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Da Samarco em Mariana à Vale em Brumadinho: 
Desastres de barragens de mineração e saúde pública 

Brumadinho, Minas Gerais. Sexta-feira, 25 de janeiro de 2019. Às 12:28, a barragem de 
rejeitos da mina de Córrego do Feijão, de propriedade da Vale SA, rompe. No primeiro 
dia, foi estabelecido que 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração 
haviam sido liberados no meio ambiente. Após um mês de buscas, o número de 
mortes ultrapassou 300, com 179 corpos localizados e 131 desaparecidos.  

Do ponto de vista da saúde pública, a importância de entender a mineração de 
desastres de barragens está ligada não apenas ao número de mortes e danos à saúde, 
mas também à identificação do surgimento de novos problemas e necessidades de 
saúde ao longo do tempo, o que exige a mobilização de quase toda a população. 
estrutura de saúde pública. Além disso, como os desastres de barragens de mineração 
envolvem contaminantes, eles exigem decisões urgentes, carregadas de incertezas, a 
fim de eliminar ou reduzir exposições e riscos, bem como lidar com danos e doenças 
de curto, médio e longo prazo. Este artigo busca discutir a complexidade desse tipo de 
desastre no Brasil para a saúde pública. Os autores exploram as lições aprendidas e os 
desafios para a saúde pública e o Sistema Único de Saúde. 

FONTE:http://www.scielo.br/pdf/csp/v35n5/en_1678-4464-csp-35-05-e00052519.pdf 

 
 

 

Uma abordagem sócio-ecológica para mitigar a 
vulnerabilidade dos incêndios florestais na interface 



urbana da floresta: um estudo de caso do Thomas Fire 
2017 

Desastres causados por incêndios florestais são uma das muitas consequências do 
aumento das atividades de incêndios em todo o mundo, e muito esforço tem sido feito 
para identificar estratégias e ações para reduzir a vulnerabilidade humana a incêndios 
florestais. Embora muitos proprietários e comunidades tenham adotado tais 
estratégias, o número submetido a um incêndio subsequente é consideravelmente 
menor. Além disso, tem havido documentação limitada sobre como as estratégias de 
mitigação afetam os resultados dos incêndios florestais em todo o espectro sócio-
ecológico. 

Os autores apresentam um relato de caso documentando estratégias de mitigação de 
vulnerabilidade de incêndios florestais realizadas pela comunidade de Montecito, 
Califórnia, e como tais estratégias abordaram a exposição, a sensibilidade e a 
capacidade adaptativa. Os autores utilizam dados geoespaciais, entrevistas gravadas e 
documentação do programa para sintetizar como essas estratégias posteriormente 
impactaram o avanço da Thomas Fire 2017 na comunidade de Montecito sob 
condições extremas de perigo de incêndio. Apesar das condições extremas do vento e 
das estimativas dos entrevistados de potencialmente centenas de casas sendo 
consumidas, apenas sete residências primárias foram destruídas pela Thomas Fire, e os 
bombeiros indicaram que as atividades de mitigação pré-fogo desempenharam um 
papel claro e central nos resultados observados. 

FONTE:https://www.mdpi.com/2571-6255/2/1/9/htm 
 

 

Deslocamento de desastres: uma revisão global, 2008-
2018 

Este relatório é uma primeira tentativa de obter um inventário abrangente dos dados 
de deslocamento de desastres coletados e publicados em nível global, e revela várias 
inconsistências. Estes incluem quem é definido como deslocado e não mais deslocado, 
e quais eventos e fenômenos desencadeiam a coleta de dados - e quais não. 

O relatório examina quem coleta dados de deslocamento de desastres, como eles 
fazem e por quanto tempo, e destaca boas práticas, bem como lacunas. Discute a 
disponibilidade de dados sobre a escala e localização de novos deslocamentos, suas 
dimensões transfronteiriças, as características daqueles deslocados e dados sobre 
retornos e outros processos que ajudariam a entender quando o deslocamento 
termina. Ele também analisa os dados disponíveis para avaliar o risco de deslocamento 
futuro e o que está faltando. 



