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Defesa Civil: Orientações para Redução de Riscos em 

Desastres Naturais 

A Defesa Civil federal, que é parte do Ministério da Integração Nacional, compreende um 

sistema que atua na prevenção, preparação e resposta a riscos e desastres. Também envolve 

ações de reabilitação e reconstrução dos cenários afetados por desastres de natureza 

tecnológica ou natural. É o órgão que deve ser acionado em casos de riscos ou desastres 

naturais. Saiba mais:  

FONTE:http://mi.gov.br/web/guest/defesacivil 

FONTE:http://www.mi.gov.br/documents/10157/4258333/16102017_DefesaCivil_2017-

ePub.pdf/322b6aa6-c8d1-4f66-864b-c3ed38182581 

 

 

Resposta: Gestão de Desastres, Decretação e 

Reconhecimento Federal e Gestão de Recursos Federais 

em Proteção e Defesa Civil 

Em resposta aos princípios e diretrizes apontadas como prioritárias nas I e II 

Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil, ocorridas em 2010 e 2014, e com 

objetivo de apoiar os Estados, Distrito Federal e Municípios a implementarem a 

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, a Secretaria Nacional de 

Proteção e Defesa Civil - SEDEC, do Ministério da Integração Nacional, disponibiliza ao 

Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e a sociedade civil o Programa 

de Capacitação Continuada em Proteção e Defesa Civil da SEDEC/MI, conforme 

estabelece a Lei 12.608 de 10 de abril de 2012 , que instituiu a Política Nacional de 



Proteção e Defesa Civil – PNPDEC. Como estratégia de implementação, o Programa foi 

estruturado em duas linhas de atuação: a elaboração e publicação de conteúdos e a 

capacitação com foco na “Formação de Formadores” e na “Multiplicação aos 

Municípios”. Norteado de acordo com o previsto na Política, que abrange as ações de 

prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, está sendo executado por 

meio do Projeto de Cooperação Técnica Internacional BRA/12/017 – Fortalecimento 

da Cultura de Gestão de Riscos de Desastres no Brasil celebrado entre a SEDEC/MI e 

o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento-PNUD. Os conteúdos 

programáticos são apresentados em três livros: Livro Base, Apostila do Instrutor e 

Apostila do Aluno, com os seguintes ”Módulos de Formação”: i. Prevenção: “Noções 

Básicas em Proteção e Defesa Civil e em Gestão de Riscos” ii. Mitigação e Preparação: 

“Elaboração de Plano de Contingência” iii. Resposta: “Gestão de Desastres, Decretação 

e Reconhecimento Federal e Gestão de Recursos Federais em Proteção e Defesa Civil” 

iv. Recuperação: “Gestão de Recursos Federais em Proteção e Defesa Civil para 

reconstrução”. A metodologia de elaboração e atualização do presente módulo partiu 

do levantamento do acervo didá- tico-pedagógico utilizado nos cursos de capacitação 

promovidos pela SEDEC/MI com atuação exitosa e das contribuições dos técnicos 

convidados, que integraram os Grupos de Trabalho – GT’s, compostos por 

representantes de municípios, estados, academia, pedagogos, organismos 

internacionais e da SEDEC/MI. O conjunto de publicações ora apresentados não 

encerra a necessidade de abordagem de temáticas complementares demandadas pelo 

SINPDEC, havendo uma especial atenção para atualização e lançamento de outros 

temas. Esperamos que o material sirva de orientação aos integrantes do SINPDEC, 

assim como para a sociedade civil, na prevenção e preparação à desastres e no 

fortalecimento da cultura de Proteção e Defesa Civil no Brasil.  

Boa leitura!  

Renato Newton Ramlow  

Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil 

FONTE:http://mi.gov.br/documents/3958478/0/II+-+Resposta+-+Livro+Base.pdf/12a3020d-7142-

4fd4-a536-7415bc324722 

 

O relatório de riscos globais 2018, 13ª edição 

FONTE:FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL (WEF)  



Esta edição do relatório de riscos globais centra-se, em particular, em quatro áreas-
chave: degradação ambiental, violação da cibersegurança, tensões econômicas e 
tensões geopolíticas. Este relatório apresenta três novas séries: Future Shocks, 
Hindsight e Risk Reassessment. O objetivo desta série é ampliar o alcance analítico do 
relatório: cada um desses elementos fornece uma nova lente para ver o mundo cada 
vez mais complexo de riscos globais. 

O relatório de 2018 também apresenta os resultados do último Inquérito à Percepção 
de Riscos Globais, no qual cerca de 1.000 peritos e decisores avaliaram a probabilidade 
e o impacto de 30 riscos globais ao longo de um horizonte de 10 anos. Nesta pesquisa 
anual, os riscos ambientais cresceram de forma proeminente nos últimos anos. Essa 
tendência continuou este ano, com os cinco riscos na categoria ambiental sendo 
classificados acima da média para a probabilidade e o impacto em um horizonte de 10 
anos. Isso segue um ano caracterizado por furacões de alto impacto, temperaturas 
extremas e o primeiro aumento nas emissões de CO2 por quatro anos. 

