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RESUMO

A pesquisa se desenvolveu no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, mais
especificamente na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, no período de 10 de junho a 29
de outubro de 2015. O objetivo geral foi verificar a importância do sistema de monitoramento
meteorológico efetivo dentro da estrutura da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do
Estado de Roraima para o planejamento e execução das ações pré-desastre. A metodologia
utilizada foi a análise qualitativa, pesquisa bibliográfica, documental e entrevistas não
estruturadas, sendo estas realizadas com o universo de pessoas que trabalham na
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, para que pudessem subsidiar com maior fidelidade
as informações relativas as formas e meios utilizados no sistema de monitoramento
meteorológico atual. Fez-se uso da pesquisa documental em que houve a coleta de dados em
fontes documentais, escritas ou não, levantamento bibliográfico. Como resultado da pesquisa
verificou-se que o monitoramento meteorológico da Defesa Civil Estadual não é exercido de
forma efetiva podendo acarretar em falhas no direcionamento das ações pré-desastre, visto a
implementação em âmbito global da cultura de gestão de riscos e a busca por formas mais
seguras na prevenção dos efeitos advindos de um evento adverso, isso se deve a fatores
preponderantes como: insuficiência de recursos humanos e materiais. Observou-se que há a
necessidade da definição de pessoal com o mínimo de especialização na seara do
monitoramento meteorológico, bem como de equipamentos destinados especificamente para o
fim do monitoramento e alerta aos fenômenos meteorológicos para que as ações de
prevenção, preparação e mitigação em defesa civil sejam implementadas de forma confiável e
que possam atuar com a eficiência esperada.

Palavras-chave: Defesa Civil – Monitoramento Meteorológico – Prevenção – Desastre –
Gestão de Riscos.



ABSTRACT

The research was developed under the Fire Brigade of Roraima, specifically in the State
Coordination of Civil Defense in the period from June 10 to October 29, 2015. The general
objective was to determine what is the importance of the effective meteorological monitoring
system within the framework of the Civil Protection State Coordination state of Roraima to
the planning and execution of pre-disaster actions. The methodology was qualitative analysis,
bibliographical, documentary research and unstructured interviews, which are conducted with
the number of people working in the State Coordination of Civil Defense, so they could
subsidize higher fidelity information on the ways and means used in Current weather
monitoring system. There was use of documentary research in which there was data collection
in documentary sources, written or not, literature. As a result of research it was found that the
meteorological monitoring of State Civil Defense is not exercised effectively and may result
in failures in the direction of pre-disaster actions, since the implementation globally of risk
management culture and the search for forms safer in the prevention of the effects arising
from an adverse event, this is due to important factors such as: lack of human and material
resources. It was observed that there is a need of personal definition with minimal expertise in
the harvest of weather monitoring and equipment intended specifically for the purpose of
monitoring and alerting the meteorological phenomena for the prevention, preparation and
defense in mitigation Marital are implemented reliably and that they can act with the expected
efficiency.

Keywords: Civil Defense - Weather Monitoring - Prevention - Disaster - Risk Management.
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1 INTRODUÇÃO

A pesquisa está direcionada para descobrir a importância da utilização das

informações meteorológicas nas ações inerentes à prevenção, preparação e mitigação do

desastre e consequente redução dos efeitos negativos decorrentes dos fenômenos

meteorológicos mais comuns no Estado de Roraima, tais quais: enchentes, inundações,

alagamentos, estiagem e incêndios florestais.

Dessa forma, o trabalho foi direcionado a investigar quais as ferramentas

meteorológicas que poderiam auxiliar na tomada de decisões das ações de defesa civil na

iminência de um desastre.

A escolha pela temática abordada se deu pelo fato de ser bombeiro militar mesmo

antes de iniciado o Curso de Formação de Oficiais- CFO e, ter exercido diversas atividades de

trabalho ligadas às ações de defesa civil. Esse contato direto com as problemáticas que

engessam as ações da defesa civil em Roraima funcionou como um facilitador na exposição

de todos os empecilhos que cercam essa atividade neste Estado.

Buscou-se analisar como é realizada a recepção dos dados obtidos das ferramentas de

informações meteorológicas, o que por si só não são suficientes para que haja a imediata

minimização dos desastres, logo a demanda para que haja pessoal técnico com o mínimo de

qualificação para que se processe a análise e interpretação adequada dos dados e informações

obtidas é algo primordial.

A problemática a ser desenvolvida foi para verificar se o fato de haver um sistema de

monitoramento meteorológico efetivo e instalado dentro da estrutura interna de Defesa Civil

Estadual é importante para a realização de suas ações nas fases que antecedem ao desastre; e

para a consecução das informações que embasam os resultados desta pesquisa, foram

realizadas investigações para conhecer as ferramentas que poderiam ser de melhor utilidade,

levando em consideração os aspectos regionais do Estado de Roraima, com o intuito de

abordar seus efeitos, e a minimização dos eventos adversos, se houvesse um sistema de

monitoramento efetivo; posterior às demais investigações mas não menos importante, foi

realizado levantamento acerca das ferramentas utilizadas atualmente pela Coordenadoria

Estadual de Defesa Civil.

A importância desta pesquisa se dá pela ampla capacidade que a análise da questão

temática tem em possibilitar a redução de danos e prejuízos provenientes de um evento

adverso de origem meteorológica, como as que geralmente atingem o nosso Estado:

inundações, alagamentos, estiagem e incêndios florestais. Pois como a ênfase se dá nas ações
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de prevenção, preparação e mitigação; há uma possibilidade maior de que o cenário a ser

atingido possa se preparar para o impacto, aumentando sua resiliência1.

Com sua aplicabilidade, a comunidade roraimense pode tornar-se mais resiliente; e

existindo um banco de dados abastecido com informações sobre clima e tempo aliada a um

acompanhamento efetivo das informações inseridas nesse banco de dados, as chances de que

pessoas possam ser alertadas sobre a iminência de um desastre de origem meteorológica são

elevadas.

Com sua concretização, além de minimizar os danos e prejuízos particulares e

públicos resultados da ação do desastre, a sociedade, consequentemente, passa a confiar mais

nas instituições que atuam na Defesa Civil, e a partir daí as informações que se julguem

necessárias e importantes para se viver de forma mais segura, tornam-se mais fáceis de serem

incutidas na sociedade. Assim, medidas que visam aumentar a resiliência de uma comunidade,

são mais facilmente aceitas pela população. Trata-se de uma questão de credibilidade, vindo a

se transformar em um forte elo entre sociedade e instituições de Defesa Civil, um auxiliando o

outro e ambos tornando se mais fortes.

No desenvolvimento deste trabalho foi apresentado histórico sobre a Defesa Civil,

sua evolução e importância para a sociedade, quando surgiu no Brasil e quando passou a ser

dada maior importância ao tema, em seguida o foco foi reduzido ao aspecto regionalizado da

pesquisa em si, que são os eventos adversos e as ferramentas utilizadas atualmente nas ações

pré-desastre pela Defesa Civil.

Espera-se com este estudo a possibilidade de chegar a algumas conclusões e o

direcionamento para quesitos que venham a contribuir para que os profissionais desta área

encontrem uma fonte de consulta e/ou um incentivo para a pesquisa.

1.1 HISTORICIDADE

A primeira Constituição do Império do Brasil, datada de 24 de março de 1824, em seu

artigo 179, fala em garantir os socorros públicos; a primeira Constituição da República, de 24

de fevereiro de 1891, em seu artigo 5º, diz que “(...) incumbe à União prestar socorros ao

Estado que, em caso de calamidade pública, os solicitar (...)”; a Constituição de 16 de julho de

1 De acordo com a Estratégia Internacional para Redução de Desastres da Organização das Nações Unidas
(EIRD/ONU), a expressão resiliência é entendida como a capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade,
potencialmente exposta a ameaças, para adaptar-se, resistindo ou modificando, com o fim de alcançar ou manter
um nível aceitável em seu funcionamento e estrutura. (ESTRATÉGIA..., 2004, p. 18, tradução nossa).
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1934, em seu artigo 5º, fala em “(...) organizar defesa permanente contra os efeitos da seca

nos Estados do Norte (...)”, e, no artigo 7º, em (...) prover a expensas próprias, às

necessidades de sua administração, devendo, porém, a União prestar socorros aos Estados

que, em caso de calamidade pública, os solicitar”, e diz ainda no artigo 113 que “(...) a casa é

o asilo inviolável do indivíduo”. Nela ninguém poderá penetrar, de noite, sem consentimento

do morador, senão para acudir a vítimas de crimes ou desastres, nem de dia, senão nos casos e

pela forma prescritos na lei (“...)”, e o artigo 177 trata do atendimento aos efeitos da seca.

