intensificação da fiscalização; (ii) criar cultura de prevenção pré-desastre 

(população e governos) e comunicação do risco; (iii) mapeamento de vulnerabilidades e áreas 

de risco que possam ajudar na prevenção; (iv) criar sistemas de alerta centrados nas pessoas; 

(v) desenvolver conhecimento técnico-cientifico para desenvolver sistemas multiameaça;  (vi)  

criar  capacidades para reduzir o risco de desastres, incluindo  desde monitoramento até 

pesquisa aplicada avançada; (vii) criar e manter articulação das ações de gestão de risco de 

desastres naturais; (viii) necessidade de aumentar a confiabilidade da previsão de eventos 

extremos, principais causadores de desastres naturais, o que constitui um grande desafio da 

modelagem numérica atualmente.   

Apresentou o Projeto Pluviômetros nas Comunidades, que tem como objetivo introduzir a 

cultura da percepção de riscos de desastres naturais no Brasil, envolvendo a população que 

vive em áreas de risco e fortalecendo as capacidades locais de enfrentamento de eventos 

adversos. Neste escopo, o Cemaden adquiriu 1375 pluviômetros semiautomáticos para serem 

instalados em áreas de risco e operados por equipes da comunidade, dos quais a grande 

maioria já foi instalada em mais de 310 municípios em todas as regiões do Brasil. 
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Destacou que o Projeto Cemaden Educação atua na prevenção de desastres, através de uma 

Rede de escolas e comunidades. O objetivo geral é contribuir para a geração de uma cultura da 

prevenção de riscos de desastres naturais com impactos socioambientais, por meio da 

educação ambiental na construção de escolas sustentáveis e resilientes (edificações, gestão e 

currículo). Especificamente, visa construir uma rede de proteção de desastres junto com as 

escolas e comunidades; integrar educação formal / não formal (Pluviômetros nas 

Comunidades) / informal (comunicação); compartilhar conhecimentos sobre eventos que 

podem provocar desastres socioambientais; promover a gestão participativa em comunidades 

vulneráveis a riscos de desastres; contribuir para políticas de educação integrada no 

enfrentamento de desastres. 

No contexto da Comunicação, destacou que no site do Cemaden são disponibilizados (i) 

boletins diários de previsão de risco geo-hidrológico, (ii) relatórios mensais do monitoramento 

da seca no semiárido brasileiro e impactos; (iii) boletim  da situação atual e previsão 

hidrológica para o aproveitamento hidroelétrico do Sistema Cantareira e do Sistema de Três 

Marias . 

No âmbito de parcerias internacionais, mencionou o projeto GIDES, parceria entre Brasil 

(Agência Brasileira de Cooperação) e Japão (Agencia de Cooperação Internacional do Japão). 

Os objetivos são o fortalecimento das ações integradas de gestão e prevenção do risco e 

resposta relacionada a desastres relacionados a ameaças geológicas, envolvendo os principais 

órgãos do governo federal relacionados ao tema: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(Cemaden), Ministério da Integração Nacional (Cenad), Ministério das Cidades, Ministério das 

Minas e Energia (CPRM) e Agência Meteorológica do Japão. O principal objetivo do projeto 

GIDES é reduzir riscos de desastres geológicos através de medidas preventivas, considerando 

abordagem que inclui sistemas de avaliação e mapeamento de risco, monitoramento e alerta, 

assim como o planejamento urbano como parte da prevenção de desastres. Manuais técnicos 

estão sendo elaborados para os municípios piloto considerados (Nova Friburgo, Petrópolis e 

Blumenau). 

O Dr. Marengo apresentou ainda os sistemas em desenvolvimento no Cemaden, como (i) o 

Sistema Automático para Suporte à Pesquisa e Apoio à Decisão (SISPAD), que provê base de 

informações necessárias para o suporte às pesquisas, bem como para o envio de Sugestões 

Automáticas de Alertas para os operadores do Cemaden; e que considera como base cenários 

pré-definidos e cadastrados no sistema, bem como cenários específicos para cada município 

estão sendo criados; (ii) Sistema Integrado de Alerta de Desastres Naturais (SIADEN), cujo 
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objetivo principal é otimizar as atividades dos operadores do Cemaden, automatizando o 

processo de cadastro de alertas, emissões, atualizações, edições e encerramentos. Com este 

ultimo sistema, o processo de pré-cadastro de alertas foi totalmente reformulado visando 

ganho de tempo nas emissões reais de alertas; o processo de emissão de alertas foi desenhado 

para ser concluído em poucos minutos; estará em operação na próxima estação chuvosa de 

2017. 

Finalizou ressaltando que o Centro envida esforços para abordar as lacunas de conhecimento, 

e que monitoramento, pesquisa e desenvolvimento representa a inovação que o Protocolo de 

Sendai recomenda aos países signatários do Marco. 

 

3.2 O que é um sistema de alerta? 

Victor Marchezini 

O Dr. Victor Marchezini, pesquisador do Cemaden, deu início à sua apresentação indagando 

aos demais participantes se os desastres são naturais. Destacou os três principais paradigmas 

de Gilbert (1998): (i) desastre como agente externo ameaçador, (ii) desastre como expressão 

social da vulnerabilidade e (iii) desastre como um estado de incertezas geradas pelas próprias 

instituições. 

Para o primeiro paradigma — desastre como agente externo ameaçador (hazards) — há uma 

ideia de “normalidade” sendo rompida por uma “força sobrenatural”. Um exemplo muito 

comum, frequentemente visto na mídia, é a manchete “Chuvas castigam ...”. Com isso, a 

chuva, um elemento do clima, passa a ser dotada de um atributo como se ela tivesse uma 

racionalidade, uma vontade própria de causar um efeito danoso.  

O entendimento dessa dimensão é crucial, uma vez que as definições orientam os discursos e 

as práticas das instituições e dos diferentes agentes sociais. Já o segundo paradigma - desastre 

como expressão social da vulnerabilidade - é composto por diversas dimensões: (i) Natural – 

intrínseca aos próprios limites ambientais da vida; (ii) Física – localização em zonas suscetíveis 

a ameaças e/ou deficiência das estruturas físicas para absorver os impactos; (iii) Econômica – 

dependência econômica, ausência de investimentos, falta de diversificação da base 

econômica, desigualdade social, pobreza; (iv) Social – baixo grau de organização e coesão 

interna para prevenir, mitigar e responder a situações de desastre; (v) Política – alto grau de 

centralização na tomada de decisão e na organização governamental; (vi) Tecnológica - 
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técnicas inadequadas de construção de edifícios e de infraestruturas; (vii) Ideológica – 

relacionada às representações sobre o mundo e sobre o meio ambiente, como por exemplo,  

passividade e fatalismo; (viii) Cultural – expressa na forma como indivíduos se veem, como os 

meios de comunicação veiculam imagens estereotipadas sobre o meio ambiente e os 

desastres; (ix) Educacional – ausência de programas de educação no tema e de preparação da 

população para enfrentar situações de desastre; (x) Ecológica – relacionada à perspectiva 

adotada pelos modelos de desenvolvimento em relação ao meio ambiente; (xi) Institucional – 

refletida na obsolescência e rigidez das instituições, na prevalência de decisões políticas sobre 

critérios técnico-científicos,  no predomínio de critérios personalistas na tomada de decisão, 

etc. 

Ressaltou que um sistema de alerta tem por função disseminar informações, de modo 

compreensível e antecipado, sobre o risco de desastre, risco esse resultante da interação entre 

ameaça (secas, incêndios, alagações) e vulnerabilidades, que serão tanto maiores quanto 

menores forem a capacidade de proteção da população local e as ações de mitigação 

(prevenção e proteção social) desenvolvidas. O risco pode ser matematicamente expresso por 

meio da equação: R = A x (V - C - M). 

Na continuidade, fez um breve retrospecto histórico sobre o uso de sistema de alertas, 

adotado inicialmente durante a 2ª Guerra Mundial, com a finalidade de avisar a população 

para buscar abrigos devido ao risco de bombardeios aéreos. Após o término da guerra, muitos 

sistemas foram extintos, voltando a ter preponderância a partir da década de 1970, em 

decorrência de secas extremas e consequentes registros de fomes crônicas ocorridas na África. 

Em 2005, logo após a ocorrência do tsunami que ocasionou a morte de centenas de milhares 

de pessoas na Ásia e África no final de 2014, o Marco de Ação de Hyogo recomendou a criação 

de sistemas de alerta centrados nas pessoas; porém, sem explicitar como tal sistema deveria  

ser estruturado, o que constituiu um desafio para os governos, para a ciência, e para as 

comunidades. Em 2015, com a adoção do Marco de Sendai, nova recomendação foi postulada: 

além de centrado nas pessoas, o sistema de alerta deve reconhecer os diferentes tipos de 

ameaças. 

Segundo a ONU, “sistema de alerta é um conjunto de capacidades necessárias para gerar e 

disseminar, com tempo e de forma compreensível, informações que possibilitem que 

indivíduos, comunidades e organizações vulneráveis a desastres possam se preparar e agir, de 

forma apropriada e em tempo suficiente, para reduzir sua possibilidade de sofrer danos e/ou 

perdas” (UNISDR, 2012). Um sistema de alerta contempla quatro eixos fundamentais: 
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conhecimento dos riscos, monitoramento e alerta, educação e comunicação, capacidade de 

resposta.  

Há duas abordagens para os sistemas de alertas: “last mile” (fim de linha) e “first mile” (de 

primeira linha). Na primeira abordagem, o envolvimento das pessoas se dá como receptores 

de alertas, ou seja, não há participação no processo de definição de necessidades associados 

aos quatro eixos fundamentais acima mencionados. Além disso, o foco é somente no 

monitoramento das ameaças. Na abordagem “first mile” o desenvolvimento do sistema de 

alertas é centrado nas pessoas, as quais participam da identificação de necessidades, e 

colaboram com todos os quatro eixos do sistema de alertas. Logo, o foco da análise centra-se 

no risco, isto é, inclui as ameaças e vulnerabilidades. Embora tenha havido avanços de  

sistemas de alertas na última década, é preciso envidar esforços com foco em 

aperfeiçoamentos contínuos nos quatro eixos do sistema de alertas, incluindo pesquisas e 

ações multidisciplinares e multisetoriais em gestão de riscos (por exemplo, avanços da 

modelagem de risco, integração de banco de dados, desenvolvimento de  plataformas 

colaborativas baseadas na abordagem de ciência cidadã etc.). Destacou-se que um sistema de 

alerta é uma medida não-estrutural, mas pode ser estruturante para  subsidiar o planejamento 

de medidas estruturais para reduzir o risco, bem como fazer análises prospectivas de risco.  

