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OS DESASTRES SÃO NATURAIS? 

3 PRINCIPAIS PARADIGMAS (GILBERT, 1998): 
 
 

 
 

3º:Desastre como um estado de incertezas geradas pelas 
próprias instituições 

2º:Desastre como expressão social da vulnerabilidade 
 

1º:Desastre como agente externo ameaçador 



Desastre como “agente externo ameaçador” (“hazards”) 

Estruturação da percepção, da representação e da realidade 

“Chuvas matam mãe e filho soterrados em Pernambuco” 
“Chuvas castigam o Paraná e o Espírito Santo” 
“as chuvas fortes e atípicas voltaram a castigar São Luís ontem” 

Ideia de “normalidade” sendo rompida por um “força sobrenatural” 

Definições orientam os discursos e as práticas das instituições 



A QUE TIPOS DE AMEAÇAS ESTAMOS EXPOSTOS? 



QUAIS AS NOSSAS VULNERABILIDADES (FRAGILIDADES) 
FRENTE A ESTAS AMEAÇAS? AS CONDIÇÕES PARA 

ENFRENTAR SÃO AS MESMAS? 

Alguns podem estar mais vulneráveis que outros 
Instituições podem não estar preparadas 

Edificações podem estar frágeis 
Bacia hidrográfica pode estar degradada 



Desastre como expressão social da vulnerabilidade 
Dimensão da 
vulnerabilidade Definição  

Natural Intrínseca aos próprios limites ambientais da vida 

Física Localização em zonas suscetíveis a ameaças e/ou deficiência das estruturas físicas para absorver os impactos 

Econômica Dependência econômica, ausência de investimento, falta de diversificação da base econômica, desigualdade social, 
pobreza. 

Social Baixo grau de organização e coesão interna para prevenir, mitigar e responder a situações de desastre  

Política Alto grau de centralização na tomada de decisão e na organização governamental 

Tecnológica Inadequadas técnicas de construção de edifícios e de infraestrutura 

Ideológica Relacionada às representações sobre o mundo e sobre o meio-ambiente. Passividade e fatalismo são identificados 
como exemplos. 

Cultural Expressa na forma como indivíduos se veem, como os meios de comunicação veiculam imagens estereotipadas sobre 
o meio ambiente e os desastres.  

Educacional Ausência de programas de educação no tema; grau de preparação da população para enfrentar situações de 
desastre 

Ecológica Relacionada à perspectiva adotada pelos modelos de desenvolvimento em relação ao meio ambiente 

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. 

Desastre como expressão social da vulnerabilidade 



Risco de desastre 

R = A x [(V- C -  M] 
RISCO DE DESASTRE 

AMEAÇA 

SECAS, INCÊNDIOS, ALAGAÇÕES 

VULNERABILIDADES 

CAPACIDADE DE PROTEÇÃO 

Ex: Educação ambiental 

mitigação de riscos em larga 
escala por ações de prevenção e 
proteção social 

Sistema de 
alerta 

Apresentador
Notas de apresentação
Esta fórmula mnemônica mostra que risco é a função da PROBABILIDADE ou do POTENCIAL de acontecer um desastre. O risco não significa desastre (evento ou processo), somente que este pode vir a acontecer.O risco de desastre pode ser explicado em termos de duas variáveis (uma variável é algo que muda ao longo do tempo): as ameaças (a) e as vulnerabilidades (v)."Vulnerabilidade" =  o grau em que a situação social (culturalmente e socialmente construída em termos de papéis, responsabilidades, direitos, deveres e expectativas de comportamento) influencia o impacto dos riscos e os processos sociais que levaram à tal situação de maneira diferenciada; e a mantém. Ben Wisner, JC Gaillard, Ilan Kelman. 13 Dec 2011 ,Framing Disaster from: The Routledge Handbook of Hazards and Disaster Risk Reduction Routledge.Accessed on: 30 Mar 2016 https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780203844236.ch3



SISTEMAS DE ALERTA: CONTEXTOS DE SURGIMENTO 

Tsunami na Ásia e África (26 de dezembro de 2004) 

2aGuerra Mundial – Sistema de alerta 

Secas, fome e mortes no Chifre da África e Sahel (FEWS) – 1970/1980 

Catástrofe da Região Serrana do RJ (2011) 

2005 – Marco de Ação de Hyogo: Recomendação: Sistemas de alerta centrados nas 
pessoas 

2015 – Marco de Sendai: Recomendação: Centrado nas pessoas+ multiameaças 



“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) 

MARCO CONCEITUAL: O QUE É UM SISTEMA DE ALERTA? 
 

