
Academia Brasileira de Ciências  
Simpósio sobre Desastres Naturais 



CAMPINAS  

Estado de São Paulo  
Brasil  

► Fundação: 14 de julho de 1774 
► População: 1.144.862 
► Área: 796 km² 
► Altitude: 654 m 
► Hospitais: 32 
► Agências bancárias: 229 
► Empresas: 52.509 

Região  Administrativa de Campinas 

Municípios: 90 



A chuva da tarde do 17 de fevereiro de 2003 choveu (140mm), foi muito acima da média, superando todos os recordes 
históricos para o mês de fevereiro,choveu numa tarde o equivalente a 74% do que deveria chover em todo o mês.  

 HISTÓRICO 

Residências  afetadas na área urbana  5.500 
Pessoas afetadas    3.733 
Ponte e travessias danificadas/destruídas 79 

 



ATLAS BRASILEIRO DOS DESASTRES 

O Atlas Brasileiro de Desastres Naturais é um produto de pesquisa resultado do 
acordo de cooperação entre a Secretaria Nacional de Defesa Civil e o Centro 
Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres da Universidade Federal de 
Santa Catarina. 
 

A pesquisa teve por objetivo compilar e disponibilizar informações sobre os registros 
de desastres ocorridos em todo o território nacional nos últimos 20 anos (1991 a 
2010), por meio da publicação de 26 Volumes Estaduais e um Volume Brasil. 

Municípios atingidos na Região Metropolitana de Campinas 

(Decretos de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública) 

CAMPINAS : 2 INUNDAÇÃO GRADUAL  03 INUNDAÇÃO BRUSCA= 05 

MONTE MOR : 1 VENDAVAL, 2 INUNDAÇÃO BRUSCA,1 MOVIMENTO DE MASSA  = 04 

SUMARÉ : 04 INUNDAÇÃO BRUSCA = 04 

INDAIATUBA : 04 INUNDAÇÃO BRUSCA  - TORNADO 

SANTA BARBARA DO OESTE : 01 VENDAVAL,01 INUNDAÇÃO BRUSCA, 01 MOVIMENTO DE MASSA  
AMERICANA : 01 MOVIMENTO DE MASSA 

HOLAMBRA: 01 INUNDAÇÃO BRUSCA 

PAULINIA: 01 INUNDAÇÃO BRUSCA 

PEDREIRA: 01 INUNDAÇÃO BRUSCA 

VALINHOS: 01 INUNDAÇÃO BRUSCA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
Ao analisar os desastres naturais que afetaram o Estado de São Paulo ao longo da 
escala temporal de 1991 a 2010, nota-se a ocorrência dos seguintes eventos naturais 
adversos: Erosão Fluvial, Erosão Linear, Estiagens ou secas, Geadas, Granizos, 
Inundação Brusca, Inundação Gradual, Movimentos de Massa, Vendaval ou Ciclones e 
Tornados. No total, foram analisados os registros computados em 831 documentos 
oficiais.  



 

“O QUE FAZER” / “COMO FAZER” 



CENÁRIOS PROSPECTIVOS DEFESA CIVIL 2015 

  Analisar o estudo “ Defesa Civil 2015”, na moldura de 

tempo compreendida entre 2005 e  2015, com a finalidade de 
apresentar os  Cenários possíveis e levantar sugestões de Ações 
Estratégicas a serem implementadas para Redução de 
Desastres. 

PROSPECTIVA 

Cenário Cenário Cenário Cenário Cenários 



Alinhamento da cidade de Campinas com as metas 

estabelecidas na Conferência Mundial sobre Redução de 

Desastres (WCDR) em Kobe, por 168 países em 2005.  

Marco de Ação de Hyogo – 2005/2015. 

• HFA 1 – GARANTIR QUE A REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES SEJA UMA PRIORIDADE. 

