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SOBRE ESTE MATERIAL

Esta publicação é parte integrante da série de materiais de apoio
elaborada por consultores especializados, envolvendo etapas como 
pesquisa, sistematização e redação, com o objetivo de contribuir
para o fortalecimento da Defesa Civil nos municípios e nos estados.

Trata-se de um guia com referências técnicas para ser utilizado pelos
facilitadores e participantes de oficinas formativas, reunindo um acervo
com 103 referências de livros, manuais, vídeos e outros materiais
instrucionais e informativos sobre temáticas relacionadas à Defesa
Civil para diferentes públicos. Este material também contém diretrizes 
para a publicação e todas as referências contêm uma pequena sinopse 
para facilitar a consulta.

A produção desta publicação faz parte do projeto Defesa Civil, que busca:

»Contribuir para a geração de uma nova percepção dos riscos
socioambientais, no contexto da educação ambiental e a construção de
sociedades sustentáveis e resilientes.

»Fortalecer as Defesas Civis Municipais e aprimorar sua capacidade de
preparação e prevenção a resposta frente a eventos e desastres.

»Desenvolver a capacidade das Defesas Civis Municipais em planejar
ações articuladas a Política Nacional de Defesa Civil e elaborar propostas
para captação junto ao Ministério da Integração.

Boa pesquisa e leitura!

POLÍTICA DO ACERVO DO PROJETO DEFESA CIVIL

Este é um documento normativo do acervo construído para o projeto Defesa 
Civil. Este acervo e a política que o rege, são produtos de um trabalho social e 
intelectual coletivo, envolvendo profissionais de múltiplas disciplinas.

1. DO CONTEÚDO

Este acervo é composto por artigos científicos, livros, arquivo de vídeos, 
manuais, dissertações, materiais educativos, e documentos jurídicos que 
abordam temas relacionados à Defesa Civil.. Os materiais levantados têm 
o propósito de reunir uma literatura especializada para apoiar o público
participante do projeto Defesa Civil, de modo organizado, em um acervo
temático para facilitar seu acesso e leitura, além de funcionar como uma
fonte de informação para todos aqueles que se interessam pela temática.

2. DA DISPONIBILIZAÇÃO

Toda produção reunida no acervo do projeto Defesa Civil será disponibilizada 
apenas para uso não comercial e para fins educacional ou informativo em 
conformidade com os seguintes critérios: As publicações disponíveis são 
de acesso aberto e terão os metadados e o texto completo da produção 
disponibilizados no acervo do projeto Defesa Civil, em conformidade com a 
Lei 9.610/98 de direitos autorais.

3. TERMOS DE USO

O uso desta biblioteca e do conteúdo de seu acervo está sujeito às leis 
aplicáveis e aos termos e condições estabelecidos aqui. Sugerimos que 
o acesso ao acervo inclua “Termos de uso”, que o interessado aceita e
concorda. Caso não concorde com qualquer um dos “Termos de Uso”,
recomenda-se não utilizar o acervo do projeto.

3.1 Alterações nos Termos de Uso

Os “Termos de uso” poderão ser alterados a qualquer momento, mediante 
necessidades de conformidades normativas, sem aviso prévio. O uso 
do conteúdo do acervo implica concordância com os “Termos de uso” 
atualizados, por isso, recomenda-se a leitura dos “Termos de uso” 
frequentemente para acompanhar suas devidas atualizações.

3.2 Proteção dos Direitos Autorais

O acervo do projeto Defesa Civil e os diferentes documentos (textos, 
vídeos e outros conteúdos) podem ser protegidos por copyright ou outras 
formas de proteção intelectual e direitos autorais. Por esta razão, o acesso 
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ao conteúdo disponível, assim como seu uso devem ser orientados a 
partir do estabelecido nos “Termos de uso”. Qualquer utilização fora ou 
além do autorizado neste documento é de inteira e total responsabilidade 
dos usuários, que, por meio desta, isentam a Instituição de qualquer 
responsabilidade, assumindo para si todos os ônus e despesas que 
porventura vierem a ser efetuados em razão da violação destes “Termos de 
uso” ou direitos sobre as obras contidas neste Acervo.

3.3 Diretrizes de Operação do acervo do projeto Defesa Civil

a) Os objetos digitais do acervo do projeto Defesa Civil incluem texto,
imagem, áudio e vídeo;

b) Os documentos podem ter diferentes formatos e tamanhos, todo conteúdo
será disponibilizado da maneira que for avaliada pertinente;

c) A pesquisa foi estruturada em Acervos Temáticos;

d) A captura dos registros da produção científica é executada por meio de
conjunto de estratégias diferenciadas aplicadas de acordo com a necessidade.