“É o dado dotado de 
sentido, interpretado, 

compreendido” 

Informações analisadas, ao 
longo do tempo, pela razão 
e/ou pela experiência a fim 

de encontrar 
regularidades/padrões 

habilidade de 
utilizar o 
conhecimento 
acumulado de 
modo a agir de 
maneira acertada  Fonte: SPIEKERMANN et al, 2015 



SISTEMA DE ALERTA: DUAS ABORDAGENS 



CONHECIMENTO DOS 
RISCOS (R) 

MONITORAMENTO E 
ALERTA 

EDUCAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

CAPACIDADE DE 
RESPOSTA 

4 EIXOS DO SISTEMA DE ALERTA 
Pesquisas etc. Observar Formar e Informar 

Recursos e 
habilidades para 

conviver e reduzir 
os riscos 

R= A x [(V-C- M] 
AMEAÇAS 

VULNERABILIDADES 

CAPACIDADE 
DE PROTEÇÃO 

mitigação de riscos em larga 
escala por ações de prevenção e 
proteção social 

NATURAL 
FÍSICA 
ECONÔMICA 
SOCIAL 
POLÍTICA 
TECNOLÓGICA 
IDEOLÓGICA 
CULTURAL 
EDUCACIONAL 
ECOLÓGICA 
INSTITUCIONAL 

 
SECAS, 

INCÊNDIOS, 
INUNDAÇÕES, 

DESLIZAMENTOS 
etc. 

 

Fonte: Marchezini (2016) 



1ºEIXO: CONHECIMENTO DOS RISCOS 
(PESQUISA E DESENVOLVIMENTO) 

• Vulnerabilidade a Desastres 
• Meteorologia 
• Geodinâmica 
• Hidrologia 
• Agrometeorologia 
• Monitoramento da vegetação 
• Modelagem de desastres 

 Série de Debates “Ciência, Riscos e Desastres” 

 

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

a desastres naturais (suscetibilidade, vulnerabilidade, risco) 



Áreas de risco 
monitoradas pelo 
CEMADEN 

Informações da 
população disponíveis 
no censo demográfico  
do IBGE para todo o 
Brasil 

Criação de uma nova base 
territorial para associação 
dos dados censitários às 

áreas de risco 

CONHECER AS VULNERABILIDADES 



Linha de pesquisa: Vulnerabilidade socioambiental a desastres 

560 municípios 
7 milhões de pessoas 

2 milhões de domicílios 

Fonte: Parceria Cemaden - IBGE  



2ºEIXO: MONITORAMENTO E ALERTA 

• DESDE DEZEMBRO DE 2011 
 

• MONITORAMENTO 24h/7 DIAS POR 
SEMANA 
 

• ALERTAS DE RISCO DE MOVIMENTOS 
DE MASSA E INUNDAÇÕES; 
BOLETINS DE PREVISÃO DE RISCOS 

Equipe multidisciplinar:  
• Geólogos 
• Geógrafos 
• Engenheiros civis e 

agrônomos  
• Hidrólogos  
• Meteorologistas 
• Profissionais de TI  



Centros de monitoramento(s) no Brasil 

Bacias monitoradas pelo Sistema de 
Alerta de Eventos Críticos (SACE) (10 
em operação + 4 em implantação) 



Diferentes níveis de alerta adotados entre entes federal, estadual e municipal 

Fonte: Marchezini et al (no prelo) 