• HFA 2 – ALERTA PRECOCE AOS EVENTOS EXTREMOS 

• HFA 3 – CONSTRUIR A RESILIÊNCIA DAS COMUNIDADES  

• HFA 4 –  COMPREENDER E REDUZIR OS FATORES DE RISCO 

• HFA 5 -   FORTALECER A EFETIVIDADE DA RESPOSTA 

Conferência Mundial sobre Redução de Desastres (WCDR) em Kobe 

    MARCO DE AÇÃO DE HYOGO – 2005/2015 



8 

ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 
 

GABINETE DO  PREFEITO 
          DEFESA CIVIL 

 Saúde 

Empresas Privadas 

Aeroporto  

Órgãos Estaduais 
Federais, Ongs Secretarias  

Municipais Emergências 

Ferrovias  

Meteorologia 

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 

83 



1 TURMA- 2005 2 TURMA- 2006 3 TURMA- 2007 

4 TURMA- 2008 5 TURMA- 2009 6 TURMA- 2010 

7 TURMA- 2011 8 TURMA- 2012 9 TURMA- 2013 

   CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE RH  



 SIMULADOS 



ÁREA DE 
INUNDAÇÃO 

MARCAÇÃO  
DE GALERIAS 

TRABALHO COMUNITÁRIO 

RÉGUA DE NIVEL 

PLUVIOMETRO 
COMUNITÁRIO 

TOTAL FAMILIAS ORIENTADAS- 130.407 



REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA DA DEFESA CIVIL -
EXISTENTE ATÉ O ANO DE 2005  

 
E.MA. -  ESTAÇÃO METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA 

P.M. – PLUVIÔMETRO MECÂNICO 

RADAR – I.P.M.E.T. 

CEDEC – S.P. 



E.MA. -  ESTAÇÃO METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA 

Defesa Civil, IAC, Cepagri , Cetesb   

 PLUVIÔMETRO MECÂNICO 

 PLUVIÔMETRO AUTOMÁTICO   

RADAR – IPMET 

ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO AR  - CETESB 

RADAR –SAISP. 

REDE TELEMÉTRICA  

SIST. DE DETECÇÃO DE RAIOS - CEPAGRI 

 CGE -CEDEC  

CPTEC - INPE 

CÂMERAS DE MONITORAMENTO 

SISTEMA DE ALERTA PRECOCE AOS EVENTOS EXTREMOS DE CAMPINAS   

SALA DE SITUAÇÃO 

FUNDAG - SISGEMA 

CEPAGRI UNICAMP 

CIIAGRO - IAC 



 GODC – Gerenciamento de Ocorrências da Defesa Civil 



 GODC – Gerenciamento de Ocorrências da Defesa Civil 
Criação de um novo sistema em arquitetura web que permite o acesso dos 
dados de forma descentralizada, com base de dados localizada no datacenter da IMA, sofrendo backups 
periódicos e adequados . 

       DONARE- Sistema de Gerenciamento de Ações Humanitárias 

FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA DEFESA CIVIL DE CAMPINAS  

O Donare visa o gerenciamento mais eficaz dos donativos recebidos pela  PMC, sejam eles provenientes 
de pessoa física ou jurídica, durante situações de desastre ou não. 
 Administrado pelo GETAH –Grupo de Assistência Humanitária de Campinas 

CIMCamp - Centro Integrado de Monitoramento de Campinas 
Integrada pelos diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Campinas, pela Administração Indireta, 
bem como pelas demais instituições de segurança pública e de serviços de emergência/urgência das 
esferas estadual e federal, objetivando promover atendimentos com maior segurança e agilidade. 

O TerraMA2 provê serviços para busca de dados atuais através da internet e sua incorporação à base de dados 
do sistema de alerta; serviços para tratar/analisar em tempo real dados novos e verificar se uma situação de 
risco existe, através de uma comparação com mapas de risco ou de um modelo definido; serviços para 
executar/editar/criar novos modelos de risco e alerta; serviços para criação e notificação de alerta para os 
usuários do sistema em operação 

SIADEC Sistema de Alerta de Defesa Civil  
 Realiza a adaptação e transmissão dos dados para o Terra MA  (antigo SISMADEN ) 

Sistema 156 – Prefeitura e Você 
 Integração do GODC com a Sistema 156 da Prefeitura de Campinas 



 DEFESA CIVIL DE CAMPINAS 2013  
  



  Rompimento de Barragens – 17/02/2003 

FISCALIZAÇÃO PERMANTE EM  30 BARRAGENS 



Último decreto de Situação de Emergência  
                                      

2003 



RUA MOSCOU - 2003 

AV  PRINCESA D OESTE 2003 

SITUAÇÃO ATUAL 

SITUAÇÃO ATUAL 



PARQUE IMPERADOR - 2003 SITUAÇÃO ATUAL 

BECO MOKARZEL SITUAÇÃO ATUAL 



REMOÇÃO DE ÁREAS DE RISCO 

Ocorrências envolvendo tentativas de 

Ocupação em área de risco
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REDUÇÃO DE ÁREAS DE RISCOS DE INUNDAÇÃO E DESLIZAMENTO    