A análise revela as lacunas mais importantes e fornece um roteiro e recomendações 
para ações futuras. Ele identifica novos tipos promissores de dados e meios de análise 
que têm o potencial de melhorar a compreensão desse desafio global. Preencher as 
lacunas também seria um passo importante para abordar o deslocamento como parte 
dos esforços para implementar o Acordo de Paris e, em particular, o Mecanismo 
Internacional de Perdas e Danos da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a 
Mudança Climática (UNFCCC) e o trabalho de sua força-tarefa sobre o deslocamento, a 
Estrutura de Sendai para a Redução do Risco de Desastres e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. 

O relatório está estruturado da seguinte forma:  

• O Capítulo 1 apresenta dados sobre o deslocamento interno associado a 
desastres. Ele mostra o que foi aprendido globalmente desde o início do 
monitoramento em 2008. 

• O Capítulo 2 examina o que é o deslocamento de desastre e por que é 
importante explicá-lo. 

• O Capítulo 3 aborda as principais métricas e métodos usados para avaliar o 
fenômeno. 

• O Capítulo 4 apresenta as principais partes interessadas que monitoram o 
deslocamento de desastres no nível global. 

• O Capítulo 5 discute desafios e formas de avançar e fornece recomendações 
para melhorar a coleta de dados.  

FONTE:http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/201905-
disaster-displacement-global-review-2008-2018.pdf 

 

Resiliência fiscal a desastres naturais: lições de 
experiências no país 

Este relatório conjunto da OCDE e do Banco Mundial faz um balanço de como uma 
amostra de governos nos países da OCDE e fora da OCDE gerencia as implicações dos 
desastres naturais para as finanças públicas. O relatório baseia-se em um conjunto de 
nove estudos de caso aprofundados, concluídos por meio de uma pesquisa que coleta 
opiniões diretamente dos formuladores de políticas em todos os países. 

As constatações dos casos de países confirmam que, para muitos países, a reabilitação 
de ativos públicos danificados é um dos maiores impulsionadores de passivos 
contingentes relacionados a desastres. O apoio do governo central aos governos locais, 
muitas vezes ad hoc e não planejado, pode criar grandes passivos contingentes 
implícitos. A pesquisa e a análise deste relatório apoiarão funcionários do governo com 
lições práticas e insights para gerenciar de forma mais proativa esses passivos. 



Apesar dos esforços para estabelecer regras claras para assistência e compensação por 
perdas, os passivos relacionados a desastres tendem a subir além do que muitos 
governos se comprometeram a pagar, especialmente quando ocorrem eventos 
extremos. A capacidade dos governos de avaliar e quantificar o gasto esperado, 
criando condições que apoiem a resiliência, um planejamento fiscal adequado e 
mecanismos financeiros pré-organizados para atender de forma econômica as perdas 
que não podem ser reduzidas, determina as experiências dos governos diante de um 
choque. 

Este relatório será de interesse para funcionários públicos, planejadores financeiros, 
especialistas em risco de desastres, comunidades empresariais e um público em geral 
que considere a inclusão de responsabilidades contingentes relacionadas a desastres 
no planejamento fiscal, fortalecendo as estratégias financeiras públicas e privadas e 
aumentando a transparência e confiabilidade do choque financeiro. 

FONTE:https://read.oecd-ilibrary.org/governance/fiscal-resilience-to-natural-disasters_27a4198a-
en#page1 

 

Governando as complexidades e suas implicações na 
Estratégia de Sendai para a Redução de Risco de 
Desastres, prioridade 2, sobre governança 

As  características dos desastres estão mudando: elas provavelmente serão mais 
frequentes e intensas no futuro. A capacidade atual das nações , comunidades e 
indivíduos   para lidar com os impactos será continuamente minada e insuficiente para 
lidar com desastres futuros mais complexos. O Marco de Sendai para a  Redução do 
Risco de Desastres  (SFDRR) 2015-2030 é uma  estratégia global  para reduzir os riscos 
de desastres. Ele tem quatro  prioridades  pelas quais a Prioridade 2 pede o 
fortalecimento da governança de risco de desastres   (DRG). 

Este breve artigo analisa criticamente o progresso, os desafios e as  estratégias  para 
fortalecer o GRD. Os autores concluíram que há um enorme progresso no 
planejamento e implementação de DRGs   nos níveis  internacional , regional e 
nacional, principalmente em termos de formação de  organizações  e  redes  para 
RRD. Os autores pedem o aumento da capacidade dos atores locais através do 
fornecimento de mais recursos, dados e capacidade para a  tomada de decisões. Eles 
propõem várias estratégias para lidar com futuras  complexidades  e incertezas na 
RRD: reduzir a vulnerabilidade subjacente   como a causa principal dos desastres; seja 
inclusivo / não deixe ninguém para trás: concentre-se em grupos 
vulneráveis ,  migrantes  e deslocados; governar riscos de desastres 
urbanos; governar  a adaptação  e a mitigação das mudanças climáticas; e governar a 
resiliência para avançar em direção à governança adaptativa e transformadora. 