Para finalizar, algumas questões, para debate e reflexão, foram colocadas: (i) como aperfeiçoar 

nosso sistema de alerta?; (ii) como contribuir para criar capacidades a fim de conhecer e 

reduzir o risco de desastres?; (iii) como manter a articulação das ações de gestão de risco de 

desastres? 

 

3.3 Processo para elaboração do alerta do Cemaden 

Marcelo Seluchi 

A apresentação do Dr. Marcelo Seluchi, Coordenador-Geral de Operações e Modelagens, 

iniciou destacando que a Sala de Operações do Cemaden está em funcionamento desde 

dezembro de 2011, realizando monitoramento 24 h por dia, 7 dias por semana. As equipes de 

monitoramento são compostas por profissionais de diferentes áreas do conhecimento, em 

especial por especialistas em extremos meteorológicos, em geodinâmica, em extremos 

hidrológicos e em desastres. 
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As atividades operacionais iniciaram em dezembro de 2011, com o monitoramento de 56 

municípios  e, atualmente,  quase mil municípios são monitorados, tendo sido emitidos mais 

de 6.700 alertas de risco ao Cenad (número esse referente a dados de 02/02/2017). Para que o 

município seja monitorado pelo Cemaden, três condições devem ser atendidas: possuir 

histórico de registros de óbitos ocasionados por desastres naturais, dispor de mapeamento de 

áreas de risco e contar com defesa civil articulada. 

A equipe de operadores é composta por 45 profissionais, divididos em seis equipes, que se 

revezam para garantir o monitoramento ininterrupto na Sala de Operações. Cada equipe 

sempre conta com pelo menos um representante de cada uma das áreas de especialização — 

desastres naturais, extremos meteorológicos, extremos hidrológicos e geodinâmica.  

Os alertas são geodinâmicos e/ou hidrológicos, sendo o produto final um alerta que aborda 

ambos os aspectos. Há duas áreas transversais muito importantes: uma é a meteorologia e 

outra é a dos desastres naturais, que enfoca a dimensão humana, a vulnerabilidade. Os alertas 

são classificados de acordo com a possibilidade de ocorrência do evento e o impacto potencial, 

nos seguintes níveis: observação, moderado, alto, muito alto (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Classificação dos níveis dos Alertas do Cemaden 

 

 



 

22 
 

Ressaltou-se que (i) alerta é diferente de aviso meteorológico; (ii) nos alertas são considerados 

os cenários de risco, enfocando um município específico ou áreas selecionadas dentro de um 

município;  (iii) a  elaboração dos alertas segue a seguinte sequência: avaliação das condições 

prévias/atuais e da previsão meteorológica, avaliação das curvas e limiares (para alertas 

geodinâmicos) ou das características de escoamento na bacia hidrográfica (para alertas 

hidrológicos), tomada de decisão/definição do nível do alerta; (iv) o aviso, por sua vez, 

considera a probabilidade de ocorrência de algum fenômeno meteorológico extremo para 

uma região do País, normalmente muita chuva; (v) o boletim com a Previsão de riscos geo-

hidrológicos, incluindo mapa com a possibilidade de riscos para todas as regiões do Brasil, o 

qual pode ser consultado e também complementado com informações da comunidade, e é 

efetuado diariamente, no final da tarde;  portanto, inclui  a expectativa para o dia seguinte em 

termos da probabilidade de envio de alerta para determinada região, sendo disponibilizado na 

página do Cemaden na internet. 

 

Foto 2. Apresentação do Dr. Marcelo Seluchi   Crédito da foto: Fábio Formigoni 

O fluxo de informação dos alertas segue o disposto no Protocolo de Ação Integrada entre o 

Cemaden e o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), em 
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conformidade com o estabelecido na Portaria No 314, de 17/10/2012, ou seja, os alertas são os 

alertas são encaminhados ao Cenad, que os retransmite para as Defesas Civis estaduais e 

municipais. 

Entre as limitações e dificuldades, foram destacadas as incertezas das previsões de tempo; a 

natureza dos fenômenos meteorológicos atuantes em determinada área (duração, dimensão, 

entre outros); dificuldades para obtenção ininterrupta de informações da precipitação; áreas 

com baixa densidade de pluviômetros; falhas e atrasos no recebimento de dados pela rede; 

imprecisão dos limiares críticos de chuva para deslizamentos; dificuldade de avaliar 

parâmetros locais, como movimentação do terreno, condições das ruas, depósitos de lixo, 

bueiros entupidos, vazamentos de líquidos, condições das residências; a não disponibilidade 

de informações sobre as cotas (hidrológicas) críticas; rede hidrológica deficiente; chuvas 

ocorrendo fora do município/dentro da bacia; dificuldade de avaliar o que ocorre em campo 

em tempo real; solicitações às Defesas Civis. 

O Dr. Seluchi concluiu destacando que para o bom funcionamento das atividades de 

monitoramento, a interação constante com as Defesas Civis é fundamental. 

 

3.4 Pesquisa sobre avaliação dos usuários dos alertas do Cemaden 

Silvia Saito 

Realizou-se, no período de 22/12/2016 a 28/03/2017, pesquisa online com o objetivo de 

identificar pontos para melhoria contínua das atividades operacionais do Cemaden, através da 

avaliação dos usuários dos alertas. O questionário, composto por 27 questões, foi 

encaminhado para representantes dos 958 municípios monitorados pelo Centro. A lista de 

contatos foi cedida pelo Cenad, constituída a partir dos usuários do sistema S2ID. Desse modo, 

foram identificados 1.653 contatos de responsáveis dos municípios monitorados, ou seja, em 

muitas situações havia mais de um contato registrado no S2ID. 

O convite para participar da pesquisa foi encaminhado em três diferentes datas: 22/12/2016, 

21/01/2017 e 11/03/2017. Do total de e-mails enviados, obteve-se resposta de 326 

participantes, de 283 municípios, o que representou 30% do total de municípios monitorados 

(Figura 3). Em cada campanha de envio, aproximadamente 300 mensagens retornaram, por 

erro de digitação do e-mail de contato proveniente já do S2ID ou pela caixa de e-mails cheia. 
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Houve também o retorno de diversos contatos informando que já não estavam mais nas 

defesas civis de seus municípios. 

 

Figura 3. Representação dos municípios participantes da pesquisa 

 

A primeira parte da pesquisa contemplou a avaliação do perfil dos participantes, com 

consequente predomínio de informantes do sexo masculino, o que representou 83% do 

universo da pesquisa. O cargo de maior representação foi de coordenadores de defesas civis, 

com 44%; e, dentre os participantes, 44% atuam há mais de cinco anos em defesa civil. 

Quando questionados sobre as principais ameaças que afetam os municípios, os participantes 

da pesquisa citaram as inundações, os deslizamentos, as enxurradas e as secas. Dentre outras 

ameaças, destacaram-se, também, vendaval (34%) e granizo (21%). 

A segunda abordagem tratou especificamente da avaliação dos usuários sobre os alertas. Do 

público total, 88% respondeu que conhecia o trabalho do Cemaden. Para 64% dos 

participantes, o alerta do Cemaden foi útil para ações de resposta; e para 50%, o tempo de 

antecedência do recebimento do alerta foi adequado para tais ações.  
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Os participantes responderam que compartilham os alertas com o gabinete do prefeito, com a 

secretaria de obras e com a secretaria de educação. Alguns citaram também a câmara de 

vereadores, o corpo de bombeiros e a vigilância sanitária. Sobre a transmissão dos alertas para 

os moradores em áreas de risco, as redes sociais (e.g. Facebook) foram o meio mais citado 

dentre os participantes.  

Por fim, sobre sugestões para a melhoria dos alertas, os participantes citaram principalmente 

(i) melhorar a rapidez de envio, através de SMS ou WhatsApp; (ii) instalação de mais 

pluviômetros nos municípios; e (iii) capacitação dos agentes de defesas civis para melhor 

compreensão dos alertas, em especial, gráficos e imagens. 

3.5 Metodologia utilizada pelo Cemaden para avaliar os alertas 

Kátia Bortoletto 

O número de municípios monitorados pelo Cemaden passou de 56 em 2011 para 958 

municípios em 2016, número este atualmente vigente.  

Até 2016, foram emitidos 6.336 alertas pelo Cemaden, sendo 4.871 de nível moderado, 1.287 

de nível alto e 178 de nível muito alto. 

O desempenho dos alertas pode ser medido a partir de duas condicionantes: a precisão do 

limiar (chuva, cota de transbordamento etc.) e a antecipação do envio do alerta. A precisão do 

limiar é verificada comparando-se o dado verificado durante a ocorrência, com aquele 

utilizado como parâmetro. Já a antecipação do alerta pode ser mensurada em relação ao 

tempo verificado entre a recepção da informação em âmbito local e a ocorrência do desastre; 

essa, no entanto, é uma medida definida idealmente em relação ao tempo de resposta 

possível a partir do recebimento da notificação. Portanto, a antecipação do alerta depende das 

condições operacionais de monitoramento (equipe, rede observacional, fluxo de trabalho) e da 

capacidade de previsão da evolução do indicador de processo (chuva, cota etc.).  

As fontes utilizadas pelo Cemaden para avaliação dos alertas são a plataforma S2ID, dados das 

defesas civis, matérias de jornais e informações de redes sociais. A consolidação desses dados 

é fundamental para que o Cemaden possa se certificar se os eventos realmente ocorreram ou 

não.  
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A partir dos dados verificados, observou-se que dos eventos ocorridos aproximadamente 15% 

deles não foram alertados pelo Cemaden, cuja maioria são eventos de enxurradas e se 

caracterizam pela  manifestação muito rápida.  