3.3.1 Finalidades de uso

O uso destes materiais é não comercial, respeitado o crédito ao autor 
original e citada a fonte de quem detém os direitos autorais. Essa licença é 
compatível com a Licença Creative Commons (BY-NC-ND). 
3.3.2 Usos autorizados

Esse acervo faz cessão a utilização não comercial, gratuita, não exclusiva, em 
caráter permanente e irrevogável, da obra disponível no acervo, por qualquer 
pessoa, física ou jurídica, reservados aos autores os direitos morais e os 
usos comerciais das obras intelectuais de que forem autores ou titulares. Os 
usuários estão, por meio e nos limites destes “Termos de uso”, autorizados a 
reproduzir, exibir, executar, declamar, recitar, expor, difundir, divulgar, traduzir, 
legendar ou qualquer forma de utilizar o material disponibilizado, desde 
que não haja finalidade comercial e sejam respeitados os direitos morais, 
dando-se sempre os devidos créditos aos autores originais. Essa licença é 
compatível com a Licença Creative Commons (BY-NC-SA).

3.3.3 Direitos morais

São reservados exclusivamente aos autores os direitos morais sobre 
as obras de sua autoria e/ou titularidade, sendo os terceiros usuários 
responsáveis pela atribuição de autoria e manutenção da integridade da 
obra em qualquer utilização.

3.3.4 Direitos autorais

a) Todos os usos de referências técnicas citadas no material não expressamen-
te autorizados são reservados aos titulares. São especialmente reservados aos

autores e titulares das mesmas todos os direitos morais e os usos comerciais; 

b) Quando as obras forem disponibilizadas em outros espaços virtuais deverão
sempre citar a fonte original e utilizar os links para o endereço virtual do acervo;

c) Em qualquer hipótese as obras não poderão sofrer quaisquer alterações
quanto à autoria, título e integridade do material originalmente depositado,
ou ser utilizadas para a prática de atos ilícitos, ou para qualquer finalidade não
expressamente prevista neste documento ou na legislação aplicável.

3.3.5 Limitações e exceções legais

O acervo do projeto Defesa Civil respeita e reconhece os direitos difusos e 
coletivos da sociedade de acesso ao conhecimento e produção científica e 
cultural estabelecidos. Assim, nada destina-se a restringir, limitar, sobrepor, 
substituir ou de qualquer forma afastar ou reduzir o escopo das limitações e 
exceções legais aos direitos autorais.

3.3.6 Links para outros sites

Os links de terceiros, disponíveis neste acervo são fornecidos apenas 
como referência e para fins de conveniência para o usuário. Os conteúdos 
apresentados nestes links bem como o alcance e qualidade do acesso dos 
mesmos não são de responsabilidade da instituição do projeto Defesa Civil.
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SEÇÃO 1: PUBLICAÇÕES EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

1.1 CAPACITAÇÃO BÁSICA EM DEFESA CIVIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Capacitação básica em defesa 
civil. 5. ed. Florianópolis: Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres: 
UFSC, 2014. 157 p.

O Curso Capacitação Básica em Proteção e Defesa Civil pretende difundir aos inte-
grantes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) conhecimentos 
elementares sobre as ações de proteção e defesa civil no Brasil, atingindo tanto novos 
atores quanto reciclando os conhecimentos daqueles que já atuam no SINPDEC.

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC), em parceria com o Centro 
Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres CEPED/SC, traz aos atores 
integrantes do SINPDEC um conjunto de conhecimentos para subsidiar sua atuação 
nas fases de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, ofertando ao 
participante instrumentos para a compreensão do atual cenário nacional bem como 
apontando as tendências internacionais em gestão de riscos de desastres.

Disponível em: http://www.ceped.ufsc.br/wp-content/uploads/2013/01/Livro_DefesaCivil_5ed-Dia-
gramado-Completo-online.pdf  Acesso em: 29 out. 2019.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

1.2 CARTILHA DEFESA CIVIL

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Defesa Civil. 
Cartilha Defesa Civil. Brasília, DF: SEDEC, [201?]. 2 p., il. color.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação.

Disponível em: http://www.mi.gov.br/images/stories/Arqui-
vosDefesaCivil/ArquivosPDF/publicacoes/Cartilha-Defesa-
-Civil.pdf Acesso em: 29 out. 2019.

1.3 MANUAL GERENCIAMENTO DE DESASTRES – SISTEMA DE 
COMANDO EM OPERAÇÕES

OLIVEIRA, M. Manual gerenciamento de desastres: sistema de comando em 
operações. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2010. 82 p.

Disponível em: http://www.defesacivil.mg.gov.br/
images/documentos/Defesa%20Civil/manuais/Manual.
SCO.UFSC.pdf Acesso em: 29 out. 2019.

A Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC) sabe 
que, mais do que estar preparada para adptar-se a 
novas formas de resposta ao desastre, deve estar 
pronta para conhecer e atuar a partir de um modelo 
único e torná-lo padronizado e conhecido por todos 
os que atuam em emergências e situações críticas.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

https://drive.google.com/open?id=1i787Znl-Ux3LvYEtN1Wh2wZASofWhAaV
https://drive.google.com/open?id=1wASzl2S8aXsLdJ8kZiR8UktQC4xxwWVM
https://drive.google.com/open?id=1FGAGitdk9MhCMpk4Q73gj_I6xVGObO7P
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1.4 GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Gestão de riscos de desastres. Floria-
nópolis: Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres: UFSC, 2012. 14 p.

1.5 GESTÃO DE RISCOS E DE DESASTRES
Contribuições da Psicologia

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Defesa Civil. Universidade 
Federal de Santa Catarina. Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres. 
Gestão de riscos e de desastres: contribuições da psicologia. Florianópolis: CEPED, 2010.