Mapeamento realizado em 2005 

75 pontos    

Mapeamento realizado em 2013 

18 pontos    



Aprovada a criação da Câmara Temática da Defesa Civil da RMC 
                                             CT- DEFESA CIVIL - RMC  

Prefeitos e representantes do governo estadual no Conselho de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Campinas (CD-RMC) - 23 de fevereiro de 2010 – em Campinas 



Operação Verão e Estiagem – Padronizado na RMC 



AÇÃO INTEGRADA DA OPERAÇÃO ESTIAGEM – ITATIBA 
                        

Área de Prevenção 80 residências 

Área de Preservação 

Área de Preservação 



Campanha Mundial para a Redução de Desastres 

Estratégia Internacional para a Redução de Desastres das Nações Unidas (UNISDR) 

Campanha Mundial 
Construindo Cidades Mais Resilientes 
Minha cidade está se preparando 

Objetivos 
Alcançar a resiliência urbana e o 
desenvolvimento sustentável de 
comunidades através de ações dos governos 
locais para reduzir o risco à desastres 

Uma cidade resiliente é aquela que tem a 
capacidade de resistir, absorver e se 
recuperar de forma eficiente dos efeitos de 
um desastre e de maneira organizada 
prevenir que vidas e bens sejam perdidos. 



REUNIÕES DA CÂMARA TEMÁTICA DE DEFESA CIVIL 



CIDADE DE CAMPINAS 2012 
 
 
 
 

 

MAPA DE SITUAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO 
01 CIDADE 



43 CIDADES 
 
 
 
 

 

07 CIDADES 
 

 

03 CIDADES 
 

 02 CIDADES 
 

 

MAPA DE SITUAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO 
56 CIDADES 

01 CIDADE 
 

 



http://www.sidec.sp.gov.br/dcs/images/foto/2997.jpg


ENVOLVIMENTO DOS PREFEITOS 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=379326008847415&set=a.333493206764029.80050.331957036917646&type=1&relevant_count=1


CAMPINAS, CIDADE MODELO 

 UN recognizes Campinas’ lead to reduce disaster risk 



Promotor Brasil 

Promotores Campaña Mundial Desarrollando Ciudades Resilientes:  

!Mi Ciudad se está Preparando" - EIRD/ONU 

http://2.bp.blogspot.com/-n0Y7-EFcbWo/UiudZdbzOfI/AAAAAAAAAOI/Bj7oWhGRSpk/s1600/PROMOTORES_2.JPG


  defesa.civil@campinas.sp.gov.br 

   19 32730933 

mailto:defesa.civil@campinas.sp.gov.br


DECRETO Nº 18.045 DE 24 DE JULHO DE 2013 
DISPÕE SOBRE O COMITÊ DA CIDADE RESILIENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

CONSIDERANDO que uma cidade resiliente é aquela que tem a capacidade de resistir, absorver 
e recuperar-se de forma eficiente dos efeitos de um desastre e de maneira organizada prevenir 
que vidas e bens sejam perdidos; 
CONSIDERANDO que Campinas foi a primeira cidade do Brasil a ser certificada como “Cidade 
Modelo” na campanha “Cidades Resilientes” da Estratégia Internacional para a Redução de 
Desastres (EIRD), da Organização das Nações Unidas (ONU); 
CONSIDERANDO a necessidade de abordar de forma sistêmica ações de prevenção, mitigação, 
preparação, resposta e recuperação no município de Campinas; 
CONSIDERANDO a necessidade de elaboração anual do relatório do progresso local sobre a 
implementação do Quadro de Ação de Hyogo (First Cycle); 
CONSIDERANDO a necessidade da criação do Observatório da Cidade Resiliente, visando 
organizar e divulgar os dados sobre as ações da municipalidade para redução de risco de 
desastres; 
CONSIDERANDO que o objetivo da ação é aumentar o grau de consciência e compromisso em 
torno das práticas de desenvolvimento sustentável, como forma de diminuir as vulnerabilidades 
e propiciar o bem estar e segurança dos cidadãos, 



• DECRETA: 

 Art. 1° Fica criado o Comitê da Cidade Resiliente - CCR, vinculado à Secretaria Municipal 
de Chefia de Gabinete do Prefeito, instância colegiada de deliberação e coordenação da 
Campanha Cidades Resilientes da Organização das Nações Unidas - ONU, no município 
de Campinas. 

 Art. 2° O funcionamento do Comitê da Cidade Resiliente - CCR será norteado pelas ações 
integradas dos órgãos pertencentes ao Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil - 
SIMPDEC. 