FONTE:https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2590061719300109?token=75AB968328A914411E
5D6A83D7BE1F1812A79311FDA7C808CAEEBAC2C43DF8FCBA318AF22311F690A9737103F70D4979 

 

Diretrizes para avaliação rápida do impacto ambiental 
em desastres - versão 5 

As Diretrizes para a Avaliação Rápida do Impacto Ambiental em Desastres (REA) 
fornecem um meio para definir e priorizar possíveis impactos ambientais em situações 
de desastre. As Diretrizes são compostas de quatro partes principais e seis anexos de 
apoio. As principais partes incluem uma introdução à REA e módulos sobre Avaliação 
da Organização e do Nível Comunitário, bem como uma consolidação e análise dos 
resultados da avaliação. Os Anexos incluem fontes de informação, formulários 
utilizados na avaliação e informações úteis na gestão do processo de REA. 

As Diretrizes para a REA são uma ferramenta para identificar, definir e priorizar 
possíveis impactos ambientais em situações de desastre. Um processo de avaliação 
qualitativa simples, baseado em consenso, envolvendo narrativas e tabelas de 
classificação, é usado para identificar e classificar questões ambientais e ações de 
acompanhamento durante um desastre. A REA é construída em torno da análise 
simples de informações nas seguintes áreas: 

• O contexto geral do desastre / conflito. 
• Desastres / fatores relacionados a conflitos que podem ter um impacto 

imediato no meio ambiente. 
• Possíveis impactos ambientais imediatos de agentes de desastre / conflito. 
• Necessidades básicas não satisfeitas de sobreviventes de desastres / conflitos 

que poderiam levar a um impacto adverso no meio ambiente. 
• Potenciais consequências ambientais negativas das operações de socorro. 

A REA é projetada para desastres ou crises naturais, tecnológicas ou políticas e como 
uma ferramenta de melhores práticas para avaliação e gerenciamento eficaz de 
desastres. A REA não substitui uma avaliação de impacto ambiental (EIA), mas 
preenche uma lacuna até que um EIA seja apropriado. A REA pode ser usada pouco 
antes de um desastre, até 120 dias após o início de um desastre, ou para qualquer 
grande mudança de estágio em uma crise prolongada. Desde o projeto da REA em 
2003, ela tem sido usada de várias maneiras, desde uma versão rápida e comprimida 
nos primeiros dias de um desastre até um processo mais completo envolvendo muitas 
partes interessadas que se sobrepôs à fase de recuperação de um grande desastre de 
escala. A ferramenta é flexível e adaptável a diferentes cenários. 

A REA não fornece respostas sobre como resolver problemas ambientais. Ele fornece 
informações suficientes para permitir que aqueles que estão respondendo a um 
desastre formem soluções de senso comum para a maioria dos problemas 
identificados. Onde as soluções não são evidentes, a REA fornece informações 



suficientes para solicitar assistência técnica ou para advogar a ação de terceiros. A REA 
contribui para a atividade e monitoramento e avaliação ambiental (M & A), mas não 
substitui um sistema formal de M & A. 

A REA não requer necessariamente conhecimento especializado. Os usuários principais 
da REA são pessoas diretamente envolvidas em operações de resposta a desastres, 
com um conhecimento básico do processo de gerenciamento de desastres, mas sem 
experiência em questões ambientais. Embora a REA possa ser concluída sem 
conhecimento especializado, um certo nível de experiência e experiência ambiental 
ajuda na análise e consolidação dos resultados da avaliação. O processo REA também 
pode ser usado por sobreviventes de desastres com o apoio apropriado. Espera-se que 
os melhores resultados surjam quando a REA for completada com informações 
estruturadas de pessoas e organizações afetadas por desastres que prestam 
assistência humanitária. As seções da REA também podem ser usadas para avaliação 
de necessidades e triagem de impacto ambiental durante o projeto e a revisão do 
projeto de assistência. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/65519_rea2018final.pdf 

FONTE:https://www.unocha.org/themes/environmental-emergencies 

 