O retorno das defesas civis com informações quanto à ocorrência de desastres alertados ou 

não pelo Cemaden, bem como sobre a dimensão dos eventos, é de fundamental importância 

para avaliação da emissão de alertas do Centro e para a melhoria da efetividade dos alertas. 
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4. RELATOS DAS MESAS-REDONDAS 

4.1 Mesa-Redonda 1:  Avaliação do conteúdo dos alertas do Cemaden – Movimentos 

de Massa 

Participantes: Samuel Martins Lara - Defesa Civil de Contagem/MG 

Daniel Onias Nossa - Coordenador de Defesa Civil Santos/SP 

Wander Firmino Vieira - Coordenador Municipal de Defesa Civil de Campos do 
Jordão/SP 

Moderadora: Carla Prieto 

Relator: Rodrigo Stabile 
 

 

Foto 3: Mesa-redonda sobre movimentos de massa   Crédito: Fábio Formigoni 

Questões propostas pela moderadora:  

1) Como podem ser melhorados os alertas relacionados a movimento de massa em relação 

às informações mais relevantes para a defesa civil? 

2) Qual a antecipação necessária do alerta, de modo a permitir uma ação de resposta à 

defesa civil local? 

3) Como pode ser melhorada a precisão do alerta em função da previsão de risco? 

4) Qual a relevância do envio de alerta de movimentação de massa em relação a eventos 

pontuais de pequeno porte? 
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5) Como a defesa civil pode auxiliar o Cemaden no desenvolvimento de limiares críticos, com 

base nos conhecimentos de campo, e na disponibilização de dados de registro de 

ocorrências de deslizamento? 

Principais temas discutidos durante a mesa-redonda: 

 Foram inicialmente apresentados os históricos de desastres naturais relacionados a 

movimentos de massa e surgimento de áreas de risco pela ocupação das encostas nos 

municípios de Santos/SP, Campos do Jordão/SP e Contagem/MG. 

 Importância da rede de pluviômetros e demais equipamentos instalados pelo 

Cemaden. 

 Necessidade de ações preventivas e planejamento da ocupação urbana. 

 Conscientização da população sobre os desastres e os alertas. 

 Importância da antecedência no envio de alertas, a fim de permitir a mobilização de 

campo pela Defesa Civil. 

 Limiares de chuva e possíveis contribuições das Defesas Civis, sobretudo na forma do 

registro de ocorrências. 

 Formulário de ocorrências como ferramenta para melhoria dos alertas de movimentos 

de massa, principalmente quando associado ao estudo/ retroanálise de ocorrências. 

 Exposição das Defesas Civis sobre os impedimentos práticos em registrar todas as 

ocorrências e o seu cadastro no formulário do Cemaden. Concluíram que é viável 

apenas o cadastro das principais ocorrências que atingem a população (aquelas que 

exigem o atendimento da Defesa Civil), desconsiderando pequenas ocorrências ou 

eventos de movimentos de massa que não ofereçam risco à população. 

Proposição de melhorias para os alertas: 

 Atualização dos mapeamentos de risco e instalação/manutenção dos pluviômetros. 

 Importância da criação/fortalecimento de um canal técnico para troca de informações 

entre as Defesas Civis e o Cemaden. 

 Os alertas devem priorizar os grandes eventos de movimentos de massa; porém, 

nestes casos, deve-se prezar pela alta precisão dos alertas. Apresentou-se uma 

dicotomia entre o envio de alertas para eventos de alta magnitude com maior precisão 
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e o envio de alertas para ocorrências menores causando uma diminuição no acerto 

dos alertas e a consequente perda de credibilidade do Centro. 

 As Defesas Civis municipais salientaram a necessidade do aumento da precisão 

espacial dos alertas, ou seja, da indicação de que áreas de risco ou regiões do 

município estão mais sujeitos a ocorrência de movimentos de massa quando do envio 

do alerta para orientar as ações de campo da Defesa Civil. 

 Enfatizou-se a necessidade de aumento da precisão dos alertas a partir do 

desenvolvimento de limiares e do estudo das ocorrências (principalmente as de maior 

magnitude). Sugeriu-se ainda a criação de um cadastro nacional integrado de 

ocorrências de desastres naturais. 

 

4.2 Mesa-Redonda 2: Avaliação do conteúdo dos alertas do Cemaden – Inundações 

Participantes: Gisely Pereira de Souza Ventura - Defesa Civil Estadual do Amazonas - Setor de 
Monitoramento 

Marlon Dias de Oliveira - Cabo do Corpo de Bombeiros - Defesa Civil Estadual 
do Amapá 

Jonathan Dumard Siqueira - Agente da Defesa Civil de Sapucaia do Sul/RS 

Marcelo Vieira dos Santos - Diretor do Centro de Gerenciamento de 
Emergências de SP (CGE) 

Moderadora: Claudia Linhares 

Relator: Samuellson Cabral 

 
Foto 4: Mesa-redonda sobre inundações    Crédito: Fábio Formigoni 
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Questões propostas pela moderadora:  

1) Qual o tipo e a magnitude dos eventos hidrológicos que a defesa civil considera relevante 

para receber alertas? 

2) Os alertas de inundação gradual são necessários ou boletins técnicos poderiam suprir a 

demanda por informação? 

3) As informações atualmente inseridas nos alertas hidrológicos são relevantes? Alguma 

informação deveria ser retirada ou incluída? 

Principais temas discutidos durante a mesa redonda:  

 Fluxo de informação entre o Cemaden, Cenad e Defesa Civil local tem de ser clara, não 

podendo haver dúvida em relação ao alerta gerado.  

 Conteúdo dos alertas: todas as informações contidas no alerta são relevantes e 

auxiliam nas tomadas de decisões. 

 Melhorar a densidade da rede observacional do Cemaden. 

 Uso de informações de vários órgãos para auxiliar as decisões tomadas por todos os 

participantes da mesa.  

 Boletins são importantes para atualização dos cenários de risco, principalmente na 

região Norte do Brasil onde as enchentes são graduais, mas os alertas devem 

continuar a ser elaborados. 

 Devido ao conteúdo técnico inserido nos alertas , nem todos os profissionais das 

defesas civis conseguem ler e entender completamente seus cos alertas; portanto, 

formação específica e padronização da linguagem podem facilitar o entendimento. 

 Importância dos alertas para ação do plano de contingência. 

Pontos sem consenso entre os participantes:  

 Sobreposição de trabalhos entre o Cemaden e as salas de situação estaduais. 

 Divergência entre os níveis de alerta adotados pelo Cemaden e pelas Defesas Civis. 

 Uso de informações de operação de barragens que impactam em municípios à jusante. 

Proposição de melhorias para os alertas:  

 Utilizar outros meios de disseminação dos alertas. 
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 Melhorar canal de comunicação direto com o Cemaden, inclusive considerando 

disponibilidade para acesso direto das defesas civis com o Cemaden. 

 Reorganizar as equipes dos turnos da sala de operação por regiões, a fim de melhorar 

a qualidade dos alertas.  

 Aproximação com os centros estaduais, Defesas Civis e salas de situação estaduais. 

 Capacitar periodicamente os agentes e técnicos das Defesas Civis.  

 

4.3 Mesa-Redonda 3: Avaliação do conteúdo dos alertas do Cemaden – Enxurradas 

Participantes: Rodrigo Werner da Silva, Ten. Cel. - Secretaria de Estado da Defesa Civil do Rio 
de Janeiro – Coordenador do Cemaden-RJ 

Leandro Gottschalk - Coordenador da Defesa Civil de Rolante/RS 

Carlos Alberto Rocha Junior - Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa 
Catarina 

Aleksander Lambiasi de Lima Sakowicz - Coordenadoria Municipal de Defesa 
Civil de Francisco Morato/SP 

Moderador: Diego Souza 

Relatora: Cristina Lourenço 

 

 

Foto 5: Mesa-redonda sobre enxurradas         Crédito: Fábio Formigoni 

Questões propostas pelo moderador:  

1) Qual a antecedência necessária para alertar a Defesa Civil em caso de enxurradas, de 

modo a possibilitar respostas às situações alertadas? 
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2) A partir de sua experiência, qual tem sido a utilidade dos alertas de enxurrada 

emitidos pelo Cemaden, de que forma os alertas poderiam ser melhorados e que tipo 

de informação poderia ser inserida? 

3) Qual é atualmente a capacidade técnica e científica necessária para que o Cemaden 

consiga alertar enxurrada de curto prazo? 

Principais temas discutidos durante a mesa redonda:  

 Alertas para o processo enxurrada chegam tardios para a ação de defesas civis. 

 Necessidade das defesas civis receber o alerta de 1 a 3 horas antes do evento, embora 

todos os participantes tenham destacado a dificuldade técnica envolvida para a 

obtenção de tal antecedência. 

 Inserir no alerta o período em que o evento alertado poderá ocorrer, por exemplo: nas 

próximas 2 horas, no período da tarde, etc. 

 Participantes da mesa ressaltaram a ausência, no evento, do principal elo (Cenad) na 

disseminação dos alertas. 

 Alertas muito detalhados podem dificultar o entendimento dos usuários na ponta. 

 Mais do que o alerta, o fundamental para as ações de defesas civis, em eventos de 

enxurradas, são os boletins meteorológicos que são recebidos no início do dia. 

 Necessidade de padronização das informações providas por órgãos de meteorologia. 

 Necessidade de padronizar os alertas emitidos pelo Cemaden, e aqueles providos por 

outros órgãos federais e por centros estaduais e municipais, assim como maior 

aproximação entre esses órgãos nas suas ações do dia a dia. 

 Alerta falso prejudica a credibilidade da informação para a população. 

 Ter um canal mais aberto com os municípios que tem o risco de enxurrada, a fim de 

aprimorar as informações meteorológicas e os alertas. 

 Ampliar, aprimorar e manter o monitoramento dos rios e chuva nos municípios, o que 

demanda mais pluviômetros, fluviômetros, radar, etc. e integração das informações 

para uso de todos os interessados. 

 Cursos de capacitação para o entendimento dos alertas. 

 Inserir legenda dos níveis nos alertas, com os respectivos significados dos níveis 

(moderado, alto e muito alto). 

 Falta de recursos humanos especializados nas defesas civis para compreender/ aplicar 

melhor as informações contidas nos alertas. 

 Maior integração entre a ANA e o Cemaden. 
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 Parceria com munícipios para a manutenção básica da rede de monitoramento. 

 Regionalizar a emissão dos alertas, ou seja, que o Cemaden defina equipes específicas 

para cada região ou Estado, a fim de que as mesmas s tenham maior conhecimento 

das particularidades das regiões, Estados ou municípios. 

 Integrar melhor as salas de situações federais, estaduais e municipais e criação de 

mecanismos para melhorar a comunicação entre os órgãos. 

 Possibilidade de receber boletins meteorológicos atualizados ao longo do dia. 