 Parágrafo único. A Coordenação do Comitê da Cidade Resiliente - CCR será 

 da Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete do Prefeito, por intermédio do 

 Departamento de Defesa Civil. 

Art. 3° O Comitê da Cidade Resiliente - CCR será composto por um representante 
titular e um suplente dos seguintes órgãos e entidades municipais: 



 Art. 4º Compete ao Comitê da Cidade Resiliente - CCR: 

 I - promover a articulação conjunta das diversas estratégias de redução de  desastres no 
município, reforçando as potencialidades na obtenção dos melhores resultados; 

 II - analisar as informações coletadas e armazenadas pelos órgãos da Administração Pública 
e a comunidade em geral relacionadas com a redução  de desastres e criando o Observatório 
da Cidade Resiliente; 

 III -discutir conjuntamente os problemas, o intercâmbio de informações, a   definição de 
prioridades de ação e a articulação dos programas de redução de desastres no âmbito 
municipal; 

 IV - promover a integração e cooperação das relações e ações dos múltiplos órgãos das 
diferentes esferas governamentais (municipal, estadual e federal) e apoiar outros municípios 
que aderiram à Campanha Cidades Resilientes. 

Parágrafo único. O Observatório da Cidade Resiliente vai organizar e divulgar os dados 
sobre as ações da municipalidade para redução de risco de desastres, visando aumentar 
o grau de consciência e compromisso em torno das práticas de desenvolvimento 
sustentável, como forma de diminuir as vulnerabilidades e propiciar o bem estar e 
segurança dos cidadãos. 



Art. 5º São atribuições dos membros do Comitê da Cidade Resiliente - CCR: 
I - disponibilizar informações referentes às ações de redução de desastres para 
divulgação no Observatório da Cidade Resiliente; 
II - elaborar relatório do progresso local sobre a implementação do Quadro de 
Ação de Hyogo (First Cycle) em assuntos pertinentes à área de atribuições de 
cada pasta. 



• MODELO DE PREENCHIMENTO DE RELATÓRIO DO PROGRESSO LOCAL SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO QUADRO DE AÇÃO DE YOGO. 
•   
• Perguntas chaves da LGSAT 
• Até que ponto as organizações locais (incluindo o governo local) estão capacitadas (conhecimento, experiência, mandato oficial) para a redução de risco de desastres 

e adaptação à mudança climática? 
•   
• Até que ponto existem parcerias entre as comunidades, setor privado e autoridades locais para reduzir o risco? 
•   
• Quanto o governo local apoia comunidades vulneráveis locais (especialmente as mulheres, idosos, enfermos, crianças) a participarem ativamente na tomada de 

decisão sobre redução de risco, formulação de políticas, planejamento e processos de implantação? 
•   
• Até que ponto o governo local participa do planejamento nacional da Redução de Risco de Desastres? 
•   
• Até que ponto o governo local tem acesso a recursos financeiros adequados para realizar as atividades de redução de risco?  
•   
• Até que ponto o governo local aloca recursos financeiros suficientes para realizar atividades de Redução de Risco de Desastres incluindo resposta efetiva a desastres 

e recuperação?  
•   
• Qual é a extensão dos serviços financeiros (por exemplo, esquemas de poupança e crédito, macro e microsseguro) disponíveis para as famílias vulneráveis e 

marginalizadas instaladas em áreas de risco? 
•   
• Até que ponto o micro financiamento, auxílio em dinheiro, empréstimos facilitados, garantias de empréstimos, etc. estão disponíveis para que as famílias afetadas 

possam reiniciar os meios de subsistência após desastres? 
•   
• Como os incentivos econômicos para investir na redução de risco de desastres para as famílias e empresas (prêmios de seguro reduzidos para as famílias, isenções 

fiscais para as empresas) são estabelecidos? 
•   
• Até que ponto as associações empresariais locais, como câmaras de comércio e similares, apoiam empenhos às pequenas empresas para a continuidade dos negócios 

durante e após os desastres? 
• As associações ainda não mobilizam-se neste aspecto. 
• Até que ponto o governo local realizou avaliações de risco de desastres completos para os principais setores de desenvolvimento vulneráveis em sua autoridade 

local? 
•   
• Até que ponto essas avaliações de risco são regularmente atualizadas, por exemplo, anualmente, ou em uma base bianual?? 
•   
• Com que regularidade o governo local transmite para a comunidade informações sobre as tendências locais de ameaças e medidas de redução de risco (utilizando um 