Enfim, a Constituição de 10 de novembro de 1937 trata do direito de propriedade em seu

artigo 122 (BRASIL, 1824; 1891; 1934; 1937).

Então, inspirado pelo Civil Defense Service, instituído com sucesso pelo governo

britânico para minimizar os efeitos dos frequentes ataques ao seu território, em 1940;

preocupado com eventuais ataques externos, a exemplo do ocorrido a Pearl Harbor, em

dezembro de 1941; e em resposta aos numerosos naufrágios de navios brasileiros torpedeados

por submarinos alemães, o Brasil declarou guerra ao Eixo, em 1942, e no mesmo ano criou o

Serviço de Defesa Antiaérea, pelo Decreto-Lei n.º 4.716, de 21 de setembro de 1942, no ano

seguinte transformado em Serviço de Defesa Civil, pelo Decreto-Lei n.º 5.861, de 30 de

setembro de 1943. Em 1946, quando terminou a guerra, esse serviço foi desativado por ser

considerado desnecessário (CASTRO, 2003).

A Constituição Brasileira, de 05 de outubro de 1988, determinou em seu artigo 5º

garantir a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade; no artigo

21, planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente a

seca e as inundações; no artigo 22, que compete privativamente à União legislar sobre defesa

territorial, aeroespacial, marítima, defesa civil e mobilização nacional; e o artigo 148 § 3º

prevê a abertura de crédito extraordinário somente para as despesas imprevisíveis e urgentes,

como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública (BRASIL, 1988)

No mesmo ano da Constituição (1988), a proposta de pensar a Defesa Civil como

instituição estratégica para redução de riscos de desastres surgiu com a organização do

Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, por meio do Decreto n.º 97.274, de 16 de

dezembro de 1988, que também fala do reconhecimento de situação de emergência ou estado

de calamidade pública por portaria do Ministro de Estado do Interior, à vista de decreto

baixado por ente federado.
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1.2 A NOVA LEGISLAÇÃO

A Lei n. 12.608, de 10 de abril de 2012 instituiu a Política Nacional de Proteção e

Defesa Civil - PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil -

SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC, ela difere pouco

do que já estava configurado na Política Nacional de Defesa Civil de 1994. Mas, resultou em

uma mudança fundamental na forma de analisar a Defesa Civil como, por exemplo, passou a

ser lei, não uma obscura resolução de um conselho, resolução sugere, orienta e propõe, no

entanto, a  lei determina, impõe, e obriga. Além disso, a Lei n.º 12.608/12, que tem como

principal foco ações de prevenção sem, naturalmente, descurar das ações necessárias de

resposta, de socorro e assistência e de recuperação, define as competências da União, Estados,

Distrito Federal e Municípios, isolada e conjuntamente, (artigos 6º ao 9º) (BRASIL, 2012).

A execução das atividades de Defesa Civil é de competência constitucional atribuída

aos Corpos de Bombeiros Militares, conforme §5º do Art. 144 da Constituição Federal de

1988: “... aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a

execução de atividades de defesa civil” (BRASIL, 1988).

As Coordenadorias Estaduais de Proteção e Defesa Civil – CEPDEC’s são elementos

integrantes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC, conforme preconiza

a Lei Federal 12.608 de 10 de abril de 2012 (BRASIL, 2012).

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil no Estado de Roraima- CEDEC/RR foi

criada pela Lei Complementar n.º 052 de 28 de dezembro de 2001, a qual dispõe sobre a Lei

Orgânica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima, e sua estrutura e atuação

definidas no Art. 24 desse dispositivo legal:

Art. 24. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – CEDEC é o órgão de direção

geral, que centraliza o sistema estadual de defesa civil de Roraima e tem por

finalidade estabelecer normas e o exercício das atividades de integrar, planejar,

organizar, coordenar e supervisionar as execuções das medidas preventivas (grifo

nosso), de socorro, de assistência e de recuperação, considerando os efeitos

produzidos por fatores adversos de qualquer natureza e origens nas situações de

emergência ou estado de calamidade pública (RORAIMA, 2001, p. 06).

Em conformidade com as atribuições definidas em lei (2001), as ações de prevenção

estão entre as competências da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, tais ações para que

tenham plena eficácia, devem estar respaldadas com a utilização de fontes e ferramentas
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adequadas que possibilitem no momento certo, a correta tomada de decisões, e em

consequência a dissuasão e minimização dos danos e prejuízos decorrentes de um desastre, o

que, neste caso, os desastres de origem meteorológica.

1.3 CONCEITOS IMPORTANTES

 Defesa Civil: conjunto de ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e

recuperação destinadas à redução dos riscos de desastres com vistas à preservação do

moral da população, o restabelecimento da normalidade social e a proteção civil

(BRASIL, 2010, p. 05).

 Desastre: É o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre

um cenário vulnerável, causando grave perturbação ao funcionamento de uma

comunidade ou sociedade envolvendo extensivas perdas e danos humanos, materiais,

econômicos ou ambientais, que excede a sua capacidade de lidar com o problema usando

meios próprios (M.I.N., 2012).

 Evento adverso: corresponde a uma ocorrência desfavorável, prejudicial ou imprópria;

ou como fenômeno causador de um desastre (BRASIL, 2010, p. 05).

 Vulnerabilidade: corresponde ao nível de insegurança intrínseca de um cenário de

desastre a um evento adverso determinado. Vulnerabilidade é o inverso da segurança

(BRASIL, 2010, p.05).

 Dano: é o resultado das perdas humanas, materiais ou ambientais infligidas às pessoas,

comunidades, instituições, instalações e aos ecossistemas, como consequência de um

desastre (MIN, 2012).

 Prejuízo: é a medida de perda relacionada com o valor econômico, social e patrimonial,

de um determinado bem, em circunstâncias de desastre (MIN, 2012).

 Meteorologia: é definida como a ciência da atmosfera e está relacionada ao estado físico,

dinâmico e químico da atmosfera e às interações entre eles e a superfície terrestre. e

climatologia é o estudo cientifico do tempo (AYOADE, 1988).

 Tempo: estado momentâneo da atmosfera com relação à temperatura, unidade,

nebulosidade, precipitação e outros fenômenos Meteorológicos (CONTI, 1998).

 Clima: é a síntese do tempo num dado lugar durante um período de aproximadamente 30

– 35 anos, refere-se às características da atmosfera inferidas de observações contínuas

durante logo período (CONTI, 1998).
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 Monitoramento: observação e medição contínua dos processos ambientais

(KOBIYAMA et al., 2006).

1.4 A CULTURA DE GESTÃO DE RISCOS

No Brasil, as questões relacionadas à Proteção e à Defesa Civil vêm passando por

mudanças significativas nos últimos anos. Em 2012, ficou evidente que o tema alcançou um

novo patamar de prioridade na Agenda do Governo Federal, o que foi materializado pela

edição da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) (BRASIL, 2012).

O Ministério da Integração Nacional (MI), por meio de sua Secretaria Nacional de

Proteção e Defesa Civil (SEPDEC), vê essa priorização como oportunidade para promover o

fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e para dar maior

representatividade ao Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil. Tudo isso com o

objetivo primordial de proteger a propriedade e a integridade dos cidadãos que hoje habitam

áreas de risco e, em casos extremos, salvar vidas. Reflexo da relevância socioeconômica da

PNPDEC para o Governo Federal foi o lançamento, em 08 de agosto de 2012, do Plano

Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres (PNGRD). Que previa investimentos

federais de R$ 18,8 bilhões até 2014, em ações de prevenção, mapeamento de áreas de risco,

monitoramento, alerta e resposta a desastres (TREVIZAM, 2014).

Conforme o texto de referência da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa

Civil elaborado por Raquel Trevizam (2014), essas ações orientavam-se em uma questão

central: a necessidade de uma mudança de cultura, tanto na forma do governo lidar com os

assuntos relacionados à questão do risco e dos desastres, como também na maneira com que a

própria comunidade encara o tema. Essa mudança de cultura visa ampliar a capacidade de

percepção dos riscos existentes, de preparação para possíveis eventos adversos e de

transformação dos ambientes, para torná-los menos vulneráveis e, em consequência, mais

resiliente aos impactos negativos provocados pelos eventos adversos, principalmente os que

são recorrentes.