Disponível em: http://www.ceped.ufsc.
br/wp-content/uploads/2014/07/
PR_-_156_-_EaD_Psicologia_-_Livro_
Psicologia_101022.pdf Acesso em:
29. out. 2019.

Após o processo compartilhado de construção de 
uma política pública para a Defesa Civil, com a 1ª 
Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência 
Humanitária, em março de 2010, a Defesa Civil 
se propôs a estabelecer diálogos entre o poder 
público, agentes de Defesa Civil, profissionais de 
diversas áreas e sociedade civil para fortalecer 
as ações de prevenção e preparação, inserindo 
novos protagonistas na Defesa Civil, com ênfase na 
construção de cidades mais seguras. 

Disponível em: http://www.ceped.ufsc.br/wp-content/uplo-
ads/2014/10/gestao_de_riscos_de_desastres_0.pdf Acesso 
em: 29 out. 2019.

Este material foi construído com o objetivo de 
trabalhar aspectos conceituais e aspectos práticos, 
tendo em vista, principalmente, o contexto local 
de atuação do gestor público e dos agentes de 
proteção e defesa civil.

1.6 SIMULADOS DE PREPARAÇÃO PARA OS DESASTRES

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Defesa Civil. Universidade 
Federal de Santa Catarina. Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres. 
Guia de orientações para elaboração de exercícios simulados de preparação para os 
desastres. Florianópolis: CEPED, 2011. 68 p.

Disponível em: http://www.defesacivil.
mg.gov.br/images/documentos/
Defesa%20Civil/manuais/Guia-para-
Simulados.pdf Acesso em: 1 nov. 2019.

Os simulados de preparação para as emergências 
envolvem exercícios práticos que implicam na 
mobilização de recursos e pessoas para avaliar, em 
tempo real, o processo de remoção de pessoas 
inseridas em áreas com risco de desastres. Objetiva, 
entre outros aspectos, avaliar as ações realizadas, os 
recursos empreendidos e promover a capacitação 
e treinamento das equipes para enfrentar 
adequadamente uma situação de emergência.

1.7 ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTINGÊNCIA

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. 
Departamento de Minimização de Desastres. Elaboração de plano de contingência: livro 
base. Brasília, DF: Ministério da Integração Nacional, 2017. 62 p.

Disponível em: https://www.undp.
org/content/dam/brazil/docs/
publicacoes/paz/plano-cont-livro-
base.pdf Acesso em: 1 nov. 2019.

Demonstrar a importância de um plano de 
contingência para a gestão de risco municipal, 
considerando benefícios como melhor uso 
de recursos materiais, humanos e financeiros; 
minimização dos impactos de um desastre; e maior 
eficiência na gestão. Ainda se busca enfatizar que 
as ações da gestão do risco requerem um modelo 
participativo de aplicação. Assim, é fundamental a 
articulação entre o órgão de proteção e defesa civil, 
os órgãos setoriais e a população.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

https://drive.google.com/open?id=1MLRcU1qN2hDdJ4ypR3czyZr81o533EZc
https://drive.google.com/open?id=19DDlh54iegoChTTY7rPyIeKDSgT2zXJT
https://drive.google.com/open?id=1JHRxZZ7r-D8g9NoP6G7rTmAhEL1UTwrp
https://drive.google.com/open?id=1nVj_YmG506yiVCBQsW1H9RZ6Du9r76LK
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1.8 RECONSTRUÇÃO: GESTÃO DE RECURSOS FEDERAIS EM 
PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL PARA RECONSTRUÇÃO

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa 
Civil. Departamento de Minimização de Desastres. Reconstrução: gestão de recursos 
federais em proteção e defesa civil para reconstrução livro base. Brasília, DF: Minis-
tério da Integração Nacional, 2017. 102 p.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

Disponível em: https://www.editorasolucao.com.br/media/
downloads/prefeitura-de-marica-rj-2019-agente-de-defesa-
civil-232st-reconstrucao-gestao-de-recursos-federais-em-
protecao-e-defesa-civil-para-reconstrucao.pdf Acesso em: 1 
nov. 2019.

Esta publicação tem como objetivo consolidar 
conteúdos sobre Reconstrução após Desastres 
e Gestão de Recursos Federais em Proteção e 
Defesa Civil, com ênfase na atuação municipal, 
servindo como unidade de referência da Secretaria 
Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério 
da Integração Nacional.

1.9 FORMAÇÃO DE NUDECS*

SORENSEN, D. S.; DUTRA, R. O. Formação de núcleos comunitários de defesa civil. [Rio de 
Janeiro]: CARE Brasil, 2012. 82 p.

Disponível em: http://www.londrina.pr.gov.br/dados/images/
stories/Storage/defesa_civil/manual_de_formacao_nudec.
pdf Acesso em: 1 nov. 2019.

*Núcleos Comunitários de 
Defesa Civil (NUDECS) 

Demonstra formas de criação de organizações 
comunitárias, com caráter institucional, com o 
objetivo de contribuir para ampliar a percepção de 
riscos e reduzir a vulnerabilidade das populações 
diante de desastres.