Plano de Comunicação de Risco, por exemplo), incluindo avisos prévios de provável impacto de risco? 
•   
• Até que ponto as avaliações de risco locais, estão associadas e apoiadas nos conhecimentos e avaliações comunitárias e nos planos de gestão nacionais e estaduais? 
•   
• De que maneira as avaliações de risco de desastres estão incorporadas em todos os planos de desenvolvimento local relevante de uma forma consistente? 
•   
• Até que ponto as políticas de uso do solo e os regulamentos de planejamento para habitação e infraestrutura de desenvolvimento levam o risco de desastre atual e o 

projetado (incluindo os riscos relacionados com o clima) em conta?  
•  Habitação   Comunicação   Transporte   Energia 
•   

 



• Quão adequadamente equipamentos públicos críticos e infraestruturas localizados em áreas de alto risco recebem avaliações de risco para todos os tipos de ameaça e de 
segurança? 

•   
• Quão adequadas são as medidas que estão sendo tomadas para proteger instalações públicas e de infraestrutura críticas aos danos provocados por desastres? 
•   
• Até que ponto as escolas, hospitais e unidades de saúde recebem atenção especial para avaliações de risco para "todas as ameaças" em sua autoridade local?  Marque as 

caixas:  
•  Escolas   Hospitais / centros de saúde 
•   
• Quão seguras são todas as principais escolas, hospitais e unidades de saúde em relação a desastres de forma que tenham capacidade de se manter operacionais durante 

emergências? Marque as caixas:  
•   Escolas   Hospitais / centros de saúde 
• O funcionamento destes prédios públicos está assegurado durante possíveis eventos de desastre. 
• Até que ponto o governo local ou outros níveis de governo têm programas especiais para avaliar regularmente escolas, hospitais e unidades de saúde acerca da manutenção, 

cumprimento dos códigos de construção,  segurança geral, riscos relacionados ao clima, etc.? Marque as caixas:  
•   Escolas   Hospitais / centros de saúde 
•   
• Até que ponto os simulados e exercícios regulares de preparação para desastres são realizados em escolas, hospitais e centros de saúde? Marque as caixas: 
•   Escolas   Hospitais / centros de saúde 
•   
• Até que ponto os regulamentos de uso e ocupação do solo para áreas de risco, e os códigos de construção, de segurança e de saúde são aplicados em todas as zonas de 

desenvolvimento e tipos de construção? 
•   
• Quão fortes são os regulamentos existentes (planos de uso e ocupação do solo, códigos de construção, etc.) para apoiar a redução de risco de desastres locais? 
•   
• Com que regularidade o governo local conduz programas de conscientização e educação sobre Redução de Risco de Desastres e prevenção de catástrofes para as 

comunidades locais? Marque as caixas:  
•   Programas incluem questões de diversidade cultural   Programas são sensíveis às perspectivas de gênero 
•   
• Até que ponto o governo local oferece treinamento em redução de risco para as autoridades locais e líderes comunitários? 
•   
• Até que ponto as escolas e faculdades locais incluem cursos, educação ou treinamento na redução do risco de desastres (incluindo os riscos relacionados com o clima), como 

parte do currículo de educação? 
•   
• Quão conscientes estão os cidadãos dos planos de abandono ou exercícios para evacuações, quando necessários? 
•   
• Até que ponto as políticas de Redução de Risco de Desastre de governo locais, estratégias e planos de implantação são integrados com o desenvolvimento ambiental e planos 

de gestão dos recursos naturais existentes? 
•   
• Até que ponto o governo local apoia a restauração, proteção e gestão sustentável dos serviços ambientais? Marque as caixas: 
•    Florestas  Zonas costeiras  Zonas húmidas   Recursos hídricos  Bacias fluviais   Pesca 
•   

 



• Quanto que as organizações da sociedade civil e os cidadãos participam na proteção, restauração e gestão sustentável dos 
serviços dos ecossistemas? 

•   

• Quanto o setor privado participa na implantação de planos de gestão ambientais e de ecossistemas em seu município? 

•   

• Até que ponto as instituições locais têm acesso às reservas financeiras para providenciar resposta efetiva a desastres e 
recuperação rápida? 

•   

• Até que ponto os centros de alerta estão estabelecidos, com pessoal adequado (ou pessoal de plantão) e com recursos 
suficientes (backups de energia, redundância de equipamentos etc.) o tempo todo? 

•   

• Quanto que os sistemas de alerta e alarme permitem a participação adequada da comunidade? 

•   

 



PRAZO DE ENTREGA 
ATÉ 31 DE OUTUBRO 

• encaminhar 


