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População em áreas de risco no Brasil 

Introdução 
O Marco de Ação de Sendai 2015-2030, adotado como novo paradigma por países para 
redução de riscos de desastres, estabeleceu como uma de suas prioridades ações 
voltadas para a compreensão do risco de desastres em todas as suas dimensões, ou seja, 
aquelas associadas à vulnerabilidade, capacidade de resposta, exposição de pessoas e 
bens, características dos perigos e do meio ambiente (SENDAI..., 2015). Conhecer as 
características da população e das moradias inseridas em áreas de risco é imprescindível 
para a adequada gestão do risco e respostas aos desastres, com consequente redução 
de danos humanos e materiais em todo o globo. 
Neste contexto, estabeleceu-se ainda que mortes, destruição e prejuízos causados por 
desastres naturais devem ser reduzidos significativamente até 2030, bem como esforços 
devem ser envidados pelas nações para antecipar, planejar e reduzir riscos, a fim de 
proteger pessoas, comunidades e países de forma mais efetiva, bem como a 
necessidade urgente de construir maior resiliência (ALVALÁ e BARBIERI, 2017). 
Aliado ao Marco de Ação de Sendai, ressalta-se que os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável - ODS da Agenda 2030 contemplam pilares fundamentais e norteadores das 
políticas nacionais para o desenvolvimento sustentável, incluindo metas e indicadores 
em pelo menos três ODS, os quais têm sinergias com a redução e o gerenciamento de 
riscos de desastres (ODS 1, 11 e 13). 
No Brasil, a partir de 2011, o governo federal estabeleceu um programa multisetorial 
voltado para a gestão de risco e resposta a desastres naturais, de forma integrada e 
priorizando ações de prevenção e mitigação. Em 2012, tal programa foi aperfeiçoado 
pelo Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres, considerando que a 
atuação governamental na prevenção incluiu quatro eixos: mapeamento das áreas de 
risco, sob responsabilidade da Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais – 
CPRM/Ministério de Minas e Energia; estruturação do sistema de monitoramento e 
alerta por meio do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais 
– CEMADEN/Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; obras 
estruturantes do Ministério das Cidades e fortalecimento dos órgãos de defesa civil via 
Secretaria Nacional de Defesa Civil – SEDEC/Ministério da Integração Nacional) 
(BERTONE E MARINHO, 2013). 



Com efeito, no ano de 2011 o país presenciou a ocorrência do maior desastre natural 
deste século, que culminou na morte de aproximadamente 900 pessoas e afetou mais 
de 300 mil na região serrana do Rio de Janeiro, além de severas perdas econômicas, da 
ordem de 4,8 bilhões de reais, segundo o Banco Mundial (2012). 
 
As consequências devastadoras desse evento corroboraram o consenso entre os 
especialistas de que a magnitude de um desastre está intrinsecamente relacionada com 
a interseção de fenômenos sociais, econômicos e demográficos, entre outros, que 
contribuem para aumentar a vulnerabilidade e exposição da população aos desastres 
naturais. 
A partir desse evento, no âmbito da política nacional, o então Ministério de Ciência e 
Tecnologia criou em 2011 o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 
Naturais - CEMADEN, com a missão de monitorar e emitir alertas para municípios 
prioritários de todo o território nacional da provável ocorrência de desastres associados 
a fenômenos naturais para os órgãos de Defesa Civil, utilizando tecnologias modernas 
de monitoramento e previsões hidrometeorológicas e geodinâmicas e antecipando 
impactos de desastres naturais na sociedade, infraestrutura e ambiente. 
 