Oportunidades para considerar infraestruturas verdes e 
ecossistemas no Sendai Framework Monitor 

A redução do risco de desastres baseada no ecossistema ganhou atenção para 
complementar ou substituir a infraestrutura cinza. Este artigo explora as maneiras 
pelas quais os ecossistemas e a infraestrutura verde (IG) são infraestruturas críticas no 
contexto da redução do risco de desastres para relatar as respectivas perdas no Sendai 
Framework Monitor (SFM). Os autores argumentam que o relato do IG sob os 
indicadores D-4 e C-5 no SFM representa uma oportunidade para rastrear as perdas, 
ainda que não forneça informações diretas sobre o progresso feito na redução do 
risco. Metas e indicadores personalizados de acordo com as necessidades dos países 
dentro do SFM podem ser uma oportunidade mais prática para relatar as perdas e o 
progresso. 

FONTE:https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2590061719300213?token=5D1DF0885705F72EAA
B6F7CB3168C5C53DB4E6D74823C3EAC829B67D32BBE40C391CBB14AF4EAB837A103652742048B1 

 



Compromissos voluntários do Marco de Sendai: 
Relatório de síntese e análise 

Reduzir a vulnerabilidade e melhorar a resiliência das comunidades e nações são 
condições necessárias para alcançar as metas das agendas globais de desenvolvimento 
sustentável, redução do risco de desastres, mudança climática, financiamento para o 
desenvolvimento e urbanização. Em outras palavras, o desenvolvimento e o 
crescimento econômico precisam ser informados sobre o risco para serem 
sustentáveis, porque os desastres podem reverter os ganhos de 
desenvolvimento. Esses desafios interconectados exigem respostas 
interconectadas. Embora os estados tenham a responsabilidade primária, a realidade é 
que as vozes de todos os atores relevantes devem ser ouvidas e suas contribuições 
devem ser reconhecidas. 

Para alcançar este objetivo, o Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos de 
Desastres (UNDRR) lançou a plataforma online Sendai Framework Voluntary 
Commitments (SFVC) em dezembro de 2018. A plataforma on-line do SFVC permite 
que as partes interessadas: informem ao público sobre seu trabalho; aprender e 
colaborar, sabendo quem está fazendo o quê e onde explorar as sinergias; e motivar os 
outros, permitindo que boas práticas sejam destacadas. Por sua vez, o UNDRR pode 
monitorar e fazer um balanço dos progressos e realizações. Este relatório apresenta 
uma síntese e análise do porque os Compromissos Voluntários (VC) são importantes, 
as características dos VCs e as contribuições para a implementação do Marco de 
Sendai. 

Os principais resultados sugerem que os VCs têm uma duração média de 6,5 anos, o 
escopo de suas atividades é predominantemente nos níveis nacional ou local (58%) e 
estão concentrados principalmente na região da Ásia. As partes interessadas que 
submetem ativamente os VCs são ONGs (56%) seguidas pelas partes interessadas na 
academia e no setor privado. Mais detalhes sobre contribuições específicas para as 
Prioridades de Ação de Sendai, Metas, Indicadores, temas, perigos e ODS também são 
fornecidos. Com base nessas informações e um foco específico na Meta E, o relatório 
compartilha boas práticas trabalhando para: fortalecer a governança em governos 
locais por meio de políticas baseadas em evidências e inclusivas; reavaliar e monitorar 
a resiliência em uma rede de municípios; e incorporar as vozes das pessoas idosas no 
desenho da política pública. Último, 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/submissions/65545_sfvcreport20190503light.pd
f 

 

Fragilidade e riscos climáticos na Colômbia 



A Colômbia vive uma exposição climática muito alta, concentrada em pequenas 
porções do país, e uma alta fragilidade que decorre, em grande parte, da violência 
política em curso, relacionada tanto a antigas quanto a novas fontes de conflito. As 
instituições políticas efetivas da Colômbia, os bem desenvolvidos sistemas de 
prestação de serviços sociais e a forte base reguladora da política econômica 
posicionam o estado para fazer importantes progressos para sua população em cada 
uma dessas áreas. No entanto, o nível historicamente alto de violência e o 
acompanhamento de deslocamentos populacionais continuam a criar riscos para os 
colombianos, inclusive em áreas que também enfrentam altos riscos climáticos. 

