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Entendendo o processo de tomada de decisão no 
monitoramento do risco de desastres e no alerta precoce: 
um estudo de caso dentro de uma sala de controle no 
Brasil 

As tarefas de monitoramento de risco de desastres e alerta precoce são um meio 
importante de melhorar a eficiência da resposta e preparação para desastres. No 
entanto, embora os trabalhos atuais nessa área tenham procurado fornecer uma 
infraestrutura tecnológica mais precisa e melhor de sistemas para apoiar essas tarefas, 
eles não conseguiram examinar os principais recursos que podem afetar a tomada de 
decisões. Diante disso, este trabalho tem como objetivo fornecer uma compreensão do 
processo de tomada de decisão em salas de controle para monitoramento de risco de 
desastres e alerta precoce. Esse entendimento é sustentado por um arcabouço 
conceitual, que foi desenvolvido neste trabalho e descreve fatores que influenciam a 
tomada de decisão. Por fazer isso, os dados foram coletados por meio de uma série de 
entrevistas semi-estruturadas e observações participativas e posteriormente avaliadas 
com membros da sala de controle do Centro Brasileiro de Monitoramento e Alerta 
Prévio de Desastres Naturais (Cemaden). As descobertas do estudo forneceram uma 
base sólida para projetar a estrutura conceitual dos fatores essenciais exigidos pelos 
tomadores de decisão. Esses fatores são separados em dois grupos: 1) as “dimensões” 
de tomada de decisão (ou seja, o tipo de risco, a fase do risco de desastre, a localização 
e a área de especialização dos operadores) e os “pilares” de tomada de decisão (ou seja, 
as tarefas, suas informações necessárias, fontes de dados úteis e a regra de 
decisão). Finalmente, as contribuições alcançadas neste estudo podem ajudar os 
operadores a entender e propor medidas pró-ativas que poderiam melhorar sua tomada 
de decisão. 

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420918301158 



 

 

Resiliência dos aeroportos e adaptação a um clima em 
mudança 

Este documento resume os membros da ACI (Resolução ACI 3/2018 sobre resiliência e 
adaptação às alterações climáticas) adotada em Bruxelas em junho de 2018. Reconhece 
o potencial impacto das alterações climáticas nas infraestruturas e operações 
aeroportuárias e incentiva os aeroportos membros a realizar avaliações de risco , 
desenvolver medidas de mitigação e canais de comunicação e levar em conta a 
resiliência e a adaptação ao clima para seus planos diretores. 

Mais eventos climáticos e climáticos extremos são esperados, uma vez que o clima 
continua a mudar. Espera-se que a frequência, intensidade, extensão espacial, duração 
e tempo dos eventos aumentem, enquanto mudanças incrementais de início lento 
podem levar à transformação fundamental do sistema socioeconômico. Muitos 
aeroportos podem permanecer vulneráveis a esses eventos, pois os riscos de 
inundações, interrupções de voos e cancelamentos se tornam mais prováveis. Os 
aeroportos precisam entender os riscos e iniciar medidas de adaptação para as 
infraestruturas existentes e novas, bem como para gerenciar operações críticas para se 
tornarem mais resilientes às mudanças climáticas. 

FONTE:https://store.aci.aero/wp-
content/uploads/2018/10/Policy_brief_airports_adaption_climate_change_V6_WEB.pdf 

 

 

Recuperação do setor de transportes: oportunidades para 
construir resiliência 

Esta nota de orientação destina-se a fornecer orientação orientada para a ação para 
funcionários do governo que enfrentam desafios de recuperação pós-desastre 
relacionados ao setor de transporte. A nota de orientação enquadra o escopo do 
trabalho de recuperação, incluindo os elementos administrativos para configurar uma 
recuperação planejada e organizada do setor de transporte, as atividades de 
implementação necessárias para restaurar a rede de transporte e recomendações para 
investir na preparação dos sistemas e na resiliência dos ativos físicos. 

A nota de orientação oferece melhores práticas, estudos de caso e ferramentas que 
podem ajudar os funcionários de transporte a identificar pontos de entrada para 



construir resiliência e reconstruir melhor, bem como orientações sobre como 
empreender uma recuperação mais eficaz e melhor coordenada do setor de 
transportes. A nota de orientação não pretende ser prescritiva nem representar ações 
apropriadas em todos os cenários de desastre ou contextos culturais, governamentais e 
socioeconômicos. Em vez disso, pretende-se oferecer considerações críticas, 
juntamente com orientação e melhores práticas, a partir das quais uma resposta 
apropriada pode ser formulada. 