FONTE:http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdf 

FONTE:http://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf 

FONTE:http://www3.weforum.org/docs/GRR/WEF_GAC16_Risk_Resilience_Insights.pdf 

 

Rumo a uma abordagem de todos os perigos para a 
preparação e resposta a emergências: lições aprendidas 
com eventos não-nucleares 

Este relatório consiste em um conjunto de contribuições de especialistas que foram 
enriquecidas com experiências nacionais de países como os Estados Unidos e o Japão 
em um esforço para aprender com eventos não-nucleares e construir uma abordagem 
de todos os perigos para a preparação e resposta de emergência (PRE) . O relatório foi 
compilado pela Agência de Energia Nuclear da OCDE (NEA) em reconhecimento das 
questões comuns compartilhadas pelas indústrias nucleares e não nucleares e lições 
de eventos não-nucleares que podem ser incorporados em PRE nuclear e radiológica. 

O relatório compartilha as lições aprendidas no EPR para indústrias químicas, acidentes 
graves, acidentes tecnológicos desencadeados por riscos naturais (natech) e saúde 
pública que engloba o bem-estar físico, mental e social. Ele examina as principais 
considerações de EPR em torno do uso das mídias sociais, do envolvimento do setor 
privado, do treinamento de líderes e exercícios de emergência. 

FONTE:http://www.oecd-nea.org/rp/pubs/2018/7308-all-hazards-epr.pdf 

 



 

 

Sistematização das boas práticas na resposta educativa 
em situação de emergência  
Uma compilação de boas práticas EIE para a resposta, recuperação e reconstrução da 
educação nas áreas afetadas pelo terremoto de 16 de abril de 2016, na costa do 
Equador.  
 
Nas páginas 38-86 do relatório apresenta uma avaliação da resposta EIE relacionada 
especificamente para cada um dos domínios e padrões Requisitos Mínimos da INEE.  
FONTE:https://app.box.com/s/gth2f5ernh61uun9b7f8h54ro92cc9qc?utm_source=INEE+email+lists&u

tm_campaign=276be646e0-BWB_2015_7_2&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-

276be646e0-25743853 

 

Sem tempo para recuar: relatório anual de síntese 
Primeira sobre os progressos desde a Cimeira Mundial 
da Ajuda Humanitária  
 
Dezoito meses depois, os compromissos assumidos na Cimeira Mundial da Ajuda 
Humanitária estão impulsionando mudanças 

A Cúpula Mundial da Ajuda Humanitária em Istambul, Turquia, colocou em movimento 
uma agenda multiano para entregar as alterações requeridas pela Agenda para a 
Humanidade. Em seus primeiros autorelatos contra os compromissos assumidos na 
Cimeira, 142 participantes descreveu os esforços que eles fizer 

FONTE:https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/No%20time%20to%20retreat_final_w

eb_nov%2027_NEW2_0.pdf 

 

 



Nova ferramenta NIST "EDGe $" pode ajudar as 
comunidades a selecionar projetos de resiliência 
econômicos 

Uma poderosa técnica baseada em software para selecionar projetos de resiliência de 
comunidades com base em infraestrutura econômica está agora disponível para o 
público. O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) lançou a ferramenta EDGe 
$ ( E conomic  Decision  G uid e  S oftware) que ajuda os planejadores comunitários e 
os oficiais de resiliência, bem como o desenvolvimento econômico, o orçamento e os 
funcionários das obras públicas. A nova ferramenta foi anunciada na reunião anual da 
American Meteorological Society em Austin, TX, em 8 de janeiro de 2018, por Jennifer 
Helgeson, economista que liderou o esforço de resiliência da comunidade para o NIST 
Applied Economics Office. O software EDGe $ pode ser baixado  aqui . 

A EDGe $ fornece uma metodologia econômica transparente e flexível baseada em 
melhores práticas para avaliar decisões de investimento com o objetivo de melhorar a 
capacidade das comunidades para se adaptar, resistir e recuperar rapidamente de 
eventos naturais, tecnológicos e provocados por problemas humanos. A ferramenta 
ajuda a identificar e comparar os atuais e futuros custos de resiliência e os benefícios 
associados às novas alternativas de investimento de capital versus manter o status-quo 
de uma comunidade. Os benefícios dos projetos de resiliência podem incluir 
economias de custos e evitar danos porque o aumento da resiliência em uma escala 
comunitária pode criar valor, incluindo co-benefícios, mesmo que um evento de risco 
não atinja. 