Este resumo primeiro identifica os locais e as populações em toda a Colômbia que 
enfrentam os maiores riscos de exposição ao clima e os riscos climáticos específicos 
que enfrentam. Em segundo lugar, discute as dinâmicas atuais de fragilidade, esferas 
nas quais o Estado tem maior capacidade de responder às necessidades públicas e 
aspectos de fragilidade que apresentam as maiores fontes potenciais de 
instabilidade. Por último, descreve como os riscos compostos de clima e fragilidade do 
estado servem para aumentar a insegurança na Colômbia. 

FONTE:https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00TBFM.pdf 

 

 

 

Segundo dia da Assembleia Mundial da Saúde é 

marcado por debates sobre caminhos para alcançar 

saúde universal 
 
22 de maio de 2019 – No segundo dia de sessões (21 de maio), a 72ª Assembleia 
Mundial da Saúde concentrou suas discussões em plenário sobre como alcançar a 
cobertura universal de saúde sem deixar ninguém para trás, enquanto as comissões de 
trabalho abordaram temas relacionados à preparação e resposta a emergências. 

Ontem, ministros e delegados das Américas começaram a expor seus pontos de vista 
sobre o tema de debate geral no plenário e explicaram detalhadamente as medidas 
que implementaram para alcançar esse objetivo, ao mesmo tempo em que reafirmam 
seu compromisso em alcançar a saúde universal. Até agora, 19 países das Américas 
fizeram apresentações. 

Os países da região concordaram em destacar a importância de basear a saúde 
universal na atenção primária de saúde e propiciar sistemas de saúde integrais e de 
qualidade para todas as pessoas. Vários ministros se referiram à resolução adotada em 
2014 pelos Estados Membros das Américas sobre acesso e cobertura universal à 
saúde. Também destacaram as áreas onde um consenso já havia sido alcançado na 



região com relação às dez recomendações feitas pela Comissão de Alto Nível sobre 
Saúde Universal no século XXI: 40 anos de Alma Ata, em abril deste ano. Além disso, 
pediram a inclusão desses consensos na resolução que será apresentada às Nações 
Unidas na reunião a ser realizada em setembro de 2019 sobre esse tema. 

Em suas intervenções, os ministros das Américas também destacaram as reformas que 
seus países implementaram para alcançar a saúde universal. Muitos deles escolheram 
diferentes temas para dar exemplos de seus sistemas de saúde em ação ou da 
necessidade de integrá-los dentro de uma cobertura universal de saúde. 

Nesse sentido, alguns ministros, como os do Brasil e Estados Unidos, referiram-se à 
necessidade de aumentar as taxas de cobertura. Outros, como os da Colômbia e 
Guatemala, falaram sobre o impacto da migração sobre os sistemas de saúde. 
Ministros do Chile e de outros países apontaram a necessidade de tornar o 
envelhecimento saudável parte do tema “saúde universal”, bem como doenças 
crônicas não transmissíveis e seus fatores de risco, como foi o caso do Paraguai. As 
mudanças climáticas e seus impactos na saúde e nos sistemas de saúde, abordados 
pela Guiana, e as situações de emergência, foram outros pontos mencionados por 
autoridades da região. 

Comitês iniciam trabalhos 
A Comissão A, encarregada de debater os assuntos técnicos da Assembleia, começou a 
abordar o tema de preparação e resposta a emergências de saúde pública, o que inclui 
a implementação do Regulamento Sanitário Internacional e o trabalho da OMS em 
emergências, entre outros tópicos. Por sua vez, o Comitê B, que costuma abordar 
questões financeiras e de gestão, também iniciou suas sessões com o orçamento da 
OMS como o primeiro item da agenda. 

Eventos paralelos 

Analisando experiências e o progresso para a saúde universal 

"A cobertura universal de saúde é uma questão de direitos humanos e ao mesmo 
tempo um meio de desenvolvimento", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, em um evento paralelo organizado para discutir o progresso alcançado 
em saúde para todos até 2030. “Ninguém deve cair na pobreza devido a problemas de 
saúde. Vamos construir um futuro mais saudável juntos”, acrescentou.  

O ministro da saúde da Colômbia, Juan Pablo Uribe, afirmou que o país “passou de 
25% de cobertura há 25 anos para quase 95% de cobertura efetiva hoje”. Disse 
também que o desafio à frente é alcançar a cifra dos 100%. “Esse desafio implica 
entender a diversidade do país e aplicar modelos flexíveis que diferem doa seguros 
que operam em grandes e médias cidades, que é onde estamos agora.” 