Os temas relacionados atualmente à Proteção e à Defesa Civil estão em evidência em

todo o mundo. As mudanças do clima tem gerado um número de eventos adversos para os

quais as comunidades precisam se preparar e com os quais os governos precisam lidar, com

foco na criação de comunidades e de cidades resilientes (TREVIZAM, 2014).
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A Lei nº 12.608/2012 é a mais recente. Ela representa uma evolução para a Defesa

Civil Brasileira. Dentre suas inovações, destaca-se a ampliação do conceito de Defesa Civil,

que passou a incorporar a palavra Proteção como componente da política e do próprio

Sistema. Antes chamado de Sistema de Defesa Civil, ele passou a ser chamado de Sistema

Nacional de Proteção e Defesa Civil. A mudança indica uma preocupação antiga, mas que

pela primeira vez foi expressa em lei: a proteção da população e a ênfase nas ações que

antecedem ao desastre, de modo a evitá-lo ou a minimizar seus efeitos (TREVIZAM, 2014).

O Brasil é signatário do Marco de Ação de Hyogo (MAH), o Brasil realiza uma série

de ações para reduzir o risco de desastres nas cidades e nas comunidades. O Ministério de

Integração Nacional participa ativamente da Plataforma Global, procurando influir na política

mundial sobre a redução de Riscos de Desastres (TREVIZAM, 2014).

Conforme Trevizam (2014), ciente de que a redução de riscos de desastres envolve

ações multissetoriais e requer o envolvimento de diversos órgãos do governo, o Ministério da

Integração Nacional, como órgão coordenador do Sistema Nacional de Proteção e Defesa

Civil (SINPDEC), criou por meio da Portaria nº 96, de 15 de março de 2013, a plataforma

brasileira de redução de riscos de desastres, com o objetivo de: (...) I. Coordenar, integrar,

articular e concentrar os esforços do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil –

SINPDEC para a redução de riscos de desastres; (...).

A Gestão Integrada de Riscos é um conceito relativamente novo, inspirado na

realidade posta em evidência pelo desastre associado ao furacão Mitch, que devastou a

América Central entre os dias 22 de outubro e 05 de novembro de 1998. A partir daí,

desenvolveu-se um novo modelo que evoluiu da gestão de desastres, com ênfase na resposta,

para a gestão de riscos e desastres, com foco no planejamento e na prevenção (EIRD/ONU,

2009).

O envolvimento da mídia e do sistema educacional é fundamental para aumentar a

percepção de risco na população e evitar o surgimento de novas áreas vulneráveis, conforme a

Gestão Integrada do Risco e Resposta a Desastre, há a necessidade de difundir, no governo e

na sociedade, uma nova cultura, que priorize a prevenção do risco e o monitoramento

participativo, com apoio dos órgãos governamentais, e não apenas ações emergenciais de

resposta aos desastres (EIRD/ONU, 2009).

Segundo Kobiyama (2003), a multidisciplinaridade envolvida na gestão de riscos

leva à disseminação de uma diversidade de termos, não havendo uma terminologia

completamente consolidada. Essa falta de homogeneidade e a consequente sobreposição de

termos podem trazer dificuldades, principalmente no que se refere às trocas de informações
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entre os diversos profissionais envolvidos na avaliação de riscos. Surge então a necessidade

de se harmonizar o entendimento dos conceitos associados à gestão de riscos de desastres.

O Glossário da Estratégia Internacional para Redução de Desastres define a gestão de

risco de desastres como o conjunto de decisões administrativas, de organização e de

conhecimentos operacionais desenvolvidos por sociedades e comunidades para estabelecer

políticas, estratégias e fortalecer suas capacidades e resiliência a fim de reduzir os impactos de

ameaças e, consequentemente, a ocorrência de possíveis desastres. Em outras palavras, a

gestão de riscos consiste na adoção de medidas para reduzir os prejuízos e danos ocasionados

por desastres, antes que estes ocorram (EIRD/ONU, 2009).

O gerenciamento de desastres contempla a organização e gestão de recursos e

responsabilidades para o manejo de emergências quando o desastre se concretiza. Essa etapa,

também denominada como gestão de emergências ou gestão de desastres, inclui planos,

estruturas e acordos que permitem coordenar os esforços do governo, de entidades voluntárias

e privadas para responder as necessidades associadas às emergências (EIRD/ONU, 2009).

Durante muito tempo a prioridade de investimento dos governos foi nas etapas de

resposta e recuperação de locais atingidos por desastres. No entanto, para reduzir os danos e

prejuízos é imprescindível investir na gestão de risco. Dessa forma, foi indispensável uma

mudança de ponto de vista no que diz respeito às ações de Defesa Civil no Brasil, sendo que

atualmente seu foco é na gestão integral do risco de desastres (grifo nosso) (EIRD/ONU,

2009).

Desta forma, a sociedade de risco nos equaliza, pois todos nós podemos estar

ameaçados pelos mesmos riscos, tais como as mudanças climáticas e a poluição, visto que

habitamos o mesmo planeta. No entanto, essa sociedade não necessariamente nos iguala,

porque possuímos distintos graus de vulnerabilidade e diferentes condições para enfrentar

esses riscos (BECK, 2010).

A realidade brasileira, em relação aos desastres naturais, se caracteriza principalmente

pela ocorrência de desastres naturais cíclicos, especialmente as inundações em todo o

território nacional, as secas na região nordeste e as estiagens no sul do país. Em relação aos

desastres tecnológicos, observa-se um crescente aumento dos acidentes envolvendo o

armazenamento e transporte de produtos perigosos, a contaminação do solo por produtos

agrícolas e pelo descarte incorreto de rejeitos (MENDONÇA F., 2008)

Isso se dá, sobretudo, devido ao aumento da vulnerabilidade sem a disponibilidade de

serviços e infraestruturas necessárias. Além disso, o Brasil possui uma cultura de prevenção e

autoproteção relativamente jovem e com um passivo de problemas muito grande para ser
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resolvido em curto prazo. No entanto, a participação e criação de diversas ações como o

Marco de Sendai, o Plano Nacional de Redução de Desastres, a Campanha “Construindo

Cidades Resilientes”, entre outras, são iniciativas que buscam mudar essa realidade (CENAD,

2012).

O Brasil, devido ao seu tamanho geográfico, às condições climáticas e fisiográficas e

aos diferentes graus de desenvolvimento urbano, está sujeito permanentemente à ocorrência

de desastres. Ao contrário de alguns países onde é frequente a ocorrência de desastres de

origem tectônica, como é o caso de terremotos e tsunamis, no Brasil os desastres tendem a

estar relacionados a fenômenos climáticos, potencializados pela ação e exposição do homem

(CEPED UFSC, C., 2012).

Um panorama interessante sobre a incidência de desastres naturais no Brasil está

disponível no Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, elaborado pelo Centro Universitário de

Estudos e Pesquisas sobre Desastres da Universidade Federal de Santa Catarina

(CEPED/UFSC). Além desse documento, destacam-se os Anuários de Desastres Naturais

elaborados pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD, 2012;

2013).

É muito comum que as ações preventivas e de mitigação se constituam como ações

isoladas, pontuais, focadas em determinadas populações, áreas ou com objetivos específicos,

como as campanhas anuais. Manter a continuidade das ações de forma integrada e continuada

é mais difícil, uma vez que exige manutenção de recursos (humanos, materiais, financeiros,

etc.); elaboração de um programa de redução de riscos no qual as ações estejam afiliadas;

atualização de dados relacionados aos riscos, mapeamentos, populações, entre outros; e uma

constante avaliação do processo em desenvolvimento para verificar se os resultados estão

sendo alcançados e as estratégias adequadas (SEDEC/MI, 2007).

Como abordado anteriormente as ações de Defesa Civil não são ações

exclusivamente governamentais, sendo de suma importância que a população atue ativamente

para a dissuasão dos efeitos de um evento adverso, mesmo que não necessite atuar por

questões de não viver em situação de risco, mas que faça seu papel dentro da sociedade e

fiscalize juntamente com as autoridades competentes atos que ponham em risco a sociedade

como um todo, e não somente isso mas que possa propor ações que tornem essa comunidade

mais resiliente (SEDEC/MI, 2007).
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1.5. MONITORAMENTO METEOROLÓGICO

Uma das maneiras existentes para mitigar os desastres naturais consiste no

monitoramento contínuo e em tempo real dos processos meteorológicos que influenciam no

clima da área analisada, bem como a sua modelagem, os quais servem como base para a

operação de sistemas de alerta e alarme (KOBIYAMA et al., 2006). O monitoramento é

possível, porque as ameaças naturais como, por exemplo, as precipitações extremas ou as

vazões de um rio, possuem caráter dinâmico (SHADECK et al., 2013). Nesse sentido, esses

eventos podem ser monitorados, permitindo que a defesa civil e os tomadores de decisão

estejam preparados para a ocorrência de desastres.