 

4.4 Mesa-Redonda 4: Critérios para avaliação da efetividade dos alertas do Cemaden 

Palestrantes:  Sidnei Furtado Fernandes - Coordenador de Defesa Civil da Região de 
Campinas - REDEC C/I-5 

Walter Cabello, 1º Ten. - Coordenadoria Estadual da Defesa Civil de São Paulo 

Leandro da Silva Nunes - Coordenador de Alertas do Centro de Gerenciamento 
de Operações da Defesa Civil do Município de Angra dos Reis/RJ 

Walmer Andrade, Ten. - Diretor de Logística da Coordenadoria Estadual de 
Defesa Civil - CEDEC/MG 

Moderador:  Tiago Bernardes 

Relator:  Rafael Luiz 

 
Foto 6: Mesa-redonda sobre efetividade dos alertas do Cemaden       Crédito: Fábio Formigoni 

 
Questões iniciais propostas pelo moderador: 

1) O que a defesa civil considera como um alerta efetivo: previsão certeira da ocorrência do 

evento; antecedência do alerta; detalhamento ou simplificação do texto; indicação 

precisa do local e do tipo de evento; da magnitude do evento? 
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2) A defesa civil considera efetivo receber alertas de eventos pontuais e de pequeno porte, 

ainda que a precisão desses alertas possa ser inferior à dos grandes eventos? 

Principais temas discutidos durante a mesa redonda: 

 Necessidade de sinergia entre a assertividade, a antecedência e a indicação precisa do 

local, reconhecendo-se, todavia, as limitações técnicas existentes na rede 

observacional para alcançar o objetivo de emitir alertas efetivos. 

 Para muitas defesas civis, sobretudo as municipais, não existe estrutura necessária 

para a previsibilidade dos desastres, o que torna efetiva a emissão do alerta por si só.  

 Em virtude da existência de municípios sem a estrutura adequada à prevenção do risco 

de desastres, os alertas são válidos independentemente do nível e devem ser 

considerados como mais uma ferramenta disponível no portfólio das instituições 

destinadas à proteção de defesa civil dos municípios. 

 A definição de locais para instalação dos pluviômetros atende a critérios estabelecidos 

pelas defesas civis, embora a avaliação ainda é um desafio devido à falta de tempo 

hábil para atividades dessa ordem, além da dificuldade imposta pela falta de 

padronização de registros de dados de chuva entre as instituições. 

 Foram levantados aspectos relacionados à importância da cultura de registro de 

eventos, mesmo aqueles que não resultem em ocorrência; logo, sem impactos 

associados, bem como a necessidade de um banco de dados unificado e padronizado. 

 Houve consenso acerca do potencial que o Cemaden tem em ser a instituição 

centralizadora e disseminadora deste tipo de informação no país; no entanto, para 

consolidar este posto, é necessário que o Centro se aproxime das defesas civis 

municipais e estruture um banco de dados robusto em uma plataforma digital de 

integração com as mesmas. 

 Por fim, ao serem indagados sobre como a população recebe os alertas emitidos pelo 

Cemaden, os participantes da mesa apontaram a existência de critérios para o repasse 

das informações dos alertas, respeitando a hierarquia entre as instituições, com 

destaque para a resposta final (evacuação) que se dá no nível municipal. Também 

foram ressaltadas a relevância de planos de contingência e o estabelecimento de 

protocolo em conjunto com a defesa civil regional, que contemple a evolução das 

ações de respostas acompanhadas da evolução do volume de chuva e a avaliação do 

cenário de risco por meio de vistorias, de forma que o alerta do Cemaden será 

relevante mais no sentido de suplementar as ações (pelo menos em defesas civis bem 
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estruturadas). No entanto, é altamente recomendável que o Cemaden estreite 

relações com as defesas civis municipais revendo o atual protocolo com o Cenad e 

adotando o uso de todas as ferramentas possíveis (mapa interativo, e-mail, SMS, 

contato telefônico, etc.) para que essa integração seja alcançada. 

 

4.5 Mesa-Redonda 5: Fluxo de informações e protocolos 

Participantes: Marcelo Cauás Asfora - Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC 

Rodrigo Werner da Silva, Ten. Cel. - Secretaria de Estado da Defesa Civil do Rio 
de Janeiro – Coordenador do Cemaden-RJ 

Gisely Pereira de Souza Ventura - Defesa Civil Estadual do Amazonas - Setor de 
Monitoramento 

Francisco Cristiano Ferrer - Coordenadoria Especial de Proteção e Defesa Civil 
de Fortaleza/CE 

Moderador: Victor Marchezini 

Relatores: Tulius Nery e Carla Prieto 

 

Foto 7: Mesa-redonda sobre fluxo de informações e protocolos         Crédito: Fábio Formigoni 

Questões iniciais propostas pelo moderador:  

1) Como melhorar a comunicação dos alertas e de outras informações geradas pelo 

Cemaden? 

2) Quais as necessidades por conhecimento/informações para melhorar o trabalho das 

defesas civis? 
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3) Com o surgimento de Salas de Situação estaduais voltadas ao monitoramento de 

desastres, qual a opinião dos integrantes da mesa quanto ao papel a ser assumido pelo 

Cemaden, de forma a evitar sobreposição de esforços? 

4) Como tornar o monitoramento e o envio de alertas menos burocrático e mais dinâmico? 

Como melhorar o fluxo de informações? Quais as melhores ferramentas a serem 

utilizadas?  

Principais temas discutidos durante a mesa redonda:  

 Melhor entendimento sobre o processo de comunicação (emissão/feedback). Como 

melhorar o conhecimento dos fenômenos?  

 Capacitação para entendimentos das informações provenientes do Cemaden. 

Sugestão para grade anual de capacitação, envolvendo cursos presenciais e à 

distância. Melhorar a forma e o conteúdo das informações contidas nos documentos 

emitidos pelo Cemaden, desenvolvendo-se linguagem comum para viabilizar a 

comunicação. Papel normatizador cabe ao Governo Federal. 

 Necessidade de regulamentação da profissão do agente de defesa civil para que este 

não seja substituído a cada quatro anos. 

 Melhorar as formas e os meios de emissão de informações (e-mail, SMS, WhatsApp), 

utilizando as ferramentas que estão à  disposição, buscando-se inclusive redundância 

nesse fluxo. 

 Explicitar o papel de cada ator no fluxo das informações. Segundo destacado pelos 

integrantes da mesa, o sistema de gestão de risco deve ser estruturado de baixo para 

cima, ou seja, pela melhor estruturação das defesas civis municipais, passando pela 

defesa civil estadual até o nível federal. 

 Deve haver integração entre Salas de Situação, inclusive com intercâmbio e uso de 

videoconferência, e o acesso aos dados deve ser compartilhado por todos os níveis. 

 A comunicação deve fluir nos dois sentidos, o Cemaden enviar o alerta, e receber 

informações de feedback por parte das defesas civis. 

 Destacou-se que uma das funções do Cemaden deve ser o fornecimento de  

ferramentas e aplicativos de apoio à decisão aos sistemas de monitoramento 

estaduais e municipais, à medida que eles se estruturem para atuar no 

monitoramento. 

 Envidar esforços para a padronização das informações, por meio da construção de 

banco de dados nacional de ocorrências, ou integração de bancos de dados já 
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existentes. Isso é fundamental para o desenvolvimento de pesquisas, dados que 

fundamentem a operação de monitoramento, prevenção e preparação para a 

resposta.  

 Há necessidade de desenvolvimento e fortalecimento da visão de sistema; uma vez 

que não há êxito completo se somente um dos componentes desenvolver seu trabalho 

da melhor forma, mas o sistema como um todo precisa estar integrado e somando 

esforços. Para tanto, as responsabilidades devem estar bem definidas e a comunicação 

deve ser a mais eficaz possível.  

 É fundamental levantar o custo do sistema de monitoramento, uma vez que ele é 

consideravelmente menor que o custo decorrente do impacto do desastre. 

  Concernente à definição de limiares, sugeriu-se que seja um conceito flexível, uma vez 

que o chamado “alerta vazio”, em que não houve ocorrência de desastre, não deve ser 

identificado como um erro, pois foi alertada a probabilidade de risco de desastre. O 

foco para o aperfeiçoamento na emissão dos alertas deve ser concentrado nos 

desastres não alertados, incluindo pesquisas sobre as razões que impediram a previsão 

do risco. 

 Na melhoria do fluxo de comunicação, a população também deve ser envolvida, pois 

há necessidade por acesso às informações sobre alertas.  

 

4.6 Mesa-Redonda 6: Integração de dados observacionais, mapeamento de áreas de 

risco e registros de desastres naturais para a melhoria do sistema de monitoramento 

e alertas 

Participantes: Carlos Roberto Henriques, Major - Departamento de Controle do Espaço Aéreo 
(DECEA) 

Vinícius Roman - Coordenador de Eventos Críticos da ANA 

Jorge Pimentel – Chefe do Departamento de Gestão Territorial da CPRM 

Rafael Ferreira – Tecnologista em Desastres Naturais do Cemaden 

Cláudio Stenner – Coordenador da CGEO (Coordenação de Geografia) do IBGE 

Moderador: Carlos Frederico de Angelis 

Relatora: Claudia Linhares 
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Foto 8: Mesa-redonda sobre integração de dados    Crédito: Fábio Formigoni 

Questões iniciais propostas pelo moderador:  

1) Apesar de todo o esforço feito para compor uma rede de observação de desastres 

naturais, há necessidade de avanços. O objetivo da mesa é, portanto, ouvir os convidados 

com o intuito de contar com suas contribuições. 

Principais temas discutidos durante a mesa redonda:  

 Esforço inicial do Cemaden para integrar dados e estabelecer parcerias. 

 Apresentação da estrutura do DECEA e de seu produto final, a REDEMET, muito 

utilizada pela Sala de Situação do Cemaden. 

 Apresentação da rede da ANA, destacando-se a complementaridade das atividades da 

ANA e do Cemaden, sendo a ANA mais focada nas inundações graduais (pelos dados 

históricos) e o Cemaden nas enxurradas (processo de escala rápida ). ANA tem 

incentivado a criação de Salas de Situação estaduais. 

 Necessidade de maior aproximação, integração constante e melhoria da comunicação 

entre as instituições parceiras e entre as Salas de Situação (Estaduais e Municipais) e 

Cemaden. 