No encerramento do evento, a diretora da OPAS, Carissa F. Etienne, ressaltou que “a 
cobertura sem acesso à saúde não é suficiente” e que não existe uma fórmula única 



que possa ser aplicada a todos os países para alcançar a saúde universal. Ela enfatizou 
que o compromisso político deve resultar em ações concretas. 

Etienne também pediu às autoridades de saúde dos países para não se contentarem 
com um pacote básico de serviços. “Precisamos reduzir as desigualdades e barreiras ao 
acesso e precisamos de um novo modelo de saúde baseado na atenção primária que 
seja integral, não apenas curativo”, disse, adicionando que a região das Américas já se 
move nessa direção. 

Década de envelhecimento saudável: 2020-2030 
Com o objetivo de promover o envelhecimento saudável, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) liderará uma década de ação mundial em consonância com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Para analisar o progresso do organismo 
internacional na última década e compartilhar experiências, Argentina, Canadá, Chile, 
Costa Rica e Panamá organizaram um evento paralelo sobre esse tema na 72ª 
Assembleia Mundial da Saúde. 

"O envelhecimento da população é um fenômeno sem precedentes que obriga os 
nossos países a se unirem", disse o ministro da saúde do Chile, Emilio Santileces. "A 
Década de Envelhecimento Saudável 2020-2030 será um esforço global que pode fazer 
a diferença na vida das pessoas e em seus ambientes", disse ele. O Chile está 
"trabalhando para criar ambientes saudáveis para pessoas idosas, prover saúde com 
estratégias multissetoriais, capacitação de recursos humanos e menos barreiras ao 
acesso". Nesse sentido, considerou que “a saúde deve estar perto das pessoas idosas e 
ser aliada desse grupo etário e seus cuidadores”. 

A ministra da saúde do Equador, Verónica Espinosa, estimou que a porcentagem de 
pessoas idosas em seu país (atualmente 7,3% da população) triplicará entre 2015 e 
2020. Ela enfatizou que “uma visão integral de proteção dos idosos deve ir além dos 
cuidados de saúde". 

No encerramento do evento, Carissa F. Etienne, diretora da OPAS, disse que "garantir 
uma vida mais longa se tornou uma das conquistas mais importantes da sociedade". 
No entanto, o aumento da expectativa de vida não tem sido acompanhado de uma 
melhor saúde. “Nosso objetivo é garantir vidas não apenas mais longas, mas mais 
saudáveis; temos que acrescentar vida a esses anos”, afirmou. 

FONTE:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5941:segundo-

dia-da-assembleia-mundial-da-saude-e-marcado-por-debates-sobre-caminhos-para-alcancar-saude-

universal&Itemid=875 

 
 
 
 
 



 
 

Defesa Civil de Rio Preto apresenta Plano de 
Contingência de Proteção 

Objetivo do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil é a preparação e 
resposta a desastres no município, estabelecendo os procedimentos a serem 
adotados pelas instituições envolvidas em cada um dos cenários de risco 
identificados no estudo 

A prefeitura de Rio Preto, por meio da Defesa Civil apresentou oficialmente hoje, às 
10h, na sede da instituição, o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil do 
município. O plano é faz parte das metas dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU (Organização Mundial de Saúde), ao qual Rio Preto é 
signatário, e também do projeto “Construindo Cidades Resilientes”. 

“Estamos trabalhando sempre para que Rio Preto saia na frente e, hoje, com a entrega 
oficial deste documento, nos tornamos a segunda cidade do estado de São Paulo a ter 
um plano de gerenciamento concreto de crise”, afirma o coronel Carlos Lamin, 
coordenador da Defesa Civil. 
O plano 

O objetivo do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil é a preparação e 
resposta a desastres no município, estabelecendo os procedimentos a serem adotados 
pelas instituições envolvidas em cada um dos cenários de risco identificado no estudo. 
Os cenários foram classificados por intensidade. 

Todo o material foi elaborado com base na Codificação Brasileira de Desastres e 
demorou 10 meses para ficar pronto. Várias instituições se envolveram no processo, 
como a própria Prefeitura, Secretaria de Habitação, Secretaria de Obras, Secretaria de 
Serviços Gerais, Secretaria de Saúde, Semae (Serviço Municipal Autônomo de Água e 
Esgoto), Daesp (Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo), Polícia Rodoviária 
Federal, Polícia Rodoviária Estadual e empresas privadas dos ramos de combustíveis e 
logística. 

