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É  impossível evitar ou minimizar os impactos dos 
desastres naturais – como grande quantidade de 
vítimas -, em decorrência dos eventos climáticos, 
sem medidas de prevenção e gestão de riscos. A 
solução está na mudança de cultura nos processos 
de urbanização do paísnecessidade de um sistema 
de alerta, validar alertas, avaliar alertas 

4 EIXOS DO SISTEMA DE ALERTA 
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Plano Estrategico de pesquisa do CEMADEN 

GT Secas: GT Geodinamica 

GT Hidrologia   

Conhecimento do Risco de  
desastres naturais 

Entendimento de 
processos físicos e sociais 

Planejamento da rede 
observacional 

Qualidade dos alertas  

Comunicação de riscos,  
vulnerabilidade e 

resiliência 

Redução de riso de deastres 

Atividades de nonitoramento e  
pesquisa aplicada no CEMADEN  

Desenvolvimento de 
produto de apoio a tomada 

de decisão 

Desenvolvimento de 
modelos    



Desafios: 
-É possível evitar os efeitos trágicos de desastres naturais decorrentes das 
chuvas, mas para isso, são necessários planos de prevenção e de gestão de 
riscos, além da intensificação da fiscalização. 
-Criar cultura de prevenção pre-desastre (populacaogovernos)  e 
comunicação do risco 
-Mapeamento de vulnerabilidades e areas de risco que possam ajudar na 
prevenção 
-Criar sistemas de alerta centrados nas pessoas 
-Sistemas multiameaça:  conhecimento técnico e cientifico para desenvolver 
estes sistemas.  
-Criacao de capacidades para reduzir o risco de desastres: desde 
monitoramento ate pesquisa aplicada  avançada 
-Criar e manter articulação das ações de gestão de risco de desastres naturais 
-Um grande desafio da modelagem numérica atualmente é o aumento 
da confiabilidade da previsão de eventos extremos, principais 
causadores de desastres naturais. 



O objetivo do Projeto Pluviômetros nas 
Comunidades é 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. 
 O CEMADEN adquiriu 1375 pluviômetros 
semiautomáticos para serem instalados em 
áreas de risco e operados por equipes da 
comunidade.  
 

Prevenção: Projeto Pluviômetros nas Comunidades 
 

Mais de 310 municípios 
contemplados em todas 
as regiões do Brasil 
 

Apresentador
Notas de apresentação
Status em 29/02/2016No de pluviômetros entregues: 1116No de pluviômetros instalados: 1074Vale do Paraíba (PPC e Cemaden Educação)�Lorena – 6�Cachoeira Paulista – 8�Jacarei - 1Campos do Jordão - 5Caraguatatuba - 3São Luiz do Paraitinga  - 1�Cunha  - 1Ubatuba - 10



Prevenção: Cemaden Educação:  
Rede de escolas e comunidades na prevenção de desastres 

Objetivo geral 
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).  
 
Objetivos específicos 
• 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. 



Comunicação:   
Monitoramento dos Impactos e riscos de Desastres naturais 



Modelagem e desenvolvimento:  
Emissão de Alertas Hidrológicos: desenho conceitual 

Modelo Hidrológico 

Modelo 
meteorológico Aviso Antecedências maiores de 24 hs 

Atenção 

Observação 

Pluviômetros 
automáticos, radares 
e estações 
hidrológicas 

Antecedências entre 2-6 hs 

Alto 

Muito Alto 

Moderado 

Observação 

Alerta 



Articulação das ações de gestão de risco:  
 

BRAZIL-JAPAN Strengthening National Integrated Strategy for Disaster 
Risk  - GIDES  

 
Aims to strengthen the Integrated Management on Risk Prevention 
and Response related to geological disasters, involving the major 
organs of the Brazilian Federal Government related to the theme 
 
Ministry of Science, Technology and Innovation  (Cemaden), of 
Integration (Cenad), of Cities, of Mines and Energy (CPRM) and Japan's 
Meteorological Agency  
Agencies involved: ABC - Brazilian Cooperation Agency JICA - 
International Cooperation Agency of Japan  
 
 
 



 
 

Main objective:  reduce risks of geological 
disasters through preventive measures. 
The main results are the improvement of 
assessment systems and risk mapping, 
monitoring and alerting as well as urban 
planning as part of disaster prevention. 
Such improvements will be effective upon 
the development and validation of 
technical manuals that will be 
implemented in selected pilot 
municipalities, namely: Nova Friburgo 
and Petropolis, RJ, and Blumenau, SC. 



Number of days with water deficit (vulnerability 
of agriculture due to lack of rain, minimum 90 

days - growing cycle) 

Vulnerability: Diagnostic, Analysis and Prediction of 
the Situation of Hydrometeorological Risk 

associated  with drought in the Northeast Region 
Index supply water to vegetation: 1 

km resolution (Satellite Earth / 
MODIS) 



Pesquisa em apoio a decisões: 
SISPAD – Sistema Automático para 

Suporte à Pesquisa e Apoio à Decisão 
• Objetivo: Prover base de informações necessárias 

para o suporte às pesquisas, bem como para o envio 
de Sugestões Automáticas de Alertas para os 
operadores do CEMADEN; 

• Considera como base cenários pré-definidos e 
cadastrados no sistema; 

• Cenários específicos para cada município estão 
sendo criados.  



 
Otimização de atividades para otimização de 

alertas: 
SIADEN – Sistema Integrado de Alerta de 

Desastres Naturais 
• Objetivo:  Otimizar as atividades dos operadores do CEMADEN, 

automatizando o processo de cadastro de alertas, emissões, 
atualizações, edições e encerramentos; 

• Processo de pré-cadastro de alertas totalmente reformulado 
visando ganho de tempo nas emissões reais de alertas; 

• Processo de emissão de alertas desenhado para ser concluído em 
poucos minutos; 

• Ja em operação na próxima estação chuvosa de 2017  
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