FONTE:https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/transport-sector-recovery.pdf 

 

 

Estudantes do IFF participam de ação de prevenção de 
desastres com a Defesa Civil 
Alunos do curso técnico de Edificações do Instituto Federal Fluminense (IFF) de Maricá 

participaram nesta quarta-feira (17/10) de uma ação com a Defesa Civil Municipal em 

São José de Imbassaí. Os alunos cadastraram moradores para participar de um sistema 

de informações para prevenir desastres naturais na região, através do envio de 

mensagens pelo celular. Os jovens com idades entre 14 e 18 anos, que participam do 

projeto “Porta a Porta” e do Núcleo de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), coletaram 

dados dos moradores sob a orientação de uma professora e de agentes do órgão. 

De acordo com a coordenadora de Projetos da Defesa Civil, Andreia Cunha, o 

levantamento dos dados tem como objetivo a criação de um cadastro para informações 

específicas para o município, mas que tem uma importância especial para os estudantes. 

“Aqui eles observam conceitos de hidrologia e geologia que podem muito ajudar em 

seus conhecimentos e na hora de elaborar possíveis projetos de construção”, avaliou 

ela, ao lado da hidróloga Lidiane Lima, que explicou o motivo da área ter sido escolhida 

para a atividade. “Esta região tem um histórico de alagamentos por haver muitos 

córregos que descem da montanha e também construções sobre esses cursos d’água. 

Aqui podemos avaliar o que causa essas enchentes”, pontuou a especialista, que 

ministrou uma pequena palestra sobre o assunto na altura da Rua Gardênia, por onde 

passa um desses córregos. Os alunos já coletaram dados em áreas do Bairro da Amizade, 

Inoã e parte de Itaipuaçu. 

Os alunos avaliaram a ação de forma positiva para eles. “A gente se sente importante 

porque é uma coisa que pode salvar as pessoas. Eu mesma já vi muitos problemas 



acontecerem por causa da chuva”, contou a aluna Maiara Almeida, que tem 16 anos e 

mora em Itaipuaçu, mesmo bairro do colega Matheus Lima, de 15 anos. “É bacana para 

nós porque é uma coisa de utilidade pública, e também estão nos recebendo muito 

bem”, avaliou. Para a professora Elane Maria de Carvalho, é a primeira vez que os 

estudantes se sentem fazendo algo pela cidade onde vivem. “É uma participação cidadã 

que eles não tinham antes, creio que por isso esteja sendo tão bom para eles”, frisou. 

Os moradores ouvidos na ação também a consideraram de grande importância. “Eu já 

era cadastrada em um sistema nacional de informação e acho de grande utilidade. Vai 

ser bom fazerem aqui também”, acredita a motorista de transporte escolar Flávia Silva 

de Sá, de 31 anos, que mora na Rua das Violetas com o marido Vagner Figueiredo de Sá. 

“É uma coisa muito útil para nós porque dá para se preparar quando vem muita chuva”, 

pondera o operador de máquinas, de 34 anos. Morando a 14 anos na mesma rua, o 

aposentado José Coimbra Filho, de 74 anos, fez questão de procurar a equipe para se 

cadastrar mesmo depois que a equipe passou pela sua casa. “Isso é uma coisa excelente 

que vamos ter, precisamos muito disso”, elogiou. 

FONTE:https://www.marica.rj.gov.br/2018/10/17/estudantes-do-iff-participam-de-acao-de-

prevencao-de-desastres-com-a-defesa-civil/ 

 

 

O manual nacional da Holanda sobre a tomada de 
decisões em situações de crise 
Este manual nacional sobre a tomada de decisões em situações de crise apresenta os 
principais pontos da política de gestão de crises do governo central e do sistema 
nacional de organização de crises. Ele elabora os princípios estabelecidos na ordem do 
comitê ministerial de gestão de crise (estabelecimento) 20162 e descreve os poderes, 
responsabilidades e tarefas principais dos principais atores na estrutura nacional de 
crise. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/submissions/61145_nlnationalhandbookondecisionma

kingincrisissituationsnetherlands.pdf 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/Netherlands-country-report-2014.pdf 



 

De volta ao futuro: Lições aprendidas da pandemia de 
influenza de 1918 

Este documento analisa os fatores virais, genéticos e imunológicos que contribuíram 
para a gravidade da pandemia de 1918 e discute as implicações para a preparação para 
uma pandemia moderna. Ele aborda questões não resolvidas de por que o vírus da gripe 
H1N1 de 1918 foi mais virulento do que outras pandemias de gripe e por que algumas 
pessoas sobreviveram à pandemia de 1918 e outras sucumbiram à infecção. 