Kobiyama e Shadeck (2013) são consistentes em afirmar que o monitoramento das

condições meteorológicas e ambientais causadoras de desastres necessita de cooperação

multidisciplinar, unindo informações de diversos profissionais, como: geólogos, hidrólogos,

meteorologistas e especialistas em desastres naturais, dentre outros e para saber se é

necessária a emissão de alertas de eminência de um evento adverso, esses profissionais

precisam analisar as situações climáticas e ambientais de áreas suscetíveis a desastres

naturais.

O monitoramento consiste na observação e medição contínua dos processos

ambientais, enquanto a modelagem se refere à geração e aplicação dos modelos. Um modelo é

uma representação simplificada da realidade, ou seja, uma aproximação do que realmente irá

acontecer.  Por meio de monitoramento, é possível identificar as áreas onde desastres naturais

podem ser deflagrados e, a partir de simulações, ter informações sobre a magnitude e a

dimensão de um provável fenômeno adverso (KOBIYAMA et al., 2006). Já o alerta consiste

na iminência da probabilidade de um desastre.

No momento em que a ameaça ultrapassa o nível crítico é o momento do alarme,

quando se coloca o plano de contingência em ação. As séries ou conjuntos de dados

climáticos, hidrológicos, biogeofísicos e socioeconômicos utilizadas para realizar o

monitoramento são produzidos por diversas agências governamentais brasileiras. Essas

informações ajudam os tomadores de decisão, a Proteção e Defesa Civil e a população em

geral a planejar suas ações frente às condições esperadas, com o intuito de reduzir o risco

(KOBIYAMA et al., 2006).
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1.5.1 Sistema de Monitoramento Meteorológico Global

A equipe multidisciplinar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

na 2ª Edição do Curso de Gestão de Risco de Desastre, através do seu Centro de Pesquisas e

Estudos sobre Desastres (CEPED), dentre várias colocações pertinentes, uma delas afirma que

a Organização Mundial de Meteorologia (OMM) é uma agência das Nações Unidas que

fornece informações sobre o estado e comportamento da atmosfera terrestre, sua interação

com os oceanos e o clima resultante da distribuição dos recursos hídricos. Promove a

colaboração entre os serviços meteorológicos e hidrológicos de 169 países signatários,

coordenando as atividades de caráter operacional a fim de realizar observações

meteorológicas, climatológicas, hidrológicas e geofísicas (CEPED, 2015).

Segundo material do CEPED (2015), dentre outras atividades, a OMM é responsável

pela observação, padronização e divulgação dos dados meteorológicos e, dessa forma,

possibilita a aplicação da meteorologia na mitigação dos impactos de desastres naturais. O

Brasil faz parte da OMM e é representado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Para prever o tempo, é fundamental a troca de dados e o intercâmbio livre e irrestrito

de informações, produtos e serviços em tempo real (CEPED, 2015).

A medição de dados em todo o mundo acontece simultaneamente, em horários

estabelecidos pela OMM. Um esquema ilustrativo dos diversos tipos de fontes de dados

atmosféricos coletados pode ser visto na Figura 1.

Figura 1- Sistema global de observação de tempo.

FONTE: WMO (2015).
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A coleta de informações para o monitoramento começa nas estações meteorológicas

de superfície, tanto convencionais (manuais) como automáticas. Entretanto, apesar de serem

numerosas, as estações meteorológicas não cobrem todo o globo. Por isso, miniestações

espalhadas em locais como aeroportos, as quais medem ventos, pressão atmosférica,

precipitação pluvial e umidade do ar, também são utilizadas. (CEPED, 2015)

Conforme pesquisa do Centro de Pesquisas e Estudos sobre Desastres (2015),

atualmente, cerca de três mil aviões comerciais conveniados à OMM voam por áreas de

grandes altitudes que as estações terrestres não cobrem. Esses aviões viajam a quase 11 mil

metros de altura, onde as condições de tempo são diferentes da superfície e, por isso, esses

dados são valiosos apesar de o globo não ser totalmente coberto por essas aeronaves. Acima

dos aviões, existem os balões meteorológicos, que podem atingir 30 mil metros de altitude.

Eles carregam instrumentos que medem a pressão atmosférica, a temperatura e a umidade

relativa do ar. A partir do monitoramento da posição do balão, é possível checar também a

direção e velocidade do vento.

O CEPED (2015), afirma que a OMM disponibiliza todos esses dados na forma de

gráficos, tabelas e mapas, os quais, em razão da sua complexidade e especificidade, são

utilizados diretamente por meteorologistas para a previsão do tempo. Ressalta-se que mesmo

com tantos dados, poderosos computadores e modelos, a previsão depende fundamentalmente

da contribuição que os meteorologistas fazem ao interpretarem essas informações.

1.5.2 O Sistema de Monitoramento Meteorológico Nacional

Segundo informações do Centro de Pesquisas e Estudos sobre Desastres (2015), no

Brasil, o monitoramento de desastres é realizado por diversas organizações, como por

exemplo, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Centro de Previsão de Tempo

e Estudos Climáticos (CPTEC), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o Centro

Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN), a Agência

Nacional de Águas (ANA), entre outros. Ressalta-se que existem também várias organizações

estaduais que realizam o monitoramento meteorológico e hidrometeorológico. No entanto,

será dado um enfoque as instituições nacionais que fornecem dados à Proteção e Defesa Civil

para o monitoramento de desastres.
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1.5.2.1 O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)

Dentre as instituições e suas respectivas atribuições, a pesquisa define o Instituto

Nacional de Meteorologia (INMET) como o órgão responsável pela observação, coleta,

armazenamento e distribuição de dados meteorológicos, sendo também responsável pelo

tráfego das mensagens coletadas pela rede de observação meteorológica da América do Sul.

Os dados coletados nas estações automáticas do INMET são disseminados, de forma gratuita

e em tempo real na internet (Figura 2), e têm aplicação em todos os setores da economia

brasileira, especialmente no setor agropecuário e em apoio à Proteção e Defesa Civil

(CEPED, 2015)

Figura 2 - Estações meteorológicas de observação de superfície automática.

FONTE: INMET.

Conforme informações de seu próprio site, o INMET possui ainda um banco de

dados meteorológicos com um acervo de informações diárias coletadas desde 1961. Além de

dados meteorológicos históricos, essa plataforma contém aproximadamente 12 milhões de

documentos (CEPED, 2015).

Por fim, o INMET elabora e divulga, diariamente, a previsão do tempo para todos os

estados brasileiros, suas capitais e microrregiões em períodos de 24, 48 e 72 horas de

antecedência. Análises descritivas da situação observada no país, em quatro horários padrões,

também são disponibilizas pelo INMET (CEPED, 2015).
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1.5.2.2 O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC)

Atualmente, o Brasil iguala-se aos países mais avançados na previsão de tempo e

principalmente, na previsão climática. Um dos responsáveis por esse avanço é o Centro de

Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Instituto Nacional de Pesquisas

Espaciais (INPE). O CPTEC integra informações de diversas fontes de observações da

atmosfera, de superfície e de sensoriamento remoto, no intuito de subsidiar e desenvolver

modelos numéricos de previsão de tempo, clima e condições químicas da atmosfera (CPTEC,

2015).

O CPTEC tem contribuído para a previsão de secas, estiagens e eventos adversos de

natureza hidrológica, favorecendo a tomada de decisões na área de Proteção e Defesa Civil e

gerenciamento de recursos hídricos no Brasil. Para tanto, são acompanhadas as variações de

temperatura das águas de superfície dos oceanos Pacífico Atlântico e Indico e, em especial, a

monitoramento do fenômeno EI Niño (CPTEC, 2015).

Segundo o CPTEC (2015), o Centro realiza previsão de tempo diária e previsão

mensal de clima, através da utilização de modelos numéricos e de estudos de modelagem

global e regional.

Por se tratar de um Centro que integra operação e formação de profissionais, o

CPTEC desenvolve e aperfeiçoa continuamente seus modelos numéricos para simulação de

tempo e clima. O resultado disso são previsões confiáveis e com maior antecedência. No

entanto, mesmo se tratando de uma ciência exata, o resultado na prática pode variar por que a

natureza é surpreendente e, muitas vezes, ocorrem erros nas medições (dados de entrada para

o cálculo dos modelos). Isso gera erros nos resultados finais. Por isso a necessidade de um

profissional meteorologista, pois sua experiência e perspicácia faz toda a diferença para

análise da previsão (CPTEC, 2015).

Conforme o CPTEC (2015), atualmente as previsões são geradas para até 15 dias,

com 98% de acerto para as primeiras 48h, atingindo 70% com cinco dias de antecedência. A

tendência com as inovações tecnológicas e constante atualização do sistema computacional é

de que as previsões alcancem períodos mais longos, mantendo a confiabilidade.
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1.5.2.3 O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)

Além de se dedicar a elaboração de previsões climáticas, possui um portal para o

Monitoramento de Queimadas e Incêndios. Essa plataforma inclui o monitoramento

operacional de focos de queimadas e de incêndios florestais detectados por satélites, e o

cálculo e previsão do risco de fogo da vegetação. Os dados são atualizados a cada três horas e

o acesso às informações é livre (INPE, 2015).