1.10 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE COMDEC

CALHEIROS, L. B.; CASTRO, A. L. C.; DANTAS, M. C. Apostila sobre implantação e 
operacionalização de COMDEC. 4. ed. [Brasília, DF]: Departamento de Minimização de 
Desastres, 2007. 71 p.

Disponível em: http://defesacivil.rj.gov.br/images/sedec-
arquivos/1_apostila_comdec.pdf Acesso em: 1 nov. 2019.

Como é no município que os desastres acontecem 
e a ajuda externa costuma demorar, é importante 
que a comunidade e o Governo Municipal estejam 
conscientes da necessidade de um órgão governa-
mental e de associações comunitárias que visem à 
segurança de todos. Essencial a criação de um órgão 
de proteção global da população, a Coordenado-
ria Municipal de Defesa Civil – COMDEC ou similar, 
sendo de competência do Poder Executivo Municipal 
incentivar a sua criação e implantação.

1.11 EDUCAÇÃO EM DEFESA CIVIL E PROTEÇÃO COMUNITÁRIA

ARAÚJO, D. R. B. Educação em defesa civil e proteção comunitária: construindo cidades 
resilientes. 2013. 88 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Pedagogia) – 
Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013.

Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/dlsta-
tic/10112/6061719/4161107/EDCPCConstruindoCidadesResi-
lientes_DiegoRocha.pdf Acesso em: 1 nov. 2019.

A pesquisa trata das novas diretrizes propostas para 
a aplicação do tema transversal Educação Ambien-
tal nos currículos escolares, passando a contemplar 
os princípios da proteção e defesa civil de forma in-
tegrada. Assim, esse trabalho analisa se a aplicação 
desses princípios é uma ação fundamental para a 
criação de uma cultura de prevenção de desastres 
na população, começando pelas experiências da 
cidade do Rio de Janeiro..

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

https://drive.google.com/open?id=1f9rCsjuNgXKJKJT1i3mejOwsm6OQIF98
https://drive.google.com/open?id=1dD2z0-lkYflpQI6hCiCE8Q-grKFvDohO
https://drive.google.com/open?id=1sDwX5546d0aiinh867q1oibkI4HlNrOM
https://drive.google.com/open?id=15hAPnSZA5O2zsqROKngFSLxCJlJtnt6S
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1.12 RESPOSTA: GESTÃO DE DESASTRES, DECRETAÇÃO E 
RECONHECIMENTO FEDERAL E GESTÃO DE RECURSOS FEDERAIS 
EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. 
Departamento de Minimização de Desastres. Resposta: gestão de desastres, decretação 
e reconhecimento federal e gestão de recursos federais em proteção em defesa civil 
apostila do instrutor. Brasília, DF: Ministério da Integração Nacional, 2017. 106 p..

Disponível em: https://www.undp.org/content/dam/brazil/
docs/publicacoes/paz/resposta-livro-base.pdf Acesso em: 
1 nov. 2019.

Esta publicação tem como objetivo consolidar 
conteúdos sobre Resposta a Desastres, Decretação 
e Reconhecimento Federal e Gestão de Recursos 
Federais em Proteção e Defesa Civil, com ênfase na 
atuação municipal, servindo como unidade de refe-
rência da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa 
Civil do Ministério da Integração Nacional.

1.13 SOLICITAÇÃO DE RECURSOS À PRESTAÇÃO DE CONTAS

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Defesa Civil. Convênios: 
da solicitação de recursos à prestação de contas. Brasília, DF: SEDEC, 2013.

Disponível em: http://www.mi.gov.br/images/stories/Arqui-
vosDefesaCivil/ArquivosPDF/publicacoes/Caderno-de-orien-
taesCONVNIO---2013-ATUALIZADO.pdf Acesso em: 1 nov. 2019.

O presente manual trata das ações de caráter 
preventivo, destinadas a reduzir a ocorrência e a 
intensidade dos desastres com ações estruturais e 
não estruturais.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

1.14 CAPACITAÇÃO DOS GESTORES DE DEFESA CIVIL PARA USO DO 
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES (S2ID)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Capacitação dos gestores de Defesa 
Civil para uso do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres – S2ID. Florianópolis: 
Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres: UFSC, 2012.  112 p.

Disponível em: http://www.ceped.ufsc.br/wp-content/
uploads/2012/01/Livro-Texto-S2ID-2%C2%BA-
Edi%C3%A7%C3%A3o.pdf Acesso em: 1 nov. 2019.

O Sistema Integrado de Informações sobre Desas-
tres (S2ID) é uma iniciativa pioneira da Secretaria 
Nacional de Defesa Civil (SEDEC), que visa a quali-
ficar as informações sobre a ocorrência de desas-
tres no território nacional e a dar transparência a 
essas informações.

1.15 MANUAL CARTÃO DE PAGAMENTO DE DEFESA CIVIL 

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Defesa Civil. Manual 
cartão de pagamento de defesa civil. Brasília, DF: SEDEC, [2013].

Disponível em: http://www.mi.gov.br/
images/stories/ArquivosDefesaCivil/
ArquivosPDF/publicacoes/manu-
al_cartao_defesacivil_24092013.pdf 
Acesso em: 1 nov. 2019.