No contexto da estruturação de um sistema de monitoramento e alerta de desastres 
naturais, a identificação e a caracterização da população residente em áreas de risco 
são, portanto, informações geográficas fundamentais para subsidiar ações de redução 
de danos humanos, ambientais, sociais e econômicos. 
Atualmente, no Brasil, a principal fonte de informação sobre a população disponível 
para todo o território nacional e com nível de desagregação intraurbano é proveniente 
do Censo Demográfico, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE, que tem como “missão retratar o Brasil, com informações necessárias ao 
conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania, por meio da produção, 
análise, pesquisa e disseminação de informações de natureza estatística-demográfica e 
socioeconômica, e geocientífica - geográfica, cartográfica, 
geodésica e ambiental”. Registra-se que os censos demográficos são efetuados a cada 
10 anos, e o último censo foi realizado em 2010. 
 
No entanto, informações específicas sobre a distribuição espacial e características da 
população exposta e vulnerável em áreas de risco de desastre não estão disponíveis em 
escala nacional; logo, considerando a importância de se conhecer detalhadamente esta 
população, tornou-se premente desenvolver uma metodologia que integrasse as 
informações oriundas do Censo demográfico e dos mapeamentos de áreas de risco de 
desastres no Brasil. Por outro lado, não há correspondência espacial entre os setores 
censitários, as faces de quadra e as áreas de risco. Assim, em termos metodológicos e 
operacionais, a associação das informações censitárias às áreas de risco não pôde ser 
feita de maneira direta e automatizada devido às diferenças geométricas entre as 
feições das áreas de risco e as bases de dados socioeconômicos do IBGE. Para viabilizar 
essa associação de dados, o IBGE e o CEMADEN desenvolveram uma metodologia 
inédita, a qual é apresentada no presente estudo. Cabe registrar que, além de tabelas e 
mapas de resultados, são apresentadas notas técnicas contendo definições e dados 
referentes ao Censo Demográfico 2010 e às áreas de risco a desastres naturais, além de 
breve análise da população exposta em áreas de riscos. 



 
Registra-se também que as metas estabelecidas no escopo do Plano Nacional de Gestão 
de Riscos e Respostas a Desastres - GRRD em 2012 e inseridas no Plano Plurianual para 
o quadriênio 2016-2019 consideraram 821 municípios prioritários para monitoramento, 
em razão de registros prévios de ocorrências de desastres com mortes. Atualmente, o 
CEMADEN monitora 958 municípios críticos a  desastres naturais no Brasil, para os quais 
se dispõe dos dados do mapeamento de áreas de risco, estes oriundos de várias fontes 
e realizados em diferentes anos (a maioria deles providos pela Companhia de Pesquisas 
e Recursos Minerais – CPRM, e outros provenientes de Prefeituras Municipais à partir 
dos Planos Municipais de Redução de Riscos - PMRRs, do Departamento de Recursos 
Minerais – DRM do Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT, Instituto 
Geológico – IG etc.) e que estão inseridos na plataforma de monitoramento do Centro.  
 
No âmbito da metodologia proposta foram associados dados sociodemográficos às 
áreas de risco de inundações, enxurradas e movimentos de massa para 872 municípios 
monitorados pelo CEMADEN, utilizando um novo recorte espacial, denominado Base 
Territorial Estatística de Áreas de Risco - BATER. Destaca-se que para a presente 
publicação foi considerado um número inferior ao de municípios monitorados pelo 
CEMADEN, uma vez que o trabalho de associação dos dados socioeconômicos às áreas 
de risco ainda está em elaboração. 
Portanto, a base de dados socioeconômicos considerada contempla informações para 
872 municípios avaliados, a qual é abordada nos recortes territoriais: Brasil, Grandes 
Regiões, Municípios e BATER. A data de referência da base de dados gerada a partir da 
associação dos dados apresentada no presente estudo é 30 de abril de 2017, isto é, 
considerou-se os mapeamentos de áreas de riscos disponibilizados ao CEMADEN até 
essa data e informações socioeconômicas do Censo Demográfico de 2010. 
 