Em seu site, na plataforma de Monitoramento de Queimadas e Incêndios é possível

acessar outras ferramentas relevantes (Figura 3):

Figura 3 - Ferramentas para o monitoramento de queimadas disponíveis no portal
para o Monitoramento de Queimadas e Incêndios do INPE.

FONTE: INPE.

• SIG Focos-Geral: permite visualizar os focos de queimada em um Sistema de

Informação Geográfica (SIG), por períodos, regiões de interesse, satélites, planos de

informação (desmatamento, hidrografia, estradas), exportação dos dados nos formatos: (.txt),

(.html), (.shp) e (.kmz) (INPE, 2015);

• SIG Focos-Áreas Protegidas: esse instrumento é semelhante ao do item anterior,

mas dedicado à ocorrência de queimadas em Áreas de Preservação, Reservas Biológicas e

Terras Indígenas (INPE, 2015);

• Relatório Atual: resumo do monitoramento de queimadas em formato (.pdf), que

pode ser salvo pelo usuário para análise detalhada dos dados (INPE, 2015);
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• Risco de Fogo: Apresenta a simulação do risco de fogo e suas previsões futuras

(diárias, semanais e mensais), bem como o "fogograma"(INPE, 2015).

1.5.2.4 A Agência Nacional de Águas (ANA)

Dentre as atribuições definidas no Art. 4º da Lei nº 9.984/2000, cabe a tarefa de

planejar e promover ações destinadas a prevenir e minimizar os efeitos de secas e inundações,

em articulação com o órgão central do Sistema Nacional de Defesa Civil, em apoio aos

estados e municípios (CEPED, 2015).

Realiza o monitoramento hidrometeorológico no país, mensurando o volume de

chuvas, a evaporação da água, o nível e a vazão dos rios, a quantidade de sedimentos e a

qualidade das águas. Tais informações estão disponíveis no Sistema de Informações

Hidrológicas (HidroWeb), trata-se de uma importante ferramenta para a Proteção e Defesa

Civil, pois os dados coletados podem ser utilizados para elaborar previsões, definir políticas

públicas e avaliar a disponibilidade hídrica. (CEPED, 2015)

Em 2012 passou a disponibilizar seus dados hidrológicos em uma plataforma

webSIG denominada HidroWeb 2. Na tela principal são mostradas estações fluviométricas

(triângulos vermelhos), pluviométricas (círculos azuis) e fluviométrica/pluviométrica

(quadrados verdes) existentes (ANA, 2015).

Figura 4 - Partes integrantes da aplicação do HidroWeb 2.

FONTE: Silva et al. (2013).
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Finalmente, por meio da Sala de Situação da ANA, eventos adversos como secas e

inundações são monitorados em tempo real, fornecendo respostas com maior agilidade e

precisão. A Sala de Situação tem por objetivo acompanhar as tendências hidrológicas em todo

o país, com a análise da evolução das chuvas, dos níveis e das vazões dos rios e reservatórios,

da previsão do tempo e do clima, bem como a realização de simulações matemáticas. Ela

subsidia a tomada de decisões por parte de sua Diretoria Colegiada, em especial, na operação

de curto prazo de reservatórios (ANA, 2015).

Atualmente, o foco da Sala de Situação é o monitoramento de bacias hidrográficas

consideradas prioritárias, sistemas de reservatórios, sistemas de alerta hidrológicos já

implantados no País e decretações de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade

Pública (ANA, 2015).

1.5.2.5 O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN)

Segundo o CEPED (2015), a partir dos dados provenientes do INMET, do CPTEC,

da ANA e de outras agências, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres

Naturais (CEMADEN) é encarregado por monitorar e emitir alertas de desastres para o

CENAD. O CEMADEN, localizado na cidade de Cachoeira Paulista, foi criado por meio do

Decreto 7.513/2011, e é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Segundo este decreto, compete ao CEMADEN:

I. elaborar alertas de desastres naturais relevantes para ações de proteção e de defesa

civil no território nacional;

II. elaborar e divulgar estudos visando à produção de informações necessárias ao

planejamento e à promoção de ações contra desastres naturais;

III. desenvolver capacidade científica, tecnológica e de inovação para continuamente

aperfeiçoar os alertas de desastres naturais;

IV. desenvolver e implementar sistemas de observação para o monitoramento de

desastres naturais;

V. desenvolver e implementar modelos computacionais para desastres naturais;

VI. operar sistemas computacionais necessários à elaboração dos alertas de desastres

naturais;

VII. promover capacitação, treinamento e apoio a atividades de pós-graduação, em

suas áreas de atuação; e
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VIII. emitir alertas de desastres naturais para o  CENAD, do Ministério da Integração

Nacional, auxiliando o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

O CEMADEN tem por objetivo principal desenvolver, testar e implementar um

sistema de previsão de ocorrência de desastres naturais em áreas suscetíveis de todo o Brasil,

sendo responsável por gerenciar as informações emitidas pelos radares meteorológicos,

pluviômetros, dados provenientes de previsões climáticas, plataformas de coleta de dados,

equipamentos de análise de solo e imagens de satélites, repassando posteriormente estas

informações para os órgãos competentes em todo o Brasil, visando à antecipação perante

possíveis ocorrências de desastres naturais. Além disso, o CEMADEN realiza pesquisas que

contribuem para aperfeiçoar o sistema de monitoramento e alerta, bem como para a produção

de informações necessárias ao planejamento e à promoção de ações contra desastres naturais

(CEPED, 2015).

Ainda segundo o CEPED (2015), quando o alerta de desastre é emitido, este é

repassado imediatamente para o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres

(CENAD), que redistribui a informação à Defesa Civil Estadual e Municipal, a fim de que

sejam tomadas as devidas providências.

1.5.2.6 O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD)

O CENAD foi criado pelo Decreto Nº 5.376/2005, pertence ao Ministério da

Integração Nacional e é coordenado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Tem

como objetivo gerenciar ações estratégicas de preparação e de resposta a desastres em todo

território nacional e, eventualmente, também no âmbito internacional. O CENAD é, portanto,

o órgão operacional da Defesa Civil no Brasil e, tal como o CEMADEN, funciona de forma

ininterrupta (CEPED, 2015).

Ao CENAD cabe consolidar as informações a respeito dos riscos no país (mapas de

áreas de risco, dados relativos à ocorrência de desastres e os danos associados), com o intuito

de apoiar os estados e municípios nas ações de preparação para desastres junto às

comunidades vulneráveis (CEPED, 2015).
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1.5.2.7 Centros de Monitoramento Regionalizados

Segundo a pesquisa do CEPED (2015), ressalta-se que além dos centros nacionais de

coleta, análise e previsão de tempo mencionados neste capítulo, existem ainda no Brasil

diversos órgãos regionais de análise e previsão de tempo e clima. Entre estes, destacam-se:

• Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Sul (FEPAGRO);

• Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa

Catarina (EPAGRI/CIRAM);

• Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM);

• Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME);

• Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR).

1.6 O SISTEMA DE ALERTA

A Estratégia Internacional para a Redução de Desastres (EIRD) da ONU (UNISDR,

2009), define os sistemas de alerta como um conjunto de capacidades necessárias para gerar e

difundir informação de alerta que seja oportuna e significativa, com a finalidade de permitir

que as pessoas expostas à uma ameaça se preparem e atuem de forma apropriada e com tempo

de antecedência suficiente para reduzir perdas e danos.

Ainda conforme o referido documento da ONU (2009), os sistemas de alerta

possibilitam que seja conhecido previamente e com certo nível de precisão, em que tempo e

em que local, uma ameaça pode desencadear um desastre, permitindo que centenas de vidas

sejam salvas anualmente. Salienta-se que para que o alerta seja efetivo, ele deve ser difundido

com antecipação suficiente, possibilitando que a comunidade tome providências e dirija-se

aos locais seguros e pré-determinados pela Proteção e Defesa Civil.

1.6.1 O Procedimento de Alerta em Nacional

Conforme informações do Centro de Pesquisas e Informações sobre Desastres e

conjunto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2015), no contexto de gestão de

riscos e gerenciamento de desastres, os mecanismos de monitoramento e alerta constituem-se

em importantes aliados para a efetiva prevenção de desastres.
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Para que esse mecanismo seja eficaz é importante enfatizar que diversos atores devem

cooperar e agir conjuntamente, para sua efetivação, no Brasil há o Sistema Nacional de

Monitoramento e Alerta, sendo que a estruturação inicial desse Sistema está baseada em três

eixos principais que envolvem o mapeamento, o monitoramento e a resposta (grifo nosso)

(CEPED, 2015).