Cenários 

Foram identificados dez cenários de risco, os quais receberam classificação entre 
“médio” e “muito alto”. Confira: 

1- Avenida Bady Bassitt (Risco médio) 

Apesar dos vários investimentos para sanar os problemas de alagamento no local, 
quando o volume de chuva é muito grande, a avenida ainda entrou na classificação por 



causa do um ponto de escoamento inadequado de água, nas proximidades da rodovia 
Washington Luís. A prefeitura, por meio das secretarias de Serviços Gerais e de Obras, 
já colocou equipes para solucionar o problema. 

2- Rodovia BR -153 (Risco médio) 

Levou-se em consideração o risco de acidentes com derramamento de produtos 
químicos, como combustível, por exemplo, que podem gerar explosão, incêndio, 
intoxicação e contaminação de pessoas por meio do ambiente, principalmente pela 
proximidade com a Represa, que é uma das fontes de abastecimento de água da 
cidade. A ação escolhida para evitar todos os possíveis desastres foi instalação de 
câmeras monitoradas a cada dois quilômetros na rodovia pela concessionária Triunfo e 
pela Polícia Rodoviária Federal. 

3- Rodovia Washington Luís (Risco médio) 

Neste caso, o risco é de acidentes envolvendo os viadutos e pontes, de derramamento 
de produtos tóxicos e de atropelamentos, principalmente em áreas que há o fluxo de 
pedestres. O entroncamento da pista sentido Mirassol com a BR-153 também foi 
levado em consideração. As polícias rodoviárias Federal e Estadual fazem o 
patrulhamento preventivo e painéis informativos ao longo de toda extensão. 

4- Represa (Risco Médio) 

Além da proximidade com a rodovia BR-153, a Represa também é bem próxima da 
linha férrea. Agentes de transmissores de doenças, como o carrapato, encontram ali 
um habitat apropriado e, por isso, a Defesa Civil classificou a área com intensidade 
média. O monitoramento da água já é realizado com coleta diária e sistemas de 
plantão do Semae. 

5- Aeroporto (Risco médio) 

O local foi incluído na lista de cenários de risco por estar rodeado de casas, comércios, 
escolas e indústrias, entre outras construções. O Daesp já tem implantado um sistema 
de salvamento e combate a incêndios, juntamente a um plano de segurança. 

6- Favela Brejo Alegre (Risco muito alto) 

A área está localizada ao lado da linha férrea, com barracos de madeira, considerado 
material de alta combustão. Há também riscos de desabamento e incêndios, 
principalmente por ligações elétricas clandestinas. Essas foram variáveis importantes 
na decisão de incluir a área na lista dos cenários de risco. Outro ponto que colocou a 
favela nesta classificação foi a falta de saneamento básico, o que causa o risco de 
doenças infecciosas, virais, bacterianas e parasíticas. A Secretaria de Habitação, em 
conjunto de outras secretarias, faz a fiscalização para que não haja construção de 
novos barracos. 

7- Favela da Vila Itália (Risco muito alto) 



Também está localizada próxima à linha férrea, com habitações precárias, risco de 
incêndio, ligações elétricas clandestinas e sem saneamento básico. A contenção de 
construção de novas moradias e monitoramento também foi a ação escolhida pelas 
secretarias responsáveis. 

8- Epidemias e arboviroses (Risco muito alto) 

O plano engloba as doenças infecciosas virais, como dengue, chikungunya e zika. Para 
estes problemas, a prefeitura vem trabalhando em várias vertentes, mas a principal 
escolha do plano de contingência é a fiscalização por drones nos locais que não são 
apropriados para descarte de lixo. 

9- Linha Férrea (Risco muito alto) 

A linha férrea corta a cidade e várias composições transitam o dia inteiro, 
transportando gasolina, óleo vegetal, etanol e grãos. A proximidade com as casas em 
alguns pontos da cidade e passagens em nível foram detalhes que fizeram com que ela 
recebesse a classificação elevada. A Rumo Logística, empresa que detém os direitos de 
tráfego sobre a linha férrea, já tem plano de emergência. Além disso, há o 
monitoramento constante do alarme sonoro (buzina) perto das passagens em nível. Há 
também dispositivo de frenagem nos vagões de tanques em caso de descarrilamento e 
um conjunto de contratrilhos em pontos sensíveis para evitar que o vagão descarrilado 
saia da área ferroviária, além de detectores de descarrilamento em pontos 
estratégicos. 