 O CPRM realizou setorização e mapeamento de áreas de risco em 1.218 municípios do 

País, atividade esta iniciada em 2013, cujas revisitas, em parte desses municípios, 

iniciaram em 2017. Cenad, Cemaden e municípios são os principais usuários dos dados 

gerados pelo CPRM, que está empenhada em criar mecanismos para acompanhar 
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como os municípios utilizam os dados. Um dos principais desafios aos órgãos que 

geram dados é conhecer como o dado é utilizado, a fim de que se possam melhorar os 

serviços prestados. 

 O Cemaden tem buscado constante melhoria da rede observacional (estações). Foi 

destacada a importância do papel dos especialistas em Desastres Naturais e suas 

contribuições no pré-alerta e no pós-alerta, sendo que no pós-alerta a retroanálise 

depende de várias fontes, sendo que a mais fiel é o formulário de ocorrências.  

 O IBGE destacou a necessidade de se entender a diversidade do País, as categorias de 

redes de cidades. Esforços metodológicos para levantamento das vulnerabilidades 

(exposição a riscos) e potencialidades (capacidade de resposta) devem ser priorizados. 

Destacou-se a relevância de regionalizar a atuação do Cemaden, com um grupo de 

especialistas dedicados a cada região para tratar as particularidades com maior 

atenção e aprofundamento.  

 Necessidade de feedbacks em todos os níveis, para melhoria do trabalho de todos, 

ressaltando-se a importância do feedback para o Cemaden melhorar o monitoramento 

e alertas. Atualmente, somente 13% dos formulários de ocorrências que acompanham 

os alertas emitidos são respondidos. 

 

4.7 Mesa-Redonda 7: Experiências de implementação de sistemas de monitoramento 

e alertas nos estados e municípios 

Participantes: Eduardo César Fernandes Filho, Capitão - Casa Militar de São Paulo, Defesa 
Civil Estadual de São Paulo 

Maurício Marino - Geógrafo do Setor de Monitoramento da Defesa Civil de 
Santa Catarina 

Anderson Gomes das Neves, Ten. - Defesa Civil do Estado do Paraná 

Moderador: Juliano Coelho 

Relatores: Diego Souza e Selma Santos 
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Foto 9: Mesa-redonda sobre experiências de implementação de sistemas de monitoramento 
e alertas       Crédito: Fábio Formigoni 
 
Questões iniciais propostas pelo moderador:  

1) Quais os maiores desafios encontrados na implementação de sistemas estaduais de 

monitoramento e alertas e como o Cemaden pode contribuir com esses sistemas? 

Principais temas discutidos durante a mesa redonda: 

 Integração entre Defesas Civis e instituições federais, estaduais e municipais. 

 Mudança nos protocolos de comunicação de alertas. 

 Conteúdo dos alertas: todas as informações contidas no alerta são relevantes e 

auxiliam nas tomadas de decisões. 

 Experiências locais na implementação e operação de sistemas de monitoramento. 

 Comunicação entre CENAD, Cemaden e Defesas Civis estaduais, regionais e municipais. 

 Padronização do formato e conteúdo do alerta entre as diversas instituições de 

monitoramento. 

Sugestões de consenso: 

 Elaboração de um sistema integrado de visualização e disseminação de alertas. 

 Disponibilização de uma plataforma integradora de informações hidrometeorológicas 

e de monitoramento em tempo real. 

 Modificação do protocolo atual entre Cemaden e Cenad. 

 Definição de um agente centralizador das informações para envio de alertas de risco, 

evitando informações desencontradas de diferentes instituições. 

 Hierarquia na transmissão dos alertas de risco: Cemaden, Estado, Regional, Município. 
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5. LANÇAMENTO DO SISTEMA DE DISSEMINAÇÃO DOS ALERTAS ATRAVÉS DE 

SMS 

Dir. Osvaldo Moraes e Eduardo Luz 

Foi lançada a proposta do Cemaden encaminhar diretamente às defesas civis estaduais e 

municipais um aviso sobre a emissão de alertas para determinado Estado/município, via SMS. 

O alerta, no entanto, continuará sendo enviado ao Cenad, em cumprimento ao protocolo 

vigente. 

Como a ferramenta SMS permite o envio de mensagens curtas, a intenção é que a informação 

a ser encaminhada indique o município para o qual o alerta foi aberto e reúna dados sobre o 

tipo de evento que originou o alerta, bem como sobre sua intensidade. 

Destacou-se que a proposta é que os integrantes das defesas civis estaduais e municipais 

interessados em receber essas mensagens de aviso de alerta por SMS se cadastrem junto ao 

Cemaden, para que seja possível o envio das mensagens.  

6. RELATOS DE BOAS-PRÁTICAS 

Moderadora e Relatora: Luciana R. Londe 

Apoio: Débora Olivatto e Katia Bortoletto 

6.1 Cláudio Rocha, Vale do Paranhana, Região das Hortênsias e Alto Sinos, Rio Grande do Sul 

A Oficina Regional de Defesa Civil é uma iniciativa desvinculada de qualquer órgão público e 

constituída voluntariamente pelos Coordenadores das defesas civis dos municípios de Santo 

Antônio da Patrulha, Gramado, Rolante, Três Coroas, Igrejinha, Parobé e Caraá, Canela e São 

Francisco de Paula. 

Estes municípios têm um amplo histórico de desastres. As oficinas ocorrem quinzenalmente,  

contando com a participação dos Coordenadores das defesas civis dos 09 municípios. Entre 

2010 e 2016 houve 101 sessões de diagnóstico, planejamento e capacitação, bem como 

minicursos com especialistas de diversas áreas, especialmente em gestão de risco e de 

desastres. A avaliação de cada sessão foi feita através de planilha. Também houve cursos 

complementares, em parceria com instituições de ensino superior, e Encontros Regionais 

Anuais, isto é, no mês de Julho acontece a Oficina Regional de Defesa Civil Vale do Paranhana, 

Região das Hortênsias e Alto Sinos. 
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Como resultados positivos foram citados (i) melhor percepção do risco pelos administradores e 

pela comunidade; (ii) integração regional entre as Coordenadorias; (iii)  familiarização com 

termos e com tecnologias; (iv)  conhecimento da legislação; (v)  interação com órgãos do 

SINPDEC; (vi) economia de recursos; (vii) construção de  conhecimento coletivo; (viii) união de 

esforços; (ix) acesso à tecnologia; (x) adesão a projetos internacionais como “Cidades 

Resilientes”; (xi)  intercâmbio de soluções e de conhecimento; (xii) modificação nas leis de 

estrutura; (xiii) desenvolvimento de ações preventivas; (xiv) experiências internacionais; (xv) 

contribuições para a Conferência Estadual; (xvi) melhoria no tempo de resposta; (xvii) 

visibilidade da Defesa Civil; (xviii) formulação de políticas; (xix) realização de um diagnóstico 

estrutural; (xx) construção de metodologia para confecção dos Planos de Contingência. 

Entre os desafios, foram destacados (i) a necessidade de um quadro permanente de 

servidores; (ii) a abertura das escolas para o tema; (iii) a Defesa Civil com “status” de 

Secretaria; (iv) a dotação de recursos materiais; (v)  a inserção como setorial do CONREPAR; 

(vi) a atenção à “Política Regional de Proteção e Defesa Civil”. 

6.2 Cristiano Férrer – Coordenador Especial de Proteção e Defesa Civil de Fortaleza 

O sistema Alerta Fortaleza contempla (i) monitoramento com radares meteorológicos, 

pluviômetros automáticos, imagens de satélites, estações hidrológicas e modelos matemáticos 

de tempo e clima; (ii) informações por camadas: bairros, áreas de risco; (iii) secretarias 

executivas regionais e estações rádio-base; (iv) geração de alertas e avisos para cadastrados na 

página. 

O município conta com o aplicativo “Alerta Cidadão”, em que os cidadãos fazem o cadastro de 

ocorrências com registros fotográficos e a Defesa Civil faz o acompanhamento de todas as 

ocorrências registradas pelo usuário; recebimento de notificações, avisos e alertas, realização 

de procedimentos de atendimento no local da ocorrência; emissão de pareceres e 

encaminhamentos. 

6.3 Marlon Dias de Oliveira, Defesa Civil do Amapá 

Vários desastres são frequentes no Estado do Amapá, isto é, (i)   os municípios de  Macapá e 

Santana são frequentemente afetados por alagamentos; (ii)Macapá, distrito do Bailique, 

Itaubal do Piririm são afetados por erosão de margem fluvial (terras caídas); (iii) Macapá, 

Santana e Mazagão são afetados por vendavais e trombas d’água; (iv) Laranjal do Jari, Vitória 
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do Jari, Serra do Navio, Pedra Branca, Ferreira Gomes, porto Grande, Cutias, Calçoene, 

Tartarugalzinho são frequentemente afetados por inundações. 

6.4 Umberto Felipe Bittar, Defesa Civil de Santo André 

A Defesa Civil de Santo André tem parceria com a Universidade Federal do ABC - UFABC. Num 

Curso de extensão é feita a regionalização da precipitação em ambientes urbanos, com vistas à 

determinação de limiares deflagradores de eventos de inundação e deslizamentos.  

A Defesa Civil envia SMS e realiza treinamento e avaliação dos SMS enviados à comunidade. 

 

Foto 10. Apresentação da Defesa Civil de Santo André  Crédito da foto: Fábio Formigoni 

6.5 Walmer Andrade, Defesa Civil de Minas Gerais 

O monitoramento tem o objetivo de acompanhar o quadro de evolução dos riscos, com vistas 

a garantir uma eficiente gestão. Isto significa conhecer todas as possíveis variáveis de um 

processo ou fenômeno em estudo e garantir respostas coerentes e oportunas.  

A Defesa Civil realiza (i) a verificação da movimentação do solo em áreas já definidas, como de 

risco; (ii) inspeção de percolação de água em área sujeita a deslizamentos; (iii) instalação de 

placas em áreas de risco; (iv)  instalação de sirenes em áreas de risco; (iv) utilização de carros 
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de emergência equipados de sirenes e alto-falantes para aviso à comunidade. A Defesa Civil 

conta com o apoio da imprensa (rádio comunitária) para divulgação de informações de 

segurança e de membros do Nupdec para avisar pessoas das áreas atingidas. Também são 

realizados vários exercícios simulados nos municípios. 