Além disso, também discute os novos desafios, como a mudança demográfica da 
população, resistência a antibióticos e mudanças climáticas, que enfrentaremos no 
contexto de qualquer futura pandemia de influenza. Na última década, houve um 
aumento dramático no número de cepas de vírus influenza severas que entram na 
população humana a partir de reservatórios de animais (incluindo os vírus altamente 
patogênicos H7N9 e H5N1). Uma compreensão das pandemias passadas do vírus da 
influenza e as lições aprendidas com elas nunca foram, portanto, mais pertinentes. 

FONTE:https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2018.00343/full 

 

Melhores práticas em sistemas públicos de alerta para o 
clima: riscos naturais induzidos 

Este estudo apresenta uma visão geral do sistema de alerta público, enfocando 
abordagens, padrões técnicos e sistemas de comunicação relacionados à geração e ao 
compartilhamento público de alertas antecipados. A análise enfoca a definição de um 
conjunto de melhores práticas e diretrizes para implementar um sistema eficaz de alerta 
público que possa ser implantado em múltiplas escalas geográficas, desde as 
comunidades locais até o nível nacional e também transfronteiriço. Finalmente, um 
conjunto de recomendações é fornecido para apoiar os tomadores de decisão na 
atualização do sistema nacional de alerta público e para ajudar os formuladores de 
políticas a delinear futuras diretivas. 

FONTE:https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/overview/news#news/432/details/14669/best-practice-

sharing-on-public-warning-and-information-systems 



 

Estratégia de segurança de edifícios altos 

A Estratégia de Segurança de Edifícios Altos se soma aos muitos programas e iniciativas 
inovadores de São Francisco para melhorar a preparação e a capacidade de recuperação 
da cidade no caso de um grande terremoto e fortalece a integridade e resiliência da 
infraestrutura, bairros e moradores da cidade. 

Segue e considera os principais esforços como o programa de retomada de ocupação de 
edifícios (BORP), estabelecido para ajudar os proprietários de edifícios a pré-certificar 
inspeções pós-terremoto e facilitar a reocupação segura; o plano de ação comunitária 
para segurança sísmica (CAPSS), um relatório para entender e mitigar os riscos de 
terremotos; e o programa de implementação de segurança do terremoto (ESIP), um 
plano de trabalho de trinta anos e cronograma criado em 2011 para a implementação 
do CAPSS. Complementa o programa obrigatório de matérias suaves e a avaliação de 
escolas particulares como iniciativas realizadas para avaliar e modernizar nossos 
edifícios antes do próximo grande terremoto. 

FONTE:http://onesanfrancisco.org/sites/default/files/inline-

files/Tall%20Buildings%20Safety%20Strategy%20-%20CEC%20-%2010.02.18_forDIGITAL.pdf 

 

MOVER: Esquema de dados nível 3 para indicadores, 
índices e funções de vulnerabilidade física e social 

Este relatório é o quarto (e último) de uma série de relatórios produzidos para o 
cumprimento das entregas do projeto MOVER (Plataforma de Vulnerabilidade Open 
Multi-Hazard Open para Avaliação de Risco). Ele segue o “Relatório de Início do 
MOVER”, o “Relatório do Workshop de Especialistas do Fundo de Desafios do GFDRR-
DFID” e “Esquemas de Dados do MOVER-Nível 2 para Indicadores de Vulnerabilidade 
Física e Social, Índices e Relatório de Funções”. 

O relatório inicial delineou uma abordagem de pirâmide reversa para o 
desenvolvimento do esquema de dados de vulnerabilidade do MOVER. Isso envolveu o 
desenvolvimento de uma série de versões de esquemas de dados, a partir de um amplo 
esquema de dados (Nível 1) que não leva em conta questões de disponibilidade de 
dados, uma versão mais refinada (Nível 2) do esquema de dados aplicável a contextos 
de países desenvolvidos. e, finalmente, um esquema de dados reduzido (Nível 3) mais 
aplicável ao caso dos países em desenvolvimento. O principal objetivo deste relatório é 
fornecer uma descrição detalhada dos esquemas de dados finais Nível 2 e Nível 3. 