10- Base de distribuição de combustível (Risco muito alto) 

Foi identificado o risco de incêndio e explosão, como ocorreu em 2008. Também não 
há espaço suficiente na base para que os caminhões de combustível estacionem, nas 
ruas do Parque Industrial, o que traz riscos aos moradores da região. O risco de 
contaminação do córrego Piedade e a possibilidade de vazamento e derramamento 
também é um ponto sensível. Como ação, há alarmes nos tanques para evitar 
transbordamento e avaliações constantes. Existe ainda plano de contingência adotado 
pela Ipiranga Produtos de Petróleo. 

Assinatura 

Todos os responsáveis que fazem parte do plano, de alguma forma, como secretários e 
representantes das instituições envolvidas no estudo e o prefeito assinaram o 
documento, que agora fica disponível. 
“A apresentação deste Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil é muito 
importante porque, por meio dele, conseguimos organizar a cidade com mais 
tranquilidade e eficácia. Com ele, dividimos a responsabilidade com todos, no sentido 
de a cidade se tornar cada vez mais resiliente”, afirma o prefeito Edinho Araújo. 

FONTE:https://www.riopreto.sp.gov.br/defesa-civil-de-rio-preto-apresenta-plano-de-contingencia-
de-protecao/ 



FONTE:https://www.riopreto.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/plancon-2019.pdf 

 
 

EVENTOS 

 

DEFESA CIVIL DE MARICÁ REALIZA ABERTURA DE 

INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE METEOROLOGIA 

APLICADA AS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL   

      A Secretaria de Proteção e Defesa Civil realizará o Curso de 

Meteorologia Aplicada as Ações de Proteção e Defesa Civil, voltado 

especificamente para profissionais que atuam nas áreas técnica e 

operacional dos órgãos de proteção e defesa civil de todo o Brasil e 

nas ações de Gestão de Risco de Desastres. 

     O curso tem por objetivo abordar a importância da Meteorologia 

no processo de tomada de decisão na Gestão de Desastres, além 

de auxiliar nas ações preventivas e de preparação ao 

enfrentamento dos eventos adversos. 

     Para efetuar as inscrições, os candidatos deverão estar 

vinculados aos órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa 

Civil (SINPDEC), conforme art. 10 da Lei Federal nº 12.608/2012. 

     Dentre os temas abordados no curso, podemos citar: Medições - 

estações meteorológicas; Rede de Monitoramento de PCD’s 

(Plataforma de Coleta de Dados); Legislação de meteorologia 

aplicada a defesa civil; Eventos extremos; Variáveis meteorológicas 

ligada à queimadas; Principais desafios na prevenção de desastres 

naturais; Radar meteorológico; Parâmetros meteorológicos; A 

meteorologia na Defesa Civil (em âmbito municipal, estadual e 

federal); Centro de monitoramento; Utilização de ferramentas 

tecnológicas de acesso a gestão das emergências,  além de outros 

temas relevantes. 

      

PERÍODO DE PRÉ-INSCRIÇÃO: DE 20 DE MAIO À 30 MAIO DE 2019 

CONFIRMAÇÃO DOS SELECIONADOS: 31 DE MAIO DE 2019 

VAGAS DISPONIBILIZADAS: 40 VAGAS 



PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO CURSO: 11 À 14 DE JUNHO DE 2019 

LOCAL: FACULDADE DE MARICÁ (FUNDAÇÃO EDUCACIONAL 
SEVERINO SOMBRA) – Endereço: Avenida Governador Roberto Silveira, 
437 - Centro, Maricá – RJ.  

PONTO DE REFERÊNCIA: PRÓXIMO A RODOVIÁRIA DE MARICÁ 

PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO, O CANDIDATO DEVERÁ: 

1-  ACESSAR O LINK:  bit.ly/CursoMeteorologia 
2-  PREENCHER O FORMULARIO DO CURSO; 

   Caso haja dúvidas, entrar em contato com a coordenação do 

curso, através do seguinte e-mail: cursosdcmarica@gmail.com 

 

 

 

 
 
INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

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

        CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

        PREVENTIONWEB 

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

        SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

                    

 

 