6.6 Wander Vieira, Coordenador Municipal de Defesa Civil de Campos do Jordão/SP 

Os simulados têm como objetivo treinar a comunidade e os órgãos envolvidos no atendimento 

às ocorrências de situações de emergências (escorregamentos, deslizamentos, enchentes, 

inundações, acidentes com materiais químicos e/ou tóxicos, dentre outros). O objetivo 

principal é de diminuir as mortes causadas por deslizamentos, escorregamentos, enchentes e 

inundações nas áreas de risco. Em 1972 houve 17 óbitos por escorregamento, atingindo 60 

residências. Em 2000 houve quatro óbitos por escorregamentos, atingindo aproximadamente 

40 residências. Em 2008 houve quatro escorregamentos, atingindo 7 residências. Em 2013 

houve 9 residências atingidas por escorregamento. Em 2016, 88 residências foram atingidas 

por inundação. 

O simulado promove (i) fortalecimento da cultura de prevenção, focada na redução de risco de 

desastres; (ii) capacitação da comunidade local para reagir de forma correta em um evento 

adverso; (iii) treinamento dos órgãos públicos e privados que atuam direta ou indiretamente 

na ocorrência de desastres; (iv) integração das esferas estadual, regional e municipal de defesa 

civil. Também é o referencial inicial para a formatação futura de um plano definitivo de 

abandono emergencial da área tratada. 

As etapas para execução de um simulado incluem (i) preparação do simulado; (ii) 

planejamento; (iii)  mobilização da comunidade; (iv) execução; (v) avaliação. 
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7. TREINAMENTO 

Como parte da programação do Seminário, foi oferecido um treinamento aos participantes, 

com o objetivo de capacitar agentes e técnicos de defesas civis municipais e estaduais para o 

uso e aplicação de dados ambientais para monitoramento de riscos de desastres. No ato da 

inscrição para o Seminário, o participante indicou também o interesse em participar do 

treinamento, tendo mais de 150 pessoas se inscrito para esta capacitação; portanto, diante da 

disponibilidade de apenas 70 vagas distribuídas em dois períodos (dia 6, de 14:00 às 18:00; e 

dia 7, 08:30 às 12:30), foi necessário realizar uma seleção dos candidatos. O critério principal 

para a escolha dos participantes foi o vínculo com a defesa civil do município ou Estado. Assim, 

foram excluídos alunos de graduação ou pós-graduação, bem como profissionais de 

consultoria, empresas ou organizações não governamentais. 

O treinamento foi composto de um módulo teórico inicial sobre monitoramento pluviométrico 

e hidrológico e sobre o uso do Mapa Interativo do Cemaden. A segunda parte foi constituída 

de exercícios práticos para cálculo de acumulados de precipitação diários e mensais, e para 

plotagem de gráficos referentes à precipitação e nível do rio. Os instrutores do treinamento 

foram os tecnologistas Alex Ovando, Carla Prieto, Caroline Mourão, Cristina Lourenço, Graziela 

Scofield e a pesquisadora Rochane Caram. 

 

Foto 11: Treinamento realizado no dia 6 de abril   Crédito da foto: Silvia Saito 
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8. DISCUSSÕES FINAIS PARA PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS DOS ALERTAS E 

RECOMENDAÇÕES  

Ao final do evento, a Dra. Regina Alvalá fez apresentação sumarizando os principais pontos 

discutidos durante o Seminário, estes discutidos nos âmbitos das mesas redondas, bem como 

os principais temas considerados de comum acordo.  Finalizou elencando dois pontos para 

uma agenda integrada de ações e anunciando o I Workshop Brasileiro de Avaliação de 

Ameaças, Vulnerabilidades, Exposição e Redução de Risco de Desastres (BRAHVE). Assim 

sendo, ressaltou que (i) a gestão de riscos é essencial para preservar a vida humana, o que 

depende crucialmente de ações nos níveis municipal, estadual e federal; (ii) o custo de 

estruturação e manutenção de sistema de monitoramento e alertas é significativamente 

menor que o custo dos impactos dos desastres; (iii)  o principal objetivo do Workshop BRAHVE 

é discutir a estratégia brasileira para alcançar as metas do Marco de Ação de Sendai, 2015 – 

2030, no contexto de pesquisa e desenvolvimentos tecnológicos em gestão de riscos e 

respostas a desastres e que  o evento visa ainda articular parcerias de pesquisa entre grupos 

brasileiros e grupos de outros países para estudos que abordem o risco de desastres no Brasil, 

além de desenvolver capacidades para a construção de bancos de dados de ocorrência de 

desastres. 

No escopo do Seminário, como temas considerados prioritários foram destacados os 

seguintes: 

 CAPACITAÇÃO - treinamento dos usuários não apenas para uso do mapa interativo, 

mas também para compreensão dos dados utilizados nos alertas; 

 COMUNICAÇÃO - melhorar a comunicação e a discussão produtiva entre as 

instituições, diminuindo o isolamento do Cemaden e criando mais redundância nos 

alertas (e-mail, SMS, App, telefone, rádio); 

 INTEGRAÇÃO - melhorar, aumentar e intensificar as parcerias entre as diversas 

instituições municipais, regionais e estaduais; 

 REGIONALIZAÇÃO - diante da diversidade do território brasileiro, os participantes do 

Seminário sugeriram a atuação dos tecnologistas da Sala de Situação do Cemaden em 

grupos de especialistas por regiões brasileiras, i.e. Amazônia/Centro-Oeste, Nordeste e 

Sul/Sudeste; 
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 LINGUAGEM DO ALERTA - algumas sugestões foram levantadas pelos participantes, 

visando a melhor compreensão do alerta:  

a) o texto poderia ser mais simples, enxuto e objetivo,  

b) as figuras poderiam ser mais claras e autoexplicativas, e 

c) o texto poderia ser mais personalizado; 

 CRIAÇÃO DE UMA BASE NACIONAL - necessidade de elaboração de cadastro nacional 

integrado de desastres naturais, este relevante para diferentes usos (pesquisas, ações 

de educação etc.). 

  



 

48 
 

9. AÇÕES DECORRENTES DO SEMINÁRIO 

Considerando os principais pontos discutidos durante o Seminário e possíveis ações 

decorrentes levantadas durante as mesas redondas, o corpo técnico do Cemaden elaborou 

uma proposta de pesquisa e desenvolvimento visando, em curto prazo, solucionar e 

apresentar melhorias no sistema de monitoramento e alerta atualmente em curso no Centro. 

Como proposta geral, os Tecnologistas da Sala de Operação, com apoio de Pesquisadores e 

Desenvolvedores, pretendem desenvolver procedimentos padronizados e protocolos de 

operação para o envio de alertas através de estudos mais aprofundados dos principais temas 

discutidos. Inicialmente as atividades foram divididas em quatro classes: 

1. Atividades globais: envolvem o levantamento e caracterização dos municípios, que 

servirá de base para organizar protocolos e procedimentos padronizados. Estas atividades 

visam responder e apresentar soluções para uma das principais questões levantadas durante o 

seminário, a de regionalizar a emissão de alertas, de obter limiares de precipitação para 

determinados tipos de processos alertados e de ter um processo de emissão de alertas mais 

protocolar e que possa ser aplicado em diferentes níveis de monitoramento. Além disso, as 

ações desenvolvidas servirão de apoio para os municípios elaborarem seus planos de 

contingência e para alinhar o trabalho entre instituições das diversas esferas, questões 

também muito abordadas durante o evento. Sendo assim, dentro destas atividades 

encontram-se dois principais grupos de trabalho (GT): 

 GT-1 - Caracterização da suscetibilidade dos municípios monitorados pelo Cemaden a 

eventos hidrológicos: Classificar os municípios de acordo com elementos semelhantes 

do ponto de vista hidrológico e avaliar a infraestrutura disponível em cada classe. 

Desta forma será possível avançar para procedimentos padronizados de 

monitoramento e direcionar o foco das pesquisas do Cemaden nas classes mais 

deficitárias. 

 GT-2 - Caracterização dos municípios por processos geológicos predominantes: 

Realizar uma classificação dos municípios de acordo com os principais processos 

geológicos presentes nas áreas de risco. Deverão ser avaliadas também as condições 

de monitoramento para tais processos, tais como instrumentação de campo e 

mapeamentos de área de risco. Espera-se que as informações obtidas com esta 

atividade contribuam para a definição de estratégias de monitoramento para as 
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diferentes classes de municípios, otimizando a tomada de decisão para o envio e 

manutenção de alertas. 

2. Atividades derivadas: grupos de trabalho com interesse em assuntos específicos que 

complementam as etapas de trabalho das propostas nas atividades globais. Estas atividades 

envolvem um aprofundamento em temas específicos e estratégicos para a instituição e 

discutidos durante o evento. Dentre eles, a construção e obtenção de limiares para envio de 

alertas, e a realização de retroanálises de eventos já registrados a partir da existência do 

Cemaden. Dentro destas atividades destacam-se os dois GT: 

 GT-3 - Risco hidrológico em regiões litorâneas: os objetivos desse GT são (i) definir 

uma metodologia adequada para antecipação dos alertas de risco hidrológico que 

serão enviados aos municípios litorâneos e (ii) generalizar esta metodologia e elaborar 

os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) para dar suporte ao monitoramento dos 

municípios. 

 GT-4 - Determinação de limiares de inundação: espera-se, a partir deste GT, contribuir 

com as informações já existentes das PCDs Hidrológicas fomentando informações 

referentes aos pontos de inundação e cotas de alerta dos municípios, bem como 

verificar os acumulados de precipitação na bacia hidrográfica que resultou no evento 

hidrológico, fornecendo importantes elementos tanto para a classificação dos 

municípios, como para protocolos de envios de alerta hidrológicos. 