Para auxiliar o leitor na compreensão deste relatório, é fornecida uma breve introdução 
sobre o escopo do projeto Challenge 3 MOVER. Isto é seguido por uma descrição da 
revisão do esquema de dados do Nível 2 e pelo desenvolvimento do esquema de dados 
do Nível 3. A estrutura dos esquemas de dados de Nível 2 e Nível 3 é modular e 
compreende quatro módulos principais para avaliação multi-riscos e multi-ativos de 
vulnerabilidade física e social: o módulo de indicadores de vulnerabilidade física, o 
módulo de indicadores de vulnerabilidade social, a fragilidade e danos ao módulo de 
funções de perda e ao módulo de índices de vulnerabilidade física, social e híbrida. Esses 
módulos recorrem a várias tabelas de suporte compartilhadas que listam os perigos, 
ativos, medidas de intensidade, parâmetros de perda, escalas de danos, parâmetros de 
demanda de engenharia, referências e fontes de dados. O esquema de dados Nível 3 
apresentado foi codificado no PostgreSQL e foi fornecido com uma interface de 
administração completa. O usuário é guiado na compilação do esquema de dados pela 
personalização avançada de cada um dos campos de dados que, com aliases e menus 
suspensos pré-preenchidos, garante uma experiência de entrada de dados perfeita. As 
explicações dos termos adotados nos menus pré-preenchidos são fornecidas na 
descrição do esquema de dados Nível 3, bem como nos Anexos III-VI do relatório. O 
esquema de dados é compatível com os tipos de dados dos Desafios 1 e 2 e pode 
acomodar dados em diferentes escalas geográficas. A estrutura modular do esquema de 
dados facilita sua extensão futura. O esquema de dados Nível 3 apresentado foi 
codificado no PostgreSQL e foi fornecido com uma interface de administração 
completa. O usuário é guiado na compilação do esquema de dados pela personalização 
avançada de cada um dos campos de dados que, com aliases e menus suspensos pré-
preenchidos, garante uma experiência de entrada de dados perfeita. As explicações dos 
termos adotados nos menus pré-preenchidos são fornecidas na descrição do esquema 
de dados Nível 3, bem como nos Anexos III-VI do relatório. O esquema de dados é 
compatível com os tipos de dados dos Desafios 1 e 2 e pode acomodar dados em 
diferentes escalas geográficas. A estrutura modular do esquema de dados facilita sua 
extensão futura. O esquema de dados Nível 3 apresentado foi codificado no PostgreSQL 
e foi fornecido com uma interface de administração completa. O usuário é guiado na 
compilação do esquema de dados pela personalização avançada de cada um dos campos 
de dados que, com aliases e menus suspensos pré-preenchidos, garante uma 
experiência de entrada de dados perfeita. As explicações dos termos adotados nos 
menus pré-preenchidos são fornecidas na descrição do esquema de dados Nível 3, bem 
como nos Anexos III-VI do relatório. O esquema de dados é compatível com os tipos de 
dados dos Desafios 1 e 2 e pode acomodar dados em diferentes escalas geográficas. A 
estrutura modular do esquema de dados facilita sua extensão futura. com aliases e 
menus suspensos pré-preenchidos, garante uma experiência de entrada de dados 
perfeita. As explicações dos termos adotados nos menus pré-preenchidos são 
fornecidas na descrição do esquema de dados Nível 3, bem como nos Anexos III-VI do 
relatório. O esquema de dados é compatível com os tipos de dados dos Desafios 1 e 2 e 
pode acomodar dados em diferentes escalas geográficas. A estrutura modular do 
esquema de dados facilita sua extensão futura. com aliases e menus suspensos pré-
preenchidos, garante uma experiência de entrada de dados perfeita. As explicações dos 
termos adotados nos menus pré-preenchidos são fornecidas na descrição do esquema 
de dados Nível 3, bem como nos Anexos III-VI do relatório. O esquema de dados é 
compatível com os tipos de dados dos Desafios 1 e 2 e pode acomodar dados em 



diferentes escalas geográficas. A estrutura modular do esquema de dados facilita sua 
extensão futura. 

O esquema de dados é preenchido com dados e modelos de vulnerabilidade para a 
Tanzânia e outros 5 países. O sistema desenvolvido de pontuação de fragilidade e 
vulnerabilidade é usado para avaliar a adequação de funções existentes para adoção em 
cenários de estudo de caso nesses países. Um exemplo de como inserir dados no 
esquema de dados codificados é fornecido no Anexo VII. 

FONTE:https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MOVER%20Level%203_4%20-

%20Physical%20and%20Social%20vulnerability%20data%20schemas_UPDATED.pdf 
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        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 

         CEPED – PARANÁ 

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

                    