A publicação está estruturada em dois capítulos temáticos. No primeiro, intitulado 
Criação da Base Territorial Estatística de áreas de Risco: associação das feições de área 
de Risco aos recortes dos setores Censitários, foram abordados os procedimentos 
operacionais e metodológicos da criação da Base Territorial Estatística de Área de Risco, 
discorreu-se sobre os desafios para a construção de uma metodologia que permitisse 
incorporar informações sociodemográficas de três diferentes fontes de dados, e 
recortes territoriais (área de risco, faces de quadra e setores censitários). Foram 
apresentados o universo de municípios abordados na pesquisa, bem como as 
potencialidades e limitações de uso e aplicação dos dados da nova Base Territorial.  
 
O segundo capítulo, Distribuição da População Exposta em Áreas de Risco no Brasil, 
teve como objetivo espacializar os recortes territoriais e a distribuição da população em 
risco pelos municípios, unidades da federação e grandes regiões do país. Além de 
caracterizar a população de acordo com algumas variáveis importantes para análise de 
população exposta a risco de desastres como: 
as faixas etárias mais vulneráveis a desastres; acesso à rede de abastecimento de água; 
acesso à rede de esgotamento sanitário, e acesso a coleta de lixo. 
 
Na publicação impressa, constam além de tabelas, cartogramas e resultados por 
polígonos de BATER, notas técnicas com sucinta descrição do planejamento e operação 



da coleta e da base territorial, conceitos e definições do Censo Demográfico 2010 e 
breve análise da situação da população exposta em áreas de risco inferindo uma 
primeira aproximação das potencialidades dos dados gerados. Nos anexos 1 e 2 são 
disponibilizados os dicionários de variáveis da base de dados socioeconômicos por 
domicílio e por morador. As informações divulgadas serão disponibilizadas no portal do 
IBGE na Internet. 
 
Embora a metodologia tenha sido desenvolvida para subsidiar o monitoramento e a 
emissão, quando necessário, de alertas de desastres naturais pelo CEMADEN, destaca-
se que os resultados disponibilizados podem ser utilizados para fins acadêmicos e 
técnico-científicos voltados ao estudo da população exposta em áreas de risco de 
desastres. Espera-se, ainda, que sua utilização possa apoiar a elaboração de políticas 
públicas para a redução de risco de desastres. 
FONTE: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101589.pdf 

 

Furacões, inundações e vulcões unem as Américas para 
combater o risco 

De Mami Mizutori 

Vinte anos após o furacão Mitch ter ceifado milhares de vidas em toda a América 
Central, agora é prática comum que os países das Américas se reúnam a cada dois anos 
para discutir prevenção e como construir resiliência a eventos extremos, tanto 
climáticos como não relacionados ao clima. 

Nesta ocasião, eles se reunirão em Cartagena, Colômbia, contra o pano de fundo trágico 
da erupção vulcânica que custou tantas vidas na vizinha Guatemala, deixou milhares de 
desabrigados e concentrou a atenção mais uma vez em como reduzir o risco de 
desastres em toda a região. 

Somente no ano passado, centenas de pessoas morreram e milhões ficaram 
desabrigadas ou desabrigadas, em grande parte devido a uma estação extremamente 
destrutiva de furacões no Atlântico, principalmente no Caribe. 

As principais inundações afetaram o Brasil, o Canadá, a Colômbia, a Guatemala, o Peru 
e os Estados Unidos. O México foi atingido por dois fortes terremotos. O maior incêndio 
florestal na história da Califórnia causou perdas seguradas de US $ 2,27 bilhões. O 
Canadá e o Chile também foram afetados por incêndios que podem estar aumentando 
em um mundo mais propenso à seca e mais propenso à seca. 

À medida que os governos em toda a região aumentam seus esforços para proteger seus 
cidadãos, especialmente do crescente número de eventos climáticos extremos, fica 
claro que inúmeros fatores de risco estão tornando esse desafio mais formidável a cada 
dia que passa. 



A mudança climática é uma grande preocupação em uma região que dá origem aos 
sistemas climáticos extremos conhecidos como El Niño e La Niña e, muitas vezes, sofrem 
seus piores impactos. Os requisitos de investimento para a redução do risco de 
desastres e a adaptação às mudanças climáticas podem aumentar consideravelmente, 
mesmo se o aquecimento global estiver limitado a 1,5ºC, como recomendado pelo 
Acordo de Paris. 