EDGe $ é baseado no processo encontrado no  Guia de Decisão Econômica de 

Resiliência Comunitária para Edifícios e Sistemas de Infraestrutura  (EDG). O EDG e o 
EDGe $ podem ser usados como ferramentas autônomas, mas são mais úteis como 
parte de um processo de planejamento mais abrangente e em combinação com o Guia 

de Planejamento de Resiliência Comunitária NIST  para Edifícios e Sistemas de 

Infraestrutura . O EDG e o EDGe $ incentivam os usuários a considerar benefícios não 
relacionados a desastres do planejamento de resiliência. 

Para mais informações, consulte:  https://www.nist.gov/publications/economic-decision-
guide-software-edges-tool-user -guidance 

FONTE:https://www.nist.gov/publications/economic-decision-guide-software-edges-tool-user-

guidance 

 



OMS passa a considerar todo estado de São Paulo como 
área de risco para febre amarela 

Considerando o avanço da febre amarela no estado de São Paulo, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) passou a recomendar na terça-feira (16/01) a vacinação 
contra a doença para todos os viajantes internacionais que visitem qualquer área da 
unidade federativa – foram incluídos o litoral e toda a região metropolitana de São 
Paulo. 

A determinação de novas áreas consideradas de risco de transmissão de febre amarela 
e com recomendação de vacina é um processo contínuo e atualizado regularmente 
pela OMS. A última mudança, no caso do Brasil, ocorreu em abril de 2017. 

Atualmente, a vacina para viajantes internacionais é recomendada também para os 
estados das regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil, bem como para Minas Gerais, Rio 
de Janeiro, Espírito Santo e Maranhão, além de partes dos estados da região Sul, Bahia 
e Piauí. A vacinação deve ser feita ao menos dez dias antes da viagem. 

A OMS e a seu braço regional, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), avaliam 
que a medida mais importante para prevenir a febre amarela é a imunização. Quem 
vive ou se desloca para as áreas de risco deve estar com as vacinas em dia e se 
proteger de picadas de mosquitos. 

Apenas uma dose da vacina é suficiente para garantir imunidade e proteção ao longo 
da vida. Efeitos secundários graves são extremamente raros. 

Os viajantes com contraindicações para a vacina de febre amarela — crianças com 
menos de nove meses de idade, mulheres grávidas ou amamentando, pessoas com 
hipersensibilidade grave à proteína do ovo e imunodeficiência grave — ou com mais 
de 60 anos devem consultar seu profissional de saúde para a avaliação cuidadosa de 
risco-benefício. 

A OMS recomenda também procurar assistência à saúde em caso de sintomas e sinais 
de febre amarela, durante a viagem e após o retorno de áreas com risco de 
transmissão da doença. 
 
Principais fatos sobre febre amarela: 

• A febre amarela é uma doença hemorrágica viral transmitida por mosquitos 
infectados. O termo “amarela” se refere à icterícia apresentada por alguns 
pacientes. 

• Febre, dor de cabeça, icterícia, dores musculares, náusea, vômitos e fadiga são 
sintomas de febre amarela. 

• Uma pequena proporção de pacientes que contraem o vírus desenvolve 
sintomas graves e aproximadamente metade desses morre de sete a dez dias. 

• O vírus é endêmico em áreas tropicais da África, América Central e América do 
Sul. 



• Grandes epidemias de febre amarela ocorrem quando pessoas infectadas 
introduzem o vírus em áreas densamente povoadas com alta concentração 
de mosquitos e onde a maioria dos indivíduos tem pouca ou nenhuma 
imunidade devido à falta de vacinação. Nessas condições, mosquitos 
infectados transmitem o vírus de pessoa para pessoa. 

• A febre amarela é prevenida por uma vacina extremamente eficaz, segura e 
acessível. Uma dose da vacina é suficiente para garantir imunidade e 
proteção ao longo da vida toda, não sendo necessária nenhuma dose de 
reforço. A vacina confere imunidade eficaz dentro de 30 dias para 99% das 
pessoas imunizadas. 

Doses fracionadas 

O Ministério da Saúde do Brasil anunciou na semana passada que vai adotar, entre 
fevereiro e março deste ano, o fracionamento de doses da vacina contra a febre 
amarela em três estados: Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Essa medida é recomendada pela OPAS e pela OMS como uma das estratégias de 
imunização que podem ser usadas em resposta a necessidades eventuais de 
campanhas de larga escala – uma vez que um surto ameace a capacidade de 
abastecimento, por exemplo, se espalhando para áreas altamente povoadas. 

O fracionamento não tem a intenção de servir como estratégia de longo prazo nem de 
substituir as rotinas estabelecidas nas práticas de imunização. 