A primeira ação é de responsabilidade da Companhia de Pesquisa de Recursos

Minerais (CPRM), cuja missão é a de realizar o mapeamento de áreas de risco de

deslizamentos e inundações em municípios prioritários. Os produtos gerados pelo

mapeamento são fundamentais para o trabalho de monitoramento e alerta no país, pois os

mesmos permitem focar as ações, o que torna o trabalho dos profissionais do CEMADEN

mais efetivo (CEPED, 2015).

Ainda de acordo com o estabelecido, a etapa de monitoramento é realizada pelo

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN). Como

visto anteriormente, os centros de monitoramento e previsão de tempo e clima, como o

INMET e o CPTEC realizam as previsões diárias das condições meteorológicas, as quais são

repassadas ao CEMADEN (CEPED, 2015).

O material de referencia do CEPED (2015) admite que os alertas emitidos pelo

CEMADEN sejam enviados exclusivamente ao Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos

e Desastres (CENAD), responsável pela articulação das ações de resposta a desastres no

Brasil. A partir disso, o CENAD contata as Defesas Civis municipais e estaduais,

responsáveis pelas primeiras ações de resposta e emissão do alarme, quando necessário.

Os centros meteorológicos podem apenas alertar os órgãos responsáveis sobre os

prováveis eventos extremos, não podendo gerar o alarme para população. No Brasil, essa

tarefa estratégica é de competência da Proteção e Defesa Civil local (UNISDR, 2009).

A partir das informações recebidas pelo CENAD e dos relatórios dos grupos que estão

atuando em campo é possível planejar melhor as ações de resposta e recuperação dos cenários

de desastres. Nesse sentido, as ações de recuperação poderão se converter em ações de

prevenção, considerando o conhecimento que se tem das áreas (CEPED, 2015).

As Figuras 5 e 6 apresentam dois fluxogramas ilustrativos, o primeiro com o fluxo de

trabalho do Sistema Nacional de Monitoramento e Alerta, e o segundo com um exemplo de

aplicação no Estado de Roraima.
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Figura 5 - Fluxo de trabalho do Sistema Nacional de Monitoramento e Alerta.

FONTE: CEMADEN.

Figura 6 - Exemplo de funcionamento do Sistema Nacional de Monitoramento e
Alerta.

FONTE: Defesa Civil Nacional (2013) com adaptações.

De acordo com o CEPED (2015), a partir do monitoramento, o CEMADEN

acompanha ininterruptamente as condições hidrológicas, geológicas e meteorológicas e os

possíveis impactos socioambientais nos municípios monitorados. Conforme a avaliação da

equipe multidisciplinar, um alerta de risco de movimentos de massa, hidrológico ou ambos,

pode ser emitido ao CENAD, auxiliando o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Dependendo da magnitude e da proximidade do evento, se define o tipo de alerta.

Conforme a Portaria Nº 314/2014, existem quatro níveis de alerta: (a) Observação; (b)

Moderado; (c) Alto; (d) Muito Alto (CEPED, 2015).

a) Nível de Observação: acompanhamento contínuo das previsões de chuva, dos índices

pluviométricos e das condições de riscos hidrológicos;
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b) Nível de alerta Moderado: valores de acumulados pluviométricos moderados nas

últimas horas e previsão meteorológica de continuidade de chuvas de intensidade forte

ou muito forte com possibilidade moderada de ocorrência de deslizamentos induzidos

em taludes de corte e aterro, principalmente em áreas urbanas caracterizadas por

assentamentos precários, e/ou inundações abruptas (enxurradas) e inundação em

bacias de resposta rápida;

c) Nível de alerta Alto: valores de acumulados pluviométricos altos nas últimas horas e

previsão meteorológica de continuidade de chuvas de intensidade forte ou muito forte,

indicando probabilidade alta de ocorrência de deslizamentos induzidos em taludes de

corte e aterro e deslizamentos esparsos em encostas naturais, e/ou de inundações

abruptas (enxurradas) e de inundação em bacias de resposta rápida;

d) Nível de alerta Muito Alto: valores de acumulados pluviométricos excepcionais nas

últimas horas, associados ou não a acumulados significativos nos últimos dias, que

indicam probabilidade muito alta de deslizamentos generalizados e/ou inundações

abruptas (enxurradas) e inundação em bacias de resposta rápida de forma

generalizada.

A equipe do CEPED (2015), define que o principal objetivo do alerta é indicar áreas

de especial atenção para ação da Proteção e Defesa Civil. Esta indicação é possível através da

análise da distribuição da precipitação sobre as áreas de risco monitoradas, onde

rotineiramente observa-se heterogeneidade do comportamento das chuvas ao longo do

município, tanto em volume como em intensidade. Portanto, a avaliação é mais eficiente

conforme a rede de observação pluviométrica disponível ao longo do município.

O CEMADEN possui a função de reunir todas essas informações recebidas e

compiladas em um cenário de risco para a ocorrência de desastres, apontando inclusive quais

eventos são esperados diante das condições apresentadas. Este é um bom exemplo dos papéis

desempenhados pelos atores, em âmbito local e federal, que mostra a importância do

fortalecimento do Sistema Nacional de Monitoramento e Alertas. (CEPED, 2015)

1.6.2 Outros Exemplos de Sistema de Alerta

A pesquisa apresentada pela equipe do CEPED – UFRGS (2015), aponta alguns

exemplos de sistemas de alertas pelo Brasil afora, dentre as quais podemos destacar a

Plataforma de Monitoramento, Análise e Alerta a extremos ambientais- TerraMA²
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também é um exemplo de sistema de alerta. Ela permite a integração de serviços geográficos

e de modelagem, com base de acesso em tempo real a dados geoambientais (meteorológicos,

climáticos, atmosféricos, hidrológicos, geotécnicos, sociodemográficos etc.). Esses dados

podem ser lidos, processados e aplicados a diversos usos, tais como monitoramento, análise e

alerta em áreas como qualidade da água, gasodutos, barragens de rejeito em área de

mineração, incêndios florestais, movimentos de massa do tipo escorregamentos e corridas de

lama, inundações e estiagens.

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA/RS), em parceria com a Defesa Civil

do Rio Grande do Sul, implantou uma Sala de Situação cujo objetivo é monitorar os eventos

hidrológicos extremos, principalmente as inundações, enxurradas e as estiagens, por meio da

emissão de alertas. Também pretende criar uma base de dados para apoio à gestão de recursos

hídricos, monitorando a disponibilidade hídrica e os reservatórios de grande porte. Para tal, a

Plataforma TerraMA² fornece informações sobre as previsões meteorológicas e os avisos de

alerta que são repassados à Defesa Civil Estadual (CEPED, 2015).

Há também sistemas de alerta mais simples baseados na participação da comunidade,

caracterizados pelo uso de equipamentos de baixo custo e de fácil manejo, podendo, portanto,

serem operados pelos membros da própria população, tanto na fase de monitoramento como

de alerta (CEPED, 2015).

Um bom exemplo deste tipo de sistema é o Sistema de Alerta e Alarme Comunitário,

que faz parte das Ações de Prevenção e Preparação das Comunidades frente aos desastres

relacionados às chuvas fortes e/ou prolongadas, realizado pela Subsecretaria Municipal de

Proteção e Defesa Civil da Cidade do Rio de Janeiro. Entre as ações realizadas, foi

implantado um NUPDEC (Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil), que tem o

objetivo de qualificar a resiliência da população residente nas regiões mais vulneráveis da

cidade. (GAETANI, 2008)

O Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas Fortes (SA2C2), funciona

com o acionamento de Mensagens SMS – para os avisos de alerta, e com Sirenes - para os

avisos de alarme, ambos inéditos no Brasil (CEPED, 2015).

O Sistema de Alarme com Sirenes já foi implantado em 103 comunidades no Rio de

Janeiro. O mapeamento de risco das encostas realizado pela Fundação GEO-Rio serviu de

base para a escolha dos locais onde seriam implantadas as sirenes. (CEPED, 2015)
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1.7 MONITORAMENTO DA AMAZÔNIA - O CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO
SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA (CENSIPAM)

Conforme informações constantes em seu site, o Sistema de Proteção da Amazônia

(2015), conta com uma infraestrutura tecnológica para a articulação, o planejamento e a

coordenação das ações de governo na Amazônia Legal. Estações meteorológicas, plataformas

de coleta de dados, radares meteorológicos e de vigilância, sensores aero embarcados,

estações de recepção de dados satelitais e uma rede integrada de telecomunicações. Tal

aparato possibilita um trabalho integrado com órgãos parceiros (defesas civis, IBAMA,

Polícia Federal, ICMBio, Forças Armadas, Agência Nacional de Águas, Ministérios do Meio

Ambiente, da Reforma Agrária, da Justiça, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,

além de universidades, secretarias municipais e estaduais de meio ambiente na Amazônia

Legal).