Os que estão em maior risco em um mundo em aquecimento são aqueles que vivem em 
situação de pobreza, risco ambiental, moradia de baixa qualidade e onde a governança 
de risco e a capacidade institucional são fracas. 

A região tem mostrado liderança na tentativa de abordar esses fatores de risco de forma 
coerente que une os pontos entre a implementação do plano global para reduzir as 
perdas por desastres, o Marco de Sendai para a Redução de Riscos de Desastres 2015-
2030, o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas e os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), particularmente aqueles focados na erradicação 
da pobreza, ODS1, construção de cidades e comunidades resilientes, ODS11 e ação 
sobre o clima, ODS13. 

Espera-se mais progresso nesta semana, quando os governos se reunirem em Cartagena 
na 6ª Plataforma Regional para Redução de Riscos de Desastres nas Américas. 

Um princípio-chave para reduzir as perdas por desastres é que você mede essas perdas 
em primeiro lugar. Parece óbvio, mas nem todos os países fazem isso. O Escritório da 
ONU para Redução de Risco de Desastres continua a ajudar 100 países em todo o mundo 
com o desenvolvimento e manutenção de bases de dados de perda de desastres 
nacionais e mais necessidade de se juntar ao esforço. 

Uma base de dados nacional de perda de desastres estabelece uma referência sobre 
quais países podem medir seu progresso na redução das perdas por desastres e também 
pode ser usada como um guia para investimento na redução do risco de desastres para 
garantir que o investimento seja informado sobre riscos e proporcione bons retornos. 

Isso pode levar a ações como um novo código de construção para regiões propensas a 
terremotos, ou proteção ambiental para áreas costeiras como florestas de mangue, 
proibições de construir em planícies de inundação ou reforma de escolas e hospitais 
para resistir a tempestades. 

Capturando dados 

Uma medida de quão seriamente esta questão está sendo tratada nas Américas é que 
esta conferência regional é a primeira do tipo a incluir a participação de Escritórios 
Nacionais de Estatística, que têm um papel vital a desempenhar para assegurar que os 
dados sobre mortalidade relacionada a desastres, números de as pessoas afetadas, as 
perdas econômicas e os danos à infraestrutura crítica são apropriadamente capturados 
para informar a tomada de decisões no mais alto nível. Este trabalho é vital para medir 
o progresso nos ODS. 



Outra característica interessante deste evento é a participação de parlamentares. As 
Américas lidera o mundo em termos de implementação de marcos legislativos sobre 
redução do risco de desastres. Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, 
Nicarágua, Paraguai e Peru alinharam sua abordagem à gestão de riscos de desastres 
com as metas e prioridades do Marco Sendai. 

Parlamentares de diferentes países da região estão unindo forças para recomendar um 
protocolo parlamentar para a legislação sobre redução do risco de desastres. 

Nada na memória recente trouxe para casa tão vigorosamente quanto a temporada de 
furacões no Atlântico do ano passado, como comunidades costeiras vulneráveis são para 
eventos climáticos extremos. 

A pesquisa mais recente sugere que o número de mortos pode ter sido 
significativamente subestimado, uma vez que não levou em conta as consequências dos 
furacões nos cuidados médicos daqueles que dependem de conexões de transporte e 
um suprimento ininterrupto de eletricidade para a sobrevivência. 

Esta será uma questão fundamental a ser analisada ao revisar o furacão do Atlântico de 
2017 na Plataforma Regional. 

Todo esse esforço deve levar a um aumento significativo no número de países com 
estratégias nacionais e locais para a redução do risco de desastres, que é uma das sete 
metas do Marco Sendai e tem um prazo de 2020. Atingir essa meta é crucial para a 
implementação do Marco de Sendai Sendai na sua totalidade. 

O entusiasmo em trabalhar no nível local é atestado pelo fato de que 1.800 cidades e 
vilarejos da região participam da campanha Making Cities Resilient da UNISDR. 