O Cartão de Pagamento de Defesa Civil é a forma 
exclusiva para o pagamento de despesas com 
ações de resposta, que compreendem socorro, 
assistência às vítimas e restabelecimento de 
serviços essenciais, definidas no Decreto nº 7.257, 
de 4 de agosto de 2010, promovidas por governos 
estaduais, do Distrito Federal e municipais com 
recursos transferidos pela União.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

https://drive.google.com/open?id=1NE6j2VlHWaj8DJlSW1Raaz-pWvvpshG5
https://drive.google.com/open?id=1LU1VVVfL_zI6Jty6Z7Y2CjwwdaU3HkmJ
https://drive.google.com/open?id=1NcL5-l7vX8YUbTaP-dWJ3YJo68sHuu9j
https://drive.google.com/open?id=1xCbmjuTQeHNyLqhKztKchQ8U35zyfpcb
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1.16 DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO

Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Direito Internacional Humanitário (DIH). 
Respostas às suas perguntas. Brasília, DF: CICV, 2015. 96 p. 

Disponível em: https://www.icrc.org/pt/publication/direito-
internacional-humanitario-dih-respostas-suas-perguntas 
Acesso em: 1 nov. 2019.

Esta publicação é uma introdução ideal ao Direito 
Internacional Humanitário (DIH). Foi completamente 
revisada, sendo acessível a todos os leitores inte-
ressados nas origens, no desenvolvimento e na 
aplicação atual do DIH.

1.17 DA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS À PRESTAÇÃO DE CONTAS

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Defesa Civil. Transferência 
obrigatória: da solicitação de recursos à prestação de contas. Brasília, DF: SEDEC, 2011. 46 p.

Disponível em: http://www.mi.gov.br/images/stories/Arqui-
vosDefesaCivil/ArquivosPDF/publicacoes/Transferncia-Obri-
gatria---Caderno-de-Orientaes.pdf Acesso em: 1 nov. 2019.

Este manual tem como objetivo orientar durante o 
processo, desde a solicitação de reconhecimento 
federal da situação de anormalidade, passando 
pelas instruções de preenchimento do Plano de 
Trabalho para solicitação de recursos e pelos 
padrões a serem observados na elaboração dos 
projetos de engenharia, até a fiscalização da 
execução das obras e prestações de contas dos 
recursos recebidos e empregados.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

1.18 DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DAS NECESSIDADES DE 
FORMAÇÃO EM GESTÃO DE RISCO DE DESASTRES

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa 
Civil. Departamento de Minimização de Desastres. Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento. Diagnóstico e análise das necessidades de formação em gestão de 
risco de desastres: projeto BRA12/017 fortalecimento da cultura de gestão de risco de 
desastres no Brasil. Brasília, DF: SEDEC; Panamá, PN: PNUD, 2014. 212 p.

Um dos objetivos do projeto é realizar um diagnóstico sobre as necessidades de 
formação existentes dos agentes da Proteção e Defesa Civil. Para tal realização do 
diagnóstico, o Governo Federal através da SEDEC definiu dez estados (incluindo Rio 
de Janeiro-pág.99), denominados como prioritários por serem os estados com maior 
registro e impacto de desastre. Este diagnóstico foi realizado por uma equipe de 
profissionais do PNUD, incluindo pesquisadores e acadêmicos brasileiros, com base 
em uma metodologia de análise quali-quantitativa, com a utilização de ferramentas de 
pesquisa quando a prioridade de ações é do próprio pesquisado (informante chave).

Disponível em: http://www.brasil2100.com.br/fi-
les/5214/5271/0204/PNUD_necessidade_formacao_em_
gestao_de_riscos.pdf Acesso em: 1 nov. 2019.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

https://drive.google.com/open?id=1l0HSliAkPKTOlmMDTdCTShmxfz2SqzI8
https://drive.google.com/open?id=14SBR-TuKwTpWFCyRD0N5uNMV-hQH7qcM
https://drive.google.com/open?id=1re9rV5EU1o4bvbJs9jHpeHhAZDI9lZRR
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1.19 COMO CONSTRUIR CIDADES MAIS RESILIENTES

UNITED NATIONS INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION. Como 
construir cidades mais resilientes: um guia para gestores públicos locais. Tradução: 
Maria Camila Garcia. Genebra: Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos de 
Desastres, 2012. Título original: How to Make Cities More Resilient - A Handbook for Mayors 
and Local Government Leaders.

Disponível em: https://www.unisdr.org/files/26462_
guiagestorespublicosweb.pdf Acesso em: 1 nov. 2019.

Com mais da metade da população mundial viven-
do hoje em áreas urbanas, construir cidades mais 
seguras é um desafio a ser alcançado em longo 
prazo. As cidades são os motores do crescimento 
e da dinâmica nacional, a partir de seus sistemas 
de governança e capacidades. Na história, ocor-
rências de desastres têm interrompido a vida em 
áreas urbanas.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

1.20 ASPECTOS JURÍDICOS DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL

CENRI NETO, M. Aspectos jurídicos das atividades de defesa civil. [Brasília, DF]: Secretaria 
Nacional de Defesa Civil, 2007. 69 p.