No site, a Amazônia dada sua singularidade, baixa densidade populacional e remotas

áreas de ocupação, pontificam nesse cenário a sensibilidade do governo brasileiro e a

necessidade de proteção dessa fabulosa fronteira natural, berço que originou a criação do

Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM, 2015).

No segmento de meteorologia ocorreram grandes transformações. Com a instalação de

um fabuloso parque de sensores meteorológicos, não apenas cobriu-se um enorme vazio

existente, mas também se produziu um grande diferencial com a implantação da rede de

radares meteorológicos (SIPAM, 2015).

Os principais produtos gerados pelo CENSIPAM na área de meteorologia são o

Boletim Climático, produzido mensalmente, com projeções de temperatura e precipitação

para os três meses subseqüentes; os Boletins Especiais (que podem ser produzidos para

situações específicas de condições adversas ou para atender missões de campo) e os boletins

diários. (SIPAM, 2015)

A parceria com os meios de comunicação permite que os dados do CENSIPAM

atinjam o maior número de pessoas na região amazônica, realizando um verdadeiro serviço de

utilidade pública. A Rede Amazônica, em Manaus, por exemplo, utiliza em seus telejornais a

previsão do tempo feita pelo CENSIPAM. Os técnicos do CENSIPAM realizam o

monitoramento climático da Amazônia. (SIPAM, 2015)

Segundo consta no site do SIPAM (2015), o CENSIPAM dispõe da maior rede de

radares meteorológicos no Brasil. São 10 radares instalados nos municípios dos Estados de

Roraima, Amazonas, Rondônia, Acre, Pará, Amapá e Maranhão. Essa ferramenta é



37

empregada para o monitoramento de tempestades e previsão de curto prazo na Amazônia.

Cada radar realiza dois tipos de varredura, sendo uma com alcance de até 240 quilômetros de

raio e outra com até 400 quilômetros de raio. O radar é capaz de localizar e reproduzir a

nuvem em três dimensões. (Figura 7)

A variabilidade do clima na Amazônia é capaz de provocar chuvas intensas, secas

prolongadas, temperaturas excessivamente elevadas e vendavais. Essas situações tornam o

ambiente vulnerável. Para mitigar os efeitos adversos do clima e preparar os órgãos de

governo para se antecipar aos acontecimentos, é realizado o monitoramento climático.

(SIPAM, 2015).

Figura 7 - Mapa de Distribuição dos Sensores Meteorológicos na Amazônia Legal.

FONTE: SIPAM (2015).
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2 OBJETIVOS

A pesquisa foi realizada com o intuito de estudar a real importância do sistema de

monitoramento meteorológico nas ações da Defesa Civil Estadual, com ênfase nas ações que

antecedem ao desastre.

Seguindo uma lógica de acordo com a perspectiva citada acima, foram traçados os

seguintes objetivos:

2.1 OBJETIVO GERAL

1. O Objetivo Geral é estudar sobre a importância da existência de um sistema de

monitoramento meteorológico efetivo no âmbito da Coordenadoria Estadual de

Defesa Civil do Estado de Roraima.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Investigar a importância das ferramentas disponíveis a serem utilizadas no

monitoramento meteorológico pela Defesa Civil;

2. Investigar e expor como se dá o processo de monitoramento no sistema de

monitoramento meteorológico no âmbito global, nacional e regional;

3. Analisar os instrumentos e tecnologias utilizadas atualmente pela Defesa Civil

Estadual.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 A FORMA DE ANÁLISE

O método para desenvolvimento da pesquisa foi a da abordagem na forma de análise

qualitativa, a qual, segundo o Dicionário Editora da Língua Portuguesa (2015), refere-se a um

conjunto de técnicas de investigação como: a observação participante e as entrevistas não

estruturadas, isto é, livres, em que o entrevistador vai desenvolvendo as conversações com os

seus informantes sobre determinada temática de uma forma espontânea, sem a fixação prévia

de quaisquer questões, e semiestruturadas, as que obedecem a um guião mínimo em torno do

qual todos os informantes são inquiridos.

A análise qualitativa fundamentou a investigação, em dois sentidos: permitiu ajustar

as expectativas dos investigadores sobre determinado problema social à sua realidade.

3.2 ENTREVISTAS E FORMAS DE PESQUISA

As entrevistas não estruturadas foram realizadas com o universo de 02 pessoas que

trabalham ou já trabalharam na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, para que pudesse

subsidiar com maior fidelidade as informações relativas às formas e meios utilizados antes e

atualmente, em referencia às ferramentas de monitoramento meteorológico.

A pesquisa documental consistiu na coleta de dados em fontes restritas a

documentos, escritos, constituindo o que se denomina de fontes primárias.

A pesquisa bibliográfica compreendeu levantamentos realizados em revistas, livros,

apostilas de cursos na área pesquisada e sites específicos de monitoramento meteorológico

etc. Consistindo em uma etapa importantíssima para o fortalecimento do conhecimento sobre

o assunto.



40

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 OBJETO DA PESQUISA

A análise do quadro atual se processou em observação in loco da Coordenadoria

Estadual de Defesa Civil, situada no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros

Militar de Roraima, que exerce suas atividades embasadas no Art. 144 da Constituição

Federal de 1988, Art. 176 da Constituição Estadual de 1991, Art. 23 da Lei Complementar

052 de 2001 e Lei Federal 12.608 de abril de 2012.

4.2 A IMPORTÂNCIA DO MONITORAMENTO METEOROLÓGICO E SUA
EFETIVIDADE

A importância da defesa civil está implícita e umbilicalmente atrelada ao seu objetivo

maior: reduzir desastres, estando incluso em tal contexto a prevenção, a preparação para

situações emergenciais decorrentes de desastres, responder a esses desastres e reconstruir e

recuperar os danos decorrentes de tais situações. É fato consolidado que desastres acontecem

desde os primórdios da humanidade, particularmente na situação do Estado de Roraima.

Tomando como ponto de partida o tema abordado, o monitoramento meteorológico, e

a sua efetividade no âmbito da Defesa Civil Estadual, e ressaltando que a obtenção das

informações a seguir foram em sua maior parte através de entrevistas não estruturadas

advindas de pessoas que exercem ou já exerceram funções dentro da Coordenadoria Estadual

de Defesa Civil, colaborando de sobremaneira com a veracidade e contemporaneidade desta

pesquisa, outro fator preponderante para elaboração da abordagem referida está relacionado

ao fato de já haver exercido funções dentro da estrutura da Defesa Civil, corroborando com os

apontamentos constantes nesta análise.

A atividade de monitoramento meteorológico ocorre no âmbito da Coordenadoria, no

entanto, conforme relatado em uma das entrevistas, não é realizada de forma efetiva. Foram

apontados fatores como principais causas: a falta de efetivo e de equipamentos; cabe ressaltar

que ainda não estamos tratando de efetivo/pessoal capacitado para realização do

monitoramento, mas de efetivo para compor com efetividade e execução das atividades

inerentes à Defesa Civil Estadual como um todo.

É importante atentar à realização deste monitoramento, pois como vimos, a execução

de medidas preventivas é uma das atribuições atinentes à defesa civil definidas na lei orgânica
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do Corpo de Bombeiros Militar, conforme explanado ao longo da seção 1.2 do presente

trabalho.

Para que ações como a de monitoramento meteorológico tenham eficácia, devem se

valer de informações confiáveis e atualizadas, a fim de respaldar a correta tomada de decisões

de quem estiver no comando, e em consequência, minimizar os efeitos decorrentes de um

desastre de origem meteorológica.

Observa-se ainda, que mesmo que nos últimos anos tenha sido amplamente propagado

a mudança cultural acerca de questões relacionadas à Proteção e Defesa Civil, o que ocorre

ainda é que estamos atuando, em âmbito regional, principalmente em ações de resposta e

recuperação aos desastres.

Na seção 1.4 desta pesquisa existe a visão de priorização pelo Ministério da Integração

Nacional, para que se promova o fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa

Civil, sempre com o intuito de proteger a propriedade e a integridade dos cidadãos. Ora, se

desde 2012 vem sendo investidos bilhões em ações de prevenção, mapeamento e

monitoramento pelo Governo Federal, está mais do que na hora de avançarmos nessa seara, e

tomarmos a iniciativa de inserir-nos aos novos tempos.