3. Atividades secundárias: Atividades que envolvem a equipe de diversas áreas e se 

encaixam nas necessidades gerais da operação. A maior antecipação dos alertas de risco de 

desastres para o melhor planejamento das DCs foi a principal questão discutida durante o 

evento. Sendo assim, através do GT em destaque, buscar-se-á oferecer informações que 

possibilitem ações antecipadas, destacando-se: 

 GT-5 - Elaboração de índices municipais para compor a previsão de riscos: analisar a 

possibilidade de semiautomatizar a Previsão de Risco Geo-Hidrológico, cujo boletim é 

atualmente elaborado e disponibilizado diariamente no portal do Centro. Esta 

atividade visa encontrar uma forma de utilizar dados meteorológicos disponibilizados 

operacionalmente, relacionando-os com produtos intermediários (índices e sub-

índices municipais), disponibilizando informações sobre possíveis regiões com 

potencial ocorrência de eventos de desastres naturais com até 24 horas de 

antecedência. 
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4. Atividades em andamento: Trabalhos que já vinham sendo executados e necessitam 

de continuidade. No contexto das atividades já em desenvolvimento no Centro, destacam-se 

aquelas que procuram atender a necessidade de um banco de dados atualizado de eventos de 

desastres (base nacional integrada) e sua correlação com limiares deflagradores. Sendo assim, 

destaca-se: 

 GT-6 - Registro de ocorrências passadas para alertas enviados: Com a finalização da 

ferramenta de criação do banco de dados de ocorrências do Cemaden, a transcrição e 

incorporação dos registros antigos ao banco de dados do Centro serão fundamentais 

para o aproveitamento destas informações e planejamento de melhorias nos 

protocolos de ação e envio de alertas.  

 GT-7 - Colaboração com o Projeto Gides: O objetivo é avaliar a etapa experimental do 

monitoramento de movimentos de massa e enviar alertas do método comitê para os 

municípios pilotos.  

Todas as atividades propostas já se encontram em fase de execução, com cronogramas para 

apresentação dos primeiros resultados ainda em novembro de 2017. Assim, destaca-se que os 

resultados e produtos serão apresentados e divulgados aos parceiros tão logo sejam 

disponibilizados, visando a integração e a melhoria no monitoramento e alertas para eventos 

de desastres.  
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10.  MENSAGEM DO DIRETOR 

O Seminário em tela pode ser observado por diferentes perspectivas. Pela perspectiva 

da necessidade de sua realização, da participação dos entes que deveriam se fazer presentes, 

dos resultados que dele foram obtidos e, naturalmente, da sua organização.  

Uma vez que a lista acima não foi construída pela importância dos itens, iniciamos pelo 

último. 

O sucesso da organização de qualquer evento depende da dedicação da equipe que se 

propõe a realizá-lo e na maneira como as tarefas são distribuídas entre a mesma. Neste 

aspecto, o Seminário pode ser considerado um sucesso. Não apenas o GT constituído para 

organizar o evento se dedicou profundamente a ele como soube engajar e envolver muitos 

outros atores que ao longo dos dias que antecederam o Seminário foram dando e definindo os 

contornos que ele teve. A forma com que as mesas redondas e as sessões plenárias foram 

estruturadas, com pautas pré-definidas, coordenadorias e relatorias, possibilitou que o 

material gerado pudesse ser agora apresentado na forma do presente Anais. A ampla 

participação e envolvimento de um expressivo número de servidores, bolsistas e terceirizados 

do Centro, permite afirmar, com toda a certeza, que este foi um Seminário do Cemaden. 

Os resultados gerados, destacados nas páginas anteriores, atestam que aquilo que se 

desejava foi alcançado. E isto remete, imediatamente, para o primeiro item da lista acima. Ao 

nos propormos a fazer o Seminário, estávamos não apenas cumprindo a iniciativa 05DO 

prevista no Objetivo 0173 do Programa 2040 do PPA 2016-2019 — que propõe a “Avaliação 

dos alertas emitidos associados aos impactos de desastres” —, mas também buscando a 

opinião dos nossos parceiros. Importante destacar que o texto da iniciativa supracitada não 

estabelece a forma como tal avaliação deve ser feita. Assim sendo, o Cemaden poderia fazer 

uma autoavaliação e ainda assim estar cumprindo o prescrito no PPA. Mas qual seria o valor 

de tal tipo de avaliação? E, mais ainda, se esta avaliação tivesse apenas um caráter interno e 

com divulgação de resultados em nosso próprio âmbito, valeria a pena ser feita? Talvez sim. 

Mas, ao optarmos por uma avaliação mais ampla, pública, com o envolvimento de órgãos 

estaduais e municipais das defesas civis, queríamos ter subsídios para tomar decisões que 

podem impactar não apenas o conteúdo dos alertas, mas também qualificar a nossa relação 

com a ponta do sistema de defesa civil.  

Agora, uma pequena reflexão sobre os participantes. Foram 245 inscrições individuais, 

tendo comparecido 209 pessoas, das quais 95 representantes de defesas civis estaduais e 
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municipais se fizeram presentes. Participantes oriundos de 18 Estados da Federação foram 

recepcionados no evento e puderam dizer, de forma construtiva, como e para onde devemos 

caminhar. Como em 2017 houve mudanças de gestão em vários municípios, muitas defesas 

civis estavam ainda em fase de reestruturação e não puderam participar. A crise econômica 

também impactou e limitou uma maior participação de possíveis interessados. Mas esse 

impacto, embora não desprezível, não impediu que excelentes resultados fossem alcançados. 

Finalmente, quanto aos resultados e sugestões, é possível categorizá-los em dois grupos: 

os passíveis de execução e aqueles que estão fora de nosso poder de decisão. Os executáveis 

permitem a adoção de ações de curto e médio prazos. As ações de curto prazo já tiveram início 

por meio da criação de múltiplos grupos, envolvendo, principalmente, os servidores da 

Operação; as atividades e finalidades previstas para esses grupos estão sinteticamente 

descritas nestes Anais (p. 48-50). Mas, ao concluir, é importante afirmar que a maior lição 

deixada pelo Seminário é a necessidade de o Cemaden estabelecer uma comunicação maior 

com aqueles que são, por princípio, os principais destinatários de seus alertas.  

Abraços 

Osvaldo Moraes 
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ANEXOS 

ANEXO I – Disponibilização das Apresentações originais 

Apresentações disponíveis em: http://www.cemaden.gov.br/download-das-apresentacoes-do-

i-seminario-nacional-de-avaliacao-dos-alertas-do-cemaden/. 

ANEXO II – Participantes do Seminário 

Vinculação dos Participantes 

Cemaden 76 

Outros Órgãos federais 20 

Órgãos estaduais de DC 21 

Órgãos municipais de DC 74 

Universidades 06 

Outros 12 

Total de participantes 209 

Lista de Participantes 

Nome Instituição 

Ademir França Alcântara Defesa Civil de Embu das Artes/SP 

Adenilson Roberto Carvalho Cemaden 

Adonis Ribeiro 
Secretaria de Informação e Defesa do Cidadão de 
Campos do Jordão/SP 

Adriana Koumrouyan Cemaden 

Adriano de Medeiros Caldas Defesa Civil de Santo Amaro da Imperatriz/SC 

Aleksander Lambiasi de Lima Sakowicz 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de 
Francisco Morato/SP 

Alexander Anthony Barrera Comdec de Tanguá/RJ 

Alexandre Azevedo de Almeida 
Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de 
Angra dos Reis/RJ 

Alexandre Luis Pinto da Cunha Defesa Civil de Sapucaia do Sul/RS 

Aline Pimentel 
Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de 
Desastres Naturais do Rio de Janeiro - Cemaden-
RJ 

Allan Rodrigues Blanco  Defesa Civil de Embu das Artes/SP 

Amarildo Aparecido de Oliveira Defesa Civil de Mauá/SP 

Ana Flávia Rodrigues Freire Agência Nacional de Águas 

Ana Paula Cunha Cemaden 

Anderson Gomes das Neves Defesa Civil Estadual do Paraná 
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Nome Instituição 

Anderson Ricardo Santos Compdec São José dos Pinhais/PR 

Andrea Young Cemaden 

Ângelo José Consoni Cemaden 

Antonio Divino Moura Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE 

Arthur Luiz Caramel Defesa Civil/Semasa Santo André/SP 

Augusto Cesar Pires Ohri 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de 
Sorocaba/SP 

Bruno Zanetti Ribeiro Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE 

Carla Corrêa Prieto Cemaden 

Carlos Alberto Arns Filho Prefeitura Municipal de Forquilhinha/SC 

Carlos Alberto Rocha Jr. 
Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa 
Catarina 

Carlos Augusto Amaral Torres Defesa Civil de Jacareí/SP 

Carlos Roberto Henriques 
Departamento de Controle do Espaço Aéreo - 
DECEA 

Carolina Tosetto Pimentel Cemaden 

Caroline Estéphanie Ferraz Mourão Cemaden 

Charles de Moura Prefeitura de São José dos Campos/SP 

Charlis Barroso da Rocha Defesa Civil do Estado do Amazonas 

Christopher Cunningham Cemaden 

Cibele Oliveira Lima 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE 

Cicero Marcos Ramos Defesa Civil de Santo André/SP 

Claudemir Avelino Defesa Civil de Mairiporã/SP 

Claudia de Albuquerque Linhares Cemaden 

Claudio Roberto de Melo Arruda  Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR 

Cláudio Silva da Rocha  
Oficina Regional de Defesa Civil do Vale do 
Paranhana, Região das Hortênsias e Alto Sinos/ 
RS 

Claúdio Stenner 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE 

Cleber Moreira Correa Defesa Civil de Belford Roxo/RJ 

Daniel Onias Nossa Prefeitura Municipal de Santos/SP 

Daniel Simões de A. Neto Defesa Civil de São José dos Campos/SP 

Daniela Felix Defesa Civil de Mairiporã/SP 

Danyelle Stringari 
Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre 
Desastres - Ceped/PR 

Débora Olivato Cemaden 

Diego Oliveira de Souza Cemaden 

Eder José de Oliveira Defesa Civil de Campos do Jordão/SP 
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Edgar Shinzato Serviço Geológico do Brasil - CPRM 

Eduardo César Fernandes Filho 
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de São 
Paulo 

Eduardo Fabris da Silva 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Nova 
Trento/SC 

Eduardo Fávero Pacheco da Luz Cemaden 

Eliana M. J. Palmeira Vale Cemaden 

Elias Moreira da Silva Defesa Civil 

Eliezer Alves Jansen de Freitas 
ATIVA Soluções Tecnológicas Indústria e 
Comércio LTDA. 