FONTE:http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5580:oms-

passa-a-considerar-todo-o-estado-de-sao-paulo-como-area-de-risco-para-febre-amarela&Itemid=820 

 

Compreender a resiliência liderada pela comunidade: a 
experiência de inundações de Jacarta 

Enquanto muitos estudos argumentam que os fatores socioeconômicos são 
contribuintes significativos para a resiliência da comunidade, este estudo descobriu 
que as conexões culturais e históricas, "conectar-se ao local", foi um fator significativo 
que ajuda as pessoas a sobreviver e se adaptar. Como tal, transferir comunidades para 
locais mais seguros nem sempre é a resposta e pode contribuir para outros 
problemas. Este estudo apoia projetos para abrigos temporários e instalações após 
desastres causados por inundações através de processos de design liderados pela 
comunidade que atendem as necessidades das comunidades sem desconexão do local, 
temporária ou permanentemente. 



Os desastres contribuem para a complexidade dos problemas urbanos, como água e 
saneamento, gestão de resíduos e danos à infraestrutura. Para alguns países, os 
assentamentos ilegais, áreas de favelas, urbanização, migração interna e deslocamento 
do emprego exacerbam esses problemas. Um desastre urbano comum que ocorre em 
muitos países da Ásia e do Pacífico é uma inundação, especialmente durante a estação 
chuvosa. Inundações em Jacarta afetam comunidades vulneráveis situadas na margem 
do rio Ciliwung. Abrigos temporários foram usados em resposta, mas eles não 
responderam as necessidades dessas comunidades. 

FONTE:https://knowledge.aidr.org.au/resources/ajem-oct-2017-understanding-community-led-

resilience-the-jakarta-floods-experience/ 

EVENTOS 

“VIDA EM JOGO” 

 

A Subsecretaria de Defesa Civil da Cidade do Rio de Janeiro, fará o lançamento oficial 
do “VIDA EM JOGO”, jogo de tabuleiro idealizado por esta subsecretaria, que aborda 
de maneira lúdica e divertida as questões de Prevenção e Preparação promovendo a 
redução do risco de acidentes desastres, além de ser uma ferramenta facilitadora 
para processo ensino-aprendizagem para crianças e jovens. 
  
O Lançamento do “VIDA EM JOGO” acontecerá hoje (18/01) às 9h30, na Vila Olímpica 
Artur da Távola, localizada dentro do Parque Recanto do Trovador sito à Rua Visconde 
de Santa Isabel, S/N – Vila Isabel. Diversas atividades serão oferecidas durante o 
evento, tais como passeio de bote inflável, gincana ecológica, palestra motivacional 



com o medalhista olímpico Ricardo Prado e com o Ator e Atleta Breno Viola, 
apresentações musicais, uma apresentação sobre prevenção de afogamentos, dentre 
outras. Estas atividades serão realizadas durante todo o dia dentro da programação da 
Colônia de Férias da Vila Olímpica Artur da Távola. 
  
Este evento faz parte do conjunto de ações destinadas à população carioca que 
fomentam uma sociedade mais segura e resiliente. 
  
Posteriormente encaminharemos mais informações sobre a estratégia de divulgação e 
uso do Jogo (que inclusive pode ser replicado em outros municípios). 
FONTE:http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/home;jsessionid=CBCB033001478562AF72E3363BD1460

6.liferay-inst3 

 

 

Conferência Australiana sobre Resiliência a Desastres - 
Convocação de Resumos 

FONTE :  INSTITUTO AUSTRALIANO DE RESILIÊNCIA A DESASTRES (AIDR) 

A resiliência é sobre como podemos entender, viver, gerenciar e nos adaptar a um 
mundo de mudanças crescentes, incerteza e surpresa. Riscos e riscos são uma parte do 
nosso mundo, mas a construção de resiliência de desastres diante desses eventos 
requer uma responsabilidade compartilhada entre indivíduos, comunidades e nações e 
permite que eles se recuperem rápida e efetivamente com suporte coordenado. Esta 
conferência explorará a importância do esforço individual e comunitário no nível de 
base da resiliência dos desastres, através das condições favoráveis de governança, 
investimento e políticas públicas fortes que são necessárias para apoiar e promover a 
resiliência dos desastres e uma recuperação efetiva para os afetados por desastre . 

Os resumos apresentados para esta conferência podem considerar: 

• Atividades e estudos de caso sobre resiliência a desastres 
• Estratégias de redução do risco de desastres 
• Medindo e avaliando a resiliência de desastres 
• Melhorando a recuperação através de uma maior resiliência da comunidade 
• Estratégia e política de resiliência ao desastre 
• Novas direções na resiliência pensando 
• A economia da resiliência de desastres 
• Construindo resiliência para catástrofes desastrosas do futuro 

FONTE:https://aidr.org.au/programs/australian-disaster-resilience-conference/ 



 

 

 

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 

 

 