Espera-se que o interesse gerado por esta conferência e a participação de pessoas de 
todos os 35 países da região levem a uma mudança profunda na forma como os 
governos traduzem o compromisso político em ação real e investimento em nível local. 

Isso ajudará a criar a mudança de paradigma buscada pela Estrutura de Sendai, que é 
uma mudança de foco do gerenciamento de desastres para o gerenciamento dos riscos 
reais que levam a esses eventos em primeiro lugar. 

FONTE:http://news.trust.org/item/20180620121343-dk2o7 
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FONTE:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwzVjr9K1rWYaSQf57Tc10K_7JCU87OVQYFiYyu
tHgPzPxmg/viewform 

 

 

Especialista em Programas Implantáveis - Proteção 
Infantil em Emergências 
Resumo: Estamos recrutando para um novo e empolgante cargo de Especialista em 
Programas Implantáveis - Proteção à Criança em Emergências. 
O prazo para inscrições é às 9h da manhã de quarta-feira, 11 de julho de 2018 

FONTE:https://plan-uk.org/jobs-and-volunteering 

 



 

Diretor de Operações 
Resumo:Esta é uma nova posição sênior, que trabalhará ao lado dos dois diretores 
executivos e co-fundadores da Artolution, reportando-se ao presidente. A capacidade 
de desenvolver uma relação de trabalho colaborativa e de apoio mútuo com a diretoria 
e com os dois Diretores Executivos / Co-Fundadores é essencial. O papel supervisionará 
os componentes financeiros e administrativos do trabalho da Artolution (orçamento, 
sistemas, protocolos, contratos e conformidade), gestão de recursos humanos, 
administração de programas e projetos. 

FONTE:https://www.artolution.org/ 

 

Coordenador da INEE: Política Educativa 
Resumo:A Rede Interagencial para a Educação em Emergências (INEE) procura um 
Coordenador para a Política de Educação, para liderar o trabalho da INEE em políticas 
em contextos de crise e para ser responsável pela gestão e coordenação do Grupo de 
Trabalho de Políticas Educacionais da INEE. Esta posição promoverá a colaboração 
interinstitucional entre os membros do Grupo de Trabalho e apoiará diversas iniciativas 
para influenciar políticas relativas à educação em emergências e contextos afetados pela 
crise. O Coordenador fornecerá orientação técnica e garantirá a gestão satisfatória do 
projeto, liderando o desenvolvimento do plano de trabalho anual do Grupo de Trabalho 
e o planejamento estratégico plurianual. O coordenador contribuirá para o 
envolvimento estratégico geral e o funcionamento da rede. O coordenador executará 
todas as responsabilidades relevantes (por exemplo, comunicações, 
advocacia, promoção e angariação de fundos) em coordenação e colaboração com o 
Secretariado da INEE, a fim de assegurar a coerência e harmonização entre as 
atividades. A supervisão e gestão desta consultoria serão fornecidas pelo Coordenador 
de Política e Parcerias Séniores da INEE. 

A INEE é uma rede global aberta de mais de 14.000 membros em 130 países que 
trabalham juntos dentro de uma estrutura humanitária e de desenvolvimento para 
garantir a todas as pessoas o direito à educação de qualidade e segura em emergências 
e recuperação pós-crise. Os membros da INEE são profissionais, estudantes, 
professores, funcionários de agências da ONU, organizações não-governamentais, 
doadores, governos e instituições acadêmicas. A INEE apoia a sua rede através das suas 
funções centrais de construção de comunidades, reunindo diversas partes interessadas, 
gestão do conhecimento, ampliando e defendendo, facilitando a aprendizagem e 
fornecendo aos membros os recursos e apoio de que necessitam para realizar o seu 
trabalho em educação em contextos afetados pela crise. 



FONTE:https://rescue.csod.com/ats/careersite/jobdetails.aspx?site=1&c=rescue&id=2137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 



         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-
chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 

 