Disponível em: http://www.mi.gov.br/images/stories/
ArquivosDefesaCivil/ArquivosPDF/publicacoes/Aspectos_
Juridicos.pdf Acesso em: 1 nov. 2019.

As atividades de defesa civil, assim como outras es-
pécies de serviços públicos, estão previstas no or-
denamento jurídico pátrio. O artigo 37 da Constitui-
ção Federal de 1988 assevera que a administração 
pública deve obediência, dentre outros, ao princípio 
da legalidade. Por esse princípio devemos entender 
que os agentes públicos devem buscar sempre 
amparo legal para o exercício de suas atividades.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

1.21 REGIÃO SERRANA - RIO DE JANEIRO/2011-AVALIAÇÃO DE 
PERDAS E DANOS

BANCO MUNDIAL. Avaliação de perdas e danos inundações e deslizamentos na região 
serrana do Rio de janeiro: janeiro de 2011. Brasília, DF: Banco Mundial 2011. 59 p.

Disponível em: http://www.mi.gov.br/images/stories/
ArquivosDefesaCivil/ArquivosPDF/publicacoes/
InundacoeseDeslizamentosnaRegiaoSerranadoRiodeJaneiro.
pdf Acesso em: 1 nov. 2019.

Os eventos de 11 e 12 de janeiro de 2011 no estado 
do Rio de Janeiro configuraram o que viria ser o pior 
desastre na história brasileira. Chuvas torrenciais em 
sete municípios da Região Serrana do estado cau-
saram a morte de mais de 900 pessoas e afetaram 
mais de 300 mil pessoas. Com relação às perdas e 
danos, estimativas do Banco Mundial apontam para 
custos totais da ordem de R$ 4.78 bilhões.

1.22 ATLAS BRASILEIRO DE DESASTRES NATURAIS - 1991-2012 

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ENGENHARIA E DEFESA CIVIL DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Atlas brasileiro de desastres naturais. 
Florianópolis: CEPED, [2012]. 1 atlas. Escala 3: 7.003.

Disponível em: https://s2id.mi.gov.br/
paginas/atlas/ Acesso em: 1 nov. 2019.

O conhecimento dos fenômenos climáticos e 
dos desastres naturais e tecnológicos a que 
nosso território está sujeito é fundamental para 
a efetividade de uma política de redução de 
riscos, objetivo primordial da Política Nacional de 
Proteção e Defesa Civil.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

Clique na seta para
acessar o site. 

https://drive.google.com/open?id=1VjeSxabogm6AI1aSU73Ws3M7JG6I5DNg
https://drive.google.com/open?id=1SVpPSlQ-emmpyNCa6TNaL8D8-4udDILK
https://drive.google.com/open?id=1--4kAYU_7W12bgL8yIOt3SnCpim-PqCO
https://drive.google.com/open?id=1_TQQkb_Bwu9llUf2fYp49c0LTSdPxMCI
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1.23 ANUÁRIO BRASILEIRO DE DESASTRES NATURAIS E 
ACIDENTES COM PRODUTOS PERIGOSOS

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa 
Civil. Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Anuário brasileiro de 
desastres naturais: 2013. Brasília, DF: CENAD, 2013. 106 p.

Disponível em: http://www.mi.gov.br/images/stories/Arquivos-
DefesaCivil/ArquivosPDF/publicacoes/Anurio-Brasileiro-de-De-
sastres-Naturais-2013.pdf Acesso em: 1 nov.2019.

Publicação produzida pelo Centro Nacional de Ge-
renciamento de Riscos e Desastres (Cenad), órgão 
que integra a Secretaria Nacional de Proteção e 
Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração 
Nacional. Este documento retrata os principais de-
sastres ocorridos em determinado ano no Brasil, o 
que possibilita o conhecimento do perfil de desas-
tres naturais em nosso país.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

1.24 FÓRUM ENTENDENDO RISCO BRASIL 2012

BANCO MUNDIAL. Understanding Risk. Entendendo risco Brasil. [Brasília, DF]: [Banco 
Mundial], 2012. 60 p..

Disponível em: http://www.mi.gov.br/images/stories/
ArquivosDefesaCivil/ArquivosPDF/publicacoes/
Understanding_risk_brazil.pdf Acesso em: 1 nov.2019..

Com o propósito de disseminação do conhecimen-
to e popularização da cultura de prevenção de ris-
cos de desastres, o Fórum Entendendo Risco Brasil 
2012 foi organizado de forma a oferecer oportunida-
des de discussão aos atores de diferentes setores e 
campos de atuação. Discussões sobre inundações, 
deslizamentos e secas fizeram parte dessa primeira 
iniciativa nacional com amplo foco na gestão de ris-
cos de desastres segundo a abordagem da preven-
ção e do desenvolvimento sustentável.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

1.25 CIDADES E INUNDAÇÕES – GESTÃO INTEGRADA DO RISCO DE 
INUNDAÇÃO URBANA PARA O SÉCULO XXI

JHA, A. K.; BLOCH, R.; LAMOND, J. Cidades e inundações um guia para a gestão integrada 
do risco de inundação urbana para o século XXI: um resumo para os formuladores 
de política. Tradução de: Global Facility For Disaster Reduction and Recovery. Brasília, DF: 
Banco Mundial, 2012. 54 p. Título Original: Cities and floodings a guide to integrated urban 
flood risk management for 21st century.