Curso Práticas de Prevenção e Gerenciamento 
de Riscos de Desastres 

 
12 a 16 de setembro de 2016 

São José dos Campos, SP 

Curso sobre monitoramento Apresentação dos grupos de trabalho 

3ºEIXO: EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
 

CEMADEN, CEPEDs, Defesas Civis, UNIVERSIDADES, INSTITUTOS DE PESQUISA, outros Ministérios 
Geração de conhecimento, aprimoramento de metodologias, banco de dados de pesquisas  

aplicadas a desastres (suscetibilidade, vulnerabilidade, risco) 
 

Simulados de emissão de alertas 

Atividade de  mapeamento em campo 



1375 pluviômetros semiautomáticos 
instalados  

Projeto Pluviômetros nas Comunidades 
 

286 municípios contemplados em todas as 
regiões do Brasil 

52 capacitações 
750 participantes  
232 municípios 

Não é possível exibir esta imagem no momento.

NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS E 
PARCERIAS PARA CONTINUIDADE 

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



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

Objetivo geral 
 
Contribuir, com apoio do setor educacional e da defesa civil, para a geração de uma cultura da 
prevenção de riscos de desastres socioambientais na construção de escolas sustentáveis e 
resilientes.  
 

Objetivos específicos 
 
• Construir uma rede de proteção de desastres;  

 
• Integrar educação formal  e não formal; 

 
• Compartilhar conhecimentos sobre eventos  

extremos; 
 

• Promover a gestão participativa; 
 
• Contribuir para políticas de  educação integrada. 

Não é possível exibir esta imagem no momento.



Mapeamento do território 
Não é possível exibir esta imagem no momento.

Não é possível exibir esta imagem no momento.

ESTUDANTES COMO JOVENS PESQUISADORES 
Atividades interdisciplinares 

“Jovem educa jovem” + “uma geração aprende com a outra” 
Monitoramento e alerta 

Educomunicação 

Memória e percepção 

Fonte: Marchezini and Trajber (2016) 



ESCOLAS EM ÁREAS DE RISCO 



Sec.EDU 

UFAC 
UFABC 

Tec. Sala 
de 

situação 

Tec. Sala de 
situação 

Reunião 13-15 de Setembro de 2016 
Sala de Situação – Rio Branco (AC) 



Capacitação: 52 pessoas, 7 escolas  



Aulas teóricas 

Apresentação dos grupos de trabalho 

4ºEIXO: CAPACIDADE DE RESPOSTA 

MARCO DE AÇÃO DE HYOGO : 
CRIAR SISTEMAS DE ALERTA CENTRADOS NAS PESSOAS 

MARCO DE AÇÃO DE SENDAI: 
SISTEMAS DE ALERTA MULTIAMEAÇA 



Desastre em Santa Catarina (2008) 

“[minha filha] estava sobre um monte de escombros (...) Uns vizinhos vieram 
com uma motosserra para cortar as madeiras (...) Eles tentaram cortar e ela 
disse que se cortassem um pouco dela, não tinha problema (...) [estava] escuro e 
com forte chuva (...) A dor era demais e ela pedia para que eu a matasse. A 
gente estava naquele desespero (...) Assim foi aquela penúria a noite toda. Ela 
perguntava a todo momento, na madrugada, que horas eram e se o socorro 
viria” (MENEZES, 2009, p.71-73). 

“Ela agüentou até as quatorze e trinta (...) Às dezesseis e trinta o helicóptero 
chegou, mas era tarde e não adiantava mais. É um sofrimento difícil de 
esquecer”, relata o pai que perdeu a filha (MENEZES, 2009, p.73). 

Desastre em Santa Catarina (2008) 



COMO APERFEIÇOAR NOSSO SISTEMA DE ALERTA? 

COMO CONTRIBUIR PARA CRIAR CAPACIDADES A FIM DE 
CONHECER E REDUZIR O RISCO DE DESASTRES? 

COMO MANTER A ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO 
DE RISCO DE DESASTRES? 

SISTEMA DE ALERTA é uma medida não-estrutural, mas 
pode ser estruturante 

Há medidas estruturais para reduzir o risco 



OBRIGADO 
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