Elisa Volker dos Santos Cemaden 

Elisabete Weber Reckziegel Cemaden 

Eloiza Soledade dos Santos Defesa Civil de São José dos Campos/SP 

Elton Luiz Ribeiro Universidade do Sul de Santa Catarina - Unisul 

Emerson Gouvêa Lima Corpo de Bombeiros Militar de Roraima 

Emmanuel Sabino dos Santos Prefeitura de Caicó/RN 

Enéas Pasin Galvão de Castro Área de Meio Ambiente 

Enos Nobuo Sato Cemaden 

Érica Menero Cemaden 

Érico Soriano Universidade Federal de São Carlos - UFSCar 

Fabiano Maciel de Morais Defesa Civil Municipal de Mairiporã/SP 

Fábio José Formigoni Almeida Defesa Civil Municipal de Santo André/SP 

Fernanda Aguiar Cemaden 

Fernando Marques Henriques Proteção e Defesa Civil de Itu/SP 

Fernando Perez de Britto AI Systems Research Ltda. - AISR 

Flávio Horita Cemaden 

Flávio Lourenço de Oliveira Defesa Civil de Mauá/SP 

Francisco Cristiano Ferrer 
Coordenadoria Especial de Proteção e Defesa 
Civil de Fortaleza/CE 

Francisco das Chagas Silva Superintendência de Defesa Civil de Imperatriz/MA 

Gabriela de Azevedo Couto Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE 

Gerson K. do Nascimento 
Advocacia Geral da União - Consultoria Jurídica da 
União em São José dos Campos/SP 

Gilvan Medeiros Queiroz Defesa Civil de Taboão da Serra/SP 

Giovanni Dolif Neto Cemaden 

Gisele dos Santos Zepka Saraiva Cemaden 

Gisely Pereira de Souza Ventura Defesa Civil do Estado do Amazonas 

Glauston Roberto Teixeira de Lima Cemaden 

Glayse Ferreira Perroni da Silva Cemaden 
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Nome Instituição 

Graziela Balda Scofield Cemaden 

Guaraçay dos Santos  Defesa Civil de Ubatuba/SP 

Gustavo Costa Moreira da Silva Cemaden 

Gustavo Medeiros de Pinho 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE 

Harideva Marturano Egas Cemaden 

Higor Thales Rocha Lopes 
MCTIC/SEXEC - Diretoria de Gestão das 
Unidades de Pesquisa e Organizações Sociais 

Ilson Parreira de Freitas Defesa Civil 

Ingrid Lima 
Agência de Cooperação Internacional do Japão - 
JICA 

Janeína de Oliveira Saunders Defesa Civil de Fortaleza/CE 

Jaqueline A. Bória Fernandez 
Universidade Estadual Paulista - Unesp - Campus 
São José dos Campos/SP 

João Batista Monteiro Júnior Cemaden 

João Carlos de Araújo Moreira 
Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de 
Desastres Naturais do Rio de Janeiro - Cemaden-
RJ 

João Félix de Luca Lino Cemaden 

João Paulo de Lacerda Roberto Defesa Civil de Patos/PB 

João Paulo Rodrigues Pinheiro Prefeitura do Município de Guarulhos/SP 

Joilson Torquato da Silva 
Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de 
Vitória da Conquista/BA 

Jonathan Dumard Siqueira Defesa Civil de Sapucaia do Sul/RS 

Jorge Baltassari 
Advocacia Geral da União - Consultoria Jurídica da 
União em São José dos Campos/SP 

Jorge Luiz Barbarotto Junior Cemaden 

Jorge Pimentel Serviço Geológico do Brasil - CPRM 

José Carlos T. Silva Defesa Civil Municipal de Santos/SP 

José Donizeti Martins de Toledo Defesa Civil Municipal de Jacareí/SP 

José Erivaldo Mendes Defesa Civil Estadual de Sergipe 

José Felipe da Silva Farias Cemaden 

José Izidro Apolinário 
Departamento de Controle do Espaço Aéreo - 
DECEA 

Julia Vicente Martins Ribeiro 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE 

Juliano Oliveira Martins Coelho Cemaden 

Karinne Reis Deusdará Leal Cemaden 

Katia Cristina Bortoletto Cemaden 

Leandro da Silva Nunes 
Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de 
Angra dos Reis/RJ 
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Nome Instituição 

Leandro de Souza Camargo 
Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de 
Desastres Naturais do Rio de Janeiro-Cemaden-RJ 

Leandro Gottschalk Defesa Civil de Rolante/RS 

Leonardo Bacelar Lima Santos Cemaden 

Liana O. Anderson Cemaden 

Lívia Gonzaga Moura Cemaden 

Luana Albertani Pampuch Universidade Estadual Paulista - Unesp 

Luciana Camila de Souza 
Advocacia Geral da União - Consultoria Jurídica da 
União em São José dos Campos/SP 

Luciana De Resende Londe Cemaden 

Luiz  Antonio  Pereira Defesa Civil de Santos/SP 

Luiz Antônio Gargione Cemaden 

Luiz Antonio Neves Costa 
Divisão de Defesa Civil de São Bernardo do 
Campo/SP 

Luiz Bacelar Cemaden 

Luiz Henrique Moreira Dias Cemaden 

Luz Adriana Cuartas Cemaden 

Marcelo Cauás Asfora Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC 

Marcelo Vieira dos Santos Defesa Civil Estadual de São Paulo 

Márcia Carlize Teodoro Quintella 
Cavalcanti 

Agenda 21 Tanguá/RJ 

Marcio Augusto Ernesto de Moraes Cemaden 

Marcio Heleno Siqueira Campos  Defesa Civil Municipal de Belford Roxo/RJ 

Márcio Roberto M. de Andrade Cemaden 

Marco Antonio de Oliveira Defesa Civil Municipal de Guaratinguetá/SP 

Marcos Pellegrini Bandini Defesa Civil de Santos/SP 

Marcos Pellegrini Coutinho Cemaden 

Marcos Vidal da Silva Junior 
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa 
Civil do Paraná 

Marcos Vivaldo Alcantara De Cayres 
Divisão de Defesa Civil de São Bernardo do 
Campo/SP 

Marcus Vinícius Villela da Costa Cemaden  

Maria Clara Fava Universidade de São Paulo - USP 

Maria Cristina Maciel Lourenço Cemaden 

Maria das Dores da Silva Medeiros Cemaden 

Maria Estela O. dos Reis Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de SP 

Maria Rosário Aparecida Orquiza Cemaden 

Mariana Pallotta Cemaden 

Marina Tanaka Cemaden 
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Mario da Silva Gomes Defesa Civil de Taboão da Serra/SP 

Mário Jorge Cardoso Coelho Freitas Universidade do Estado de Santa Catarina - UESC 

Marisa Pulice Mascarenhas Cemaden 

Marlon Dias de Oliveira Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Amapá 

Mauricio Marino 
Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa 
Catarina 

Mauricio Passos da Silva Rocha Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra/SP 

Miguel Sahe Arcangelo Defesa Civil de São José dos Campos/SP 

Missae Yamamoto Cemaden 

Moacir Cordeiro Defesa Civil Municipal de Rio do Sul/SC 

Neide Maria da Silva Prefeitura Municipal de São José dos Campos/SP 

Nilson Goebel Zanon Defesa Civil de Pinhais/PR 

Otaviano Ferreira da Silva Júnior COMPDEC Patos/PB 

Pacita Lopez Franco Defesa Civil Municipal de Santos/SP 

Patricia Mie Matsuo Cemaden 

Paul W. Simons Defesa Civil Municipal de Santos/SP 

Paula Costa Campos Cemaden 

Paulo Keil Instituto das Águas do Paraná 

Pedro Griebler Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí/RS 

Pedro Ivo Mioni Camarinha Cemaden 

Pilar Amadeu de Souza 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE 

Rachel Trajber Cemaden 

Rafael Alexandre Ferreira Luiz Cemaden 

Rafael Antonio Teixeira das Neves  Defesa Civil de Santo André/SP 

Regina Tortorella Reani Cemaden 

Renato Santos Lacerda Cemaden 

Ricardo Pires Cunha Prefeitura de São José dos Campos/SP 

Ricardo Teodoro Silva de Souza Defesa Civil Municipal de Taboão da Serra/SP 

Roberto Ricardo da Silva Moura Defesa Civil Municipal de Belford Roxo/RJ 

Rochane de Oliveira Caram Cemaden 

Rodolfo Moreda Mendes Cemaden 

Rodrigo Augusto Stabile Cemaden 

Rodrigo Soldi 
Advocacia Geral da União - Consultoria Jurídica da 
União em São José dos Campos/SP 

Rodrigo Werner da Silva 
Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de 
Desastres Naturais do Rio de Janeiro - Cemaden-
RJ 

Roger Barreto Magalhães Defesa Civil Municipal de Fortaleza/CE 
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Rogério Aparecido da Silva Defesa Civil Municipal de Mairiporã/SP 

Rogerio dos Santos Rodrigues 
Prefeitura Municipal de Magé/RJ - Secretaria de 
Proteção e Defesa Civil 

Rogério Lessa de Castro Carneiro Cemaden 

Rosario Julieta Anchayhua Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE 

Rosemeire Viana Tenório de 
Albuquerque 

Defesa Civil de Ubatuba/SP 

Samir José Magalhães Geleilete  Defesa Civil de Santo André/SP 

Samuel Martins Lara Defesa Civil de Contagem/MG 

Samuellson Lopes Cabral Cemaden 

Sandro Tenório de Lima Coordenadoria de Defesa Civil de Guarulhos/SP 

Saulo Barros Costa Cemaden 

Selma Regina Simões Santos Cemaden 

Selma Silva Leite Flores Cemaden 

Sheila S. B. Brito Cemaden 

Sidnei Roberto Zaunir Defesa Civil de Pinhais/PR 

Silvia Saito Cemaden 

Sílvia Santana do Amaral 
Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de 
Desastres Naturais do Rio de Janeiro - Cemaden-
RJ 

Tiago Bernardes Cemaden 

Tiago Henrique de Campos Baracho Defesa Civil 

Tulius Dias Nery Cemaden 

Ulisses Miranda de Andrade Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Amapá 

Umberto Felipe Bittar Defesa Civil de Santo André/SP 

Vanessa Canavesi Cemaden 

Vanessa da Silva Oliveira Ribeiro Cemaden 

Vanessa Muniz Lins Viana 
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa 
Civil de Vitória da Conquista/BA 

Victor Marchezini Cemaden 

Vinícius Roman Agência Nacional de Águas 

Viviana Aguilar Muñoz Cemaden 

Waldemiro Ferreira de Amorim Proteção e Defesa Civil de Magé/RJ 

Walmer Andrade 
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado 
de Minas Gerais 

Walter Cabello Neto 
Coordenadoria Estadual da Defesa Civil de São 
Paulo - Núcleo de Gerenciamento de 
Emergências-NGE 

Wander Firmino Vieira 
Secretaria de Informação e Defesa do Cidadão de 
Campos do Jordão/SP 

 