Disponível em: http://www.mi.gov.br/images/stories/
ArquivosDefesaCivil/ArquivosPDF/publicacoes/cidades_e_
inundacoes.pdf Acesso em 1 nov. 2019.

Inundação urbana é um desafio sério e crescente 
ao desenvolvimento. Num contexto de crescimento 
demográfico, tendências de urbanização e mu-
danças climáticas, as causas das inundações estão 
mudando e seus impactos acelerando− se. Este 
grande desafio e em evolução significa que muito 
mais precisa ser feito pelos formuladores de po-
líticas para melhor compreender e gerenciar com 
mais eficácia os riscos existentes e futuros.

1.26 LEI Nº 12.608, DE 10 DE ABRIL DE 2012

BRASIL. Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção e 
Defesa Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2012.

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/
lei/2012/lei-12608-10-abril-2012-612681-publicacaooriginal-
135740-pl.html Acesso em: 1 nov. 2019.

Institui 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; 
autoriza a criação de sistema de informações e 
monitoramento de desastres.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

Clique na seta para
acessar o site. 

https://drive.google.com/open?id=1ZUNRmUtqiz6g5hwwLfbtIHfFkmdJyrKJ
https://drive.google.com/open?id=1oJ12Neukghf1exX-fs8dqhBWOGcuZEG8
https://drive.google.com/open?id=1E_sDdF9rG2JpubOy1crYY9mm8Q6RBrxa
https://drive.google.com/open?id=11XlPmypr6eqFtzsHp5cHDiIHCsxzhwv7
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1.27 GLOSSÁRIO DE DEFESA CIVIL

CASTRO, A. L. C. Glossário de Defesa Civil estudos de risco e medicina de desastres. 
5. ed. Brasília, DF: Secretaria Nacional de Defesa Civil, [20??]. 191 p.

Disponível em: http://www.mi.gov.br/images/stories/Arquivos-
DefesaCivil/ArquivosPDF/publicacoes/glossario.pdf  Acesso 
em: 1 nov. 2019.

Reconhecendo a necessidade de padronizar a no-
menclatura relacionada com Defesa Civil, a SEDEC 
elaborou o presente Glossário, na certeza de estar 
prestando uma grande contribuição às entidades e 
aos profissionais da área, bem como às instituições 
de ensino, em todo o território nacional, uniformi-
zando, assim, conceitos e definições neste campo.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

1.28 NORMATIVA Nº 2 DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, DE 20 
DE DEZEMBRO DE 2016

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Instrução Normativa nº 2, de 20 de dezembro 
de 2016. Estabelece procedimentos e critérios para a decretação de situação de 
emergência ou estado de calamidade pública pelos Municípios, Estados e pelo Distrito 
Federal. Brasília, DF: Ministério da Integração, 2016. 

Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/-/asset_
publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/24789597/do1-
2016-12-22-instrucao-normativa-n-2-de-20-de-dezembro-
de-2016--24789506 Acesso em: 1 nov. 2019.

Estabelece procedimentos e critérios para a decre-
tação de situação de emergência ou estado de ca-
lamidade pública pelos Municípios, Estados e pelo 
Distrito Federal, e para o reconhecimento federal 
das situações de anormalidade decretadas pelos 
entes federativos e dá outras providências.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

1.29 MARCO DE SENDAI PARA A REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES 
2015 – 2030

O presente marco pós-2015 para a redução do risco de desastres foi adotado na Terceira 
Conferência Mundial sobre a Redução do Risco de Desastres, realizada de 14-18 março de 
2015, em Sendai, Miyagi, no Japão, representando uma oportunidade única para que os 
países pudessem:

a) Adotar um marco pós-2015 para a redução do risco de desastres conciso, focado e 
orientado para o futuro e para a ação;

b) Completar a avaliação e revisão da implementação do Marco de Ação de Hyogo 2005-
2015: Construindo a resiliência das nações e comunidades frente aos desastres;

c) Considerar a experiência adquirida com estratégias/instituições e planos regionais 
e nacionais para a redução do risco de desastres e suas recomendações, bem como 
acordos regionais relevantes no âmbito da implementação do Marco de Ação de Hyogo;

d) Identificar modalidades de cooperação com base nos compromissos para implementar 
um quadro pós-2015 para a redução do risco de desastres;

e) Determinar modalidades para a revisão periódica da implementação de um quadro pós-
2015 para a redução do risco de desastres.

1

Marco de Sendai para la  
Reducción del Riesgo de Desastres  

2015-2030

Disponível em: https://www.eird.org/americas/docs/43291_
spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf Acesso em: 1 nov. 2019.

Site oficial em inglês:
UN OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION. 
Sendai declaration. Genebra: UNDRR, [2015].

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

Disponível em: https://www.unisdr.org/files/43300_
sendaideclaration.pdf  Acesso em: 1 nov. 2019.

Declaração completa em espanhol:
UN OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION. Mar-
co de Sendai para la reducción del riesgo de desas-
tres 215-20130. 1. ed. Genebra: UNDRR, 2015. [36 p.].

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

www.preventionweb.net/go/sfdrr
www.unisdr.org
isdr@un.org

        
 
We, the Heads of State and Government, ministers and delegates participating in the Third 
United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction, have gathered from 14 to 18 
March 2015 in Sendai City of Miyagi Prefecture in Japan, which has demonstrated a vibrant 
recovery from the Great East Japan Earthquake in March 2011. Recognizing the increasing 
impact of disasters and their complexity in many parts of the world, we declare our 
determination to enhance our efforts to strengthen disaster risk reduction to reduce disaster 

losses of lives and assets from disasters worldwide. 

       
 
We value the important role played by the Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building 
the Resilience of Nations and Communities to Disasters during the past ten years. Having 
completed the assessment and review of and considered the experience gained under its 
implementation, we hereby adopt the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-
2030. We are strongly committed to the implementation of the new framework as the guide 

to enhance our efforts for the future. 

       
 
We call all stakeholders to action, aware that the realization of the new framework depends on 
our unceasing and tireless collective efforts to make the world safer from the risk of disasters 

in the decades to come for the benefit of the present and future generations. 

       
 
We thank the people and the Government of Japan as well as the City of Sendai for hosting 
the Third United Nation World Conference on Disaster Risk Reduction and extend our 
appreciation to Japan for its commitment to advancing disaster risk reduction in the global 

development agenda. 

Sendai Declaration

1

2

3

4

https://drive.google.com/open?id=1nhGqkpUkCDT3N4njOeHuJlgUWBxDugIi
https://drive.google.com/open?id=1riCzTCwRDmQqnpuVFQvZpwRFhuFMy-Zn
https://drive.google.com/open?id=1s48fOvGuSg0SXxe7W8fWPRngqVJBlC51
https://drive.google.com/open?id=1z5XCLxQHrX-cinwedQMqJE2NZBGA6d0_
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1.30 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. SOMOS TODOS NÓS

COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS. Proteção e Defesa Civil 
Somos todos nós. Conheça todos os passos para a sua cidade constituir a Defesa Civil 
municipal. Belo Horizonte, MG: 2017, 18 p. 

Disponível em: http://www.defesacivil.mg.gov.br/images/
documentos/Defesa%20Civil/manuais/CARTILHA_DEFESA_
CIVI_%20ATUALIZADA.pdf  Acesso em 12 nov. 2019

Esta cartilha da Defesa Civil de Minas Gerais é uma 
ótima introdução sobre a importância de uma de-
fesa civil bem articula em seu município. Explica o 
que é defesa civil, como esta deve agir, suas ações 
preventivas, suas ações durante e após um desas-
tre, como é organizada e suas principais atribuições.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

1.31 SABERES E PISTAS PARA A CONSTRUÇÃO DE COMUNIDADES 
MAIS SEGURAS 1

CÁRITAS BRASILEIRA. Saberes e pistas para construção de comunidades mais 
seguras 1. Brasília, DF: Cáritas Brasileira. 17 p.

Disponível em: http://caritas.org.br/wp-content/files_mf/
1524171568CADERNO1tiragem5000.pdf  Acesso em 12 nov. 2019

Este é o Caderno I, Saberes e Pistas para a cons-
trução de comunidades mais seguras, que a Cári-
tas Brasileira coloca à disposição de seus agentes 
— voluntários e contratados — para que possam 
facilitar espaços de formação nas comunidades, 
seguindo uma metodologia consolidada de apren-
dizagem com base na educação popular, também 
como tecnologia social e adaptada a fim de que as 
pessoas e comunidades.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

1.32 TRILHAS PARA A CONSTRUÇÃO DE COMUNIDADES MAIS 
SEGURAS 2

CÁRITAS BRASILEIRA. Trilhas para a construção de comunidades mais seguras 2. Brasília, 
DF: Cáritas Brasileira. 20p..

Disponível em: http://caritas.org.br/wp-content/files_mf/
1524171937CADERNO2tiragem5000.pdf Acesso em 1 nov. 2019

Este é o Caderno II, Trilhas para construção de co-
munidades mais seguras, que a Cáritas Brasileira 
coloca à disposição de seus agentes — voluntários e 
contratados — para que possam facilitar espaços de 
formação nas comunidades, seguindo uma meto-
dologia consolidada de aprendizagem com base na 
educação popular, também como tecnologia social e 
adaptada a fim de que as pessoas e comunidades..

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

1.33 CADERNOS CÁRITAS – MEIO AMBIENTE, GESTÃO DE RISCOS 
E EMERGÊNCIAS

RIBEIRO, S; SOUSA, J. M. (org.). Meio ambiente, gestão de riscos e emergências. 
Brasília, DF: Cáritas Brasileira, 2014. 83 p.

Disponível em: http://caritas.org.br/wp-content/files_mf/
1403718785Caderno8_webSOS.pdf  Acesso em 1 de Nov. 2019

Este Guia Metodológico pretende ser um 
instrumento de trabalho para a temática Meio 
Ambiente, Gestão de Riscos e Emergências. Este 
subsídio tem por base as práticas vivenciadas