Deve-se atentar que a análise das ferramentas de monitoramento meteorológico, é de

suma importância, pois compõem o Sistema de Alerta em âmbito nacional, em que o

recebimento, interpretação e informação das informações que são enviadas e repassadas por

todos os integrantes do SINDEC, tendo com centro de informações o CENAD em Brasília.

Logo, a inobservância pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil ou por quaisquer órgão

seja ele regionalizado ou não afeta o sistema em si, pois além de deixar descoberta sua área de

observação, deixa de informar ao CENAD às principais ocorrências que ali estão atuando e

que e em consequência, o sistema de alerta deixa de evoluir em ações que poderiam dissuadir

os efeitos de um evento adverso.

4.3 A NECESSIDADE DA INTERRELAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES E COM A
SOCIEDADE

Conforme relatado por um integrante da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil,

quando foi inferido acerca da interação das ações de defesa civil em âmbito comunitário,

explicou que não há ainda um esquema permanente que de fato insira no âmago da sociedade

a cultura de defesa civil, em que a ideia de defesa civil seja algo relacionado à prevenção.

Observei então que, quando há percepção de situação de risco envolvendo algumas
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comunidades, há a presença da Defesa Civil a fim de dissuadir os efeitos de um possível

evento adverso, com a realização de treinamentos aos que atuarão diretamente no desastre,

sendo que essa atuação ainda assim seja também de resposta e não de prevenção. Como

exemplo, destaco o treinamento de brigadas de combate a incêndios florestais.

Logo, é comum constatar que a realização de ações como essa são isoladas, pontuais e

focadas em determinadas populações. No entanto, as ações de Defesa Civil não são de

exclusiva responsabilidade dos órgãos governamentais, daí a importância da inserção da

comunidade nesse contexto. A população deve atuar, não somente aqueles que vivem em

situação de risco, mas a sociedade como um todo, cumprindo com seus papéis dentro da

sociedade e com isso poder agir como colaboradores e fiscalizadores junto às autoridades

competentes.

Havendo essa preocupação da sociedade com relação às medidas de prevenção, a

execução de atividades de defesa civil se tornará algo bem mais conciso e fácil de realizar.

Medidas de prevenção como o monitoramento meteorológico, devem ser realizadas na

forma de observação contínua, mesmo que atualmente o quadro de efetivo não propicie sua

efetivação, deve – se ter a preocupação constante com eventos extremos que possam ocorrer

na Amazônia e mais especificamente em nosso Estado.

Se há a possibilidade de investimentos pelo Governo Federal, deve-se apontar seu

direcionamento para esse rumo, e vislumbrar a consecução de meios que possibilitem a

efetividade das ações permanentes de defesa civil como cultura prevencionista.

Foi observado no âmbito da Defesa Civil, que se faz uso de ferramentas confiáveis de

monitoramento meteorológico, no entanto, muitas vezes sofre – se com a falta de meios

contínuos de observação.

A CEDEC/RR busca fazer uso somente de fontes oficiais de pesquisa acerca da

meteorologia, a fim de que haja uma padronização no uso dessas informações. No entanto, as

estatísticas e compilações acerca das informações recebidas dos produtos meteorológicos são

realizadas de forma não padronizada, ocorrendo da seguinte forma: quando há a necessidade

de informações referentes à dados meteorológicos, após a solicitação, é realizada pesquisa de

diagnóstico e/ou prognóstico, e em seguida é produzido documento com as informações

solicitadas de forma apresentável e de fácil compreensão.

Foi relatado que a sobrecarga de atividades atribuídas aos poucos militares que ali

exercem suas funções, que hoje é composta por 12 pessoas, sendo que ainda há o agravante de

parte desse efetivo ainda estar distribuído no interior do Estado, o único oficial pertencente ao

quadro efetivo da defesa civil, trata-se do Secretário Executivo. Tal fato pode ser ainda um



43

complicador para a realização das ações de Defesa Civil, pois comprometeria a realização de

controle mais adequado e que proporcionaria a avaliação e posterior correção de qualquer

eventualidade que possa ocorrer. Esse controle torna-se prejudicado pelo fato do oficial ter

que se deslocar aos locais de risco existentes em todo o Estado, e por vezes algum setor ou

área ficam descobertos. Importante observar que essa demanda ocorre por falta de efetivo

disponível a ser lotado na Coordenadoria, o que deve ser suprido ao final deste ano com a

formação de 24 novos aspirantes a oficial no quadro do Corpo de Bombeiros Militar de

Roraima.

Foi observada ainda a necessidade de realização de um Curso de Meteorologia Básica

para os profissionais de Defesa Civil, o que poderia ser feito em parceria com outros órgãos

parceiros que disponibilizariam profissional capacitado na área de meteorologia a fim de

realizar treinamento de nivelamento de conhecimento básico em meteorologia.

O resultado das observações consolidou-se em que os problemas relativos ao

monitoramento meteorológico no âmbito da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do

CBMRR, relativo às dificuldades de ação são, essencialmente, de cunho

administrativo/operacional. O que de antemão podem ser sanadas com a aplicação de medidas

que vislumbrem, ou que vão ao encontro da nova visão que há em âmbito global da cultura de

gestão de riscos em defesa civil.
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5 CONCLUSÕES

Tomando como ponto de partida a interligação de fatores que podem influenciar no

monitoramento meteorológico existente na Defesa Civil, em consolidação com o objetivo

geral apresentado para a realização desta pesquisa pode se afirmar que é de extrema

importância a existência de um sistema de monitoramento meteorológico consolidado e

atuante.

Trata-se de uma medida de prevenção constante dentre as novas formas de realização

de defesa civil em âmbito global, tendo como escopo a nova cultura implementada às ações

de defesa civil, que é a da gestão de riscos de desastres.

Outro fator preponderante para a consolidação do sistema de monitoramento

meteorológico, conforme abordado na seção 1.5 e 1.6 deste trabalho, é a composição das

Coordenadorias Estaduais de Defesa Civil, no sistema de alerta e alarme em âmbito nacional

em que as informações acerca de eventos adversos de origem meteorológica que são

repassadas ao CEMADEN, órgão que possui a função de reunir todas essas informações

recebidas e compiladas em um cenário de risco para a ocorrência de desastres, apontando

inclusive quais eventos são esperados diante das condições apresentadas.

Ao pesquisar sobre exemplos de centros de monitoramento em âmbito regional,

conforme exposto na seção 1.6.2, a ideia era a de avaliar a possibilidade de implementação

dos sistemas de alerta e alarme ali realizados à nossa realidade.

Durante a pesquisa, ao analisar os instrumentos e tecnologias em monitoramento

meteorológico utilizados atualmente pela Defesa Civil, constatou-se que a mesma utiliza os

produtos das fontes mais confiáveis existentes em âmbito nacional, tendo como

particularidade ainda o fato de pertencer à Amazônia Legal, o que lhe possibilita ser coberto

pela rede de monitoramento de eventos extremos da Amazônia do Sistema de Proteção da

Amazônia.

A ocorrência e a intensidade dos desastres dependem muito mais do grau de

vulnerabilidade dos cenários dos mesmos e das comunidades atingidas do que da magnitude

dos eventos adversos. Um simples alerta com a sua devida antecipação ao evento adverso,

minimizaria consideravelmente seus efeitos.

Constata-se, portanto, a real necessidade de inserção de pessoal que possa assegurar a

efetividade e contínua observação aos fenômenos meteorológicos ocorridos e que venham a

ocorrer no Estado de Roraima que possam ser associados à melhoria da tomada de decisões

principalmente para as ações cunho prevencionista, para tanto, além da inserção de pessoal,
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que sejam disponibilizados materiais e equipamentos necessários, o que para sua consecução

cabe também a busca por parcerias interinstitucionais, principalmente com órgãos que

compõem o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Medidas preventivas são essenciais para minimizar o desastre. A partir desta

constatação, cresce a importância da mudança cultural relacionada ao senso de percepção de

risco, que por sua vez, está diretamente vinculado ao grau de desenvolvimento social de uma

determinada comunidade.

A visão da atuação da defesa civil se ampliou, aumentando a participação nas

comunidades e das comunidades em ações da própria defesa civil. A efetivação do sistema de

monitoramento meteorológico pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil em sentido

amplo, dando-lhe condições de pessoal, material e equipamentos específicos à atividade,

atesta por si, a importância que o monitoramento, a prevenção e as ações conjuntas

interinstitucionais podem resultar em eficiência e agilidade nas ações sempre emergenciais da

defesa civil.

Espera-se que este diagnóstico sirva de inspiração para que outros membros da

Corporação e/ou civis abordem essas questões institucionais, afinal preservar a vida e o

patrimônio é dever e responsabilidade de todos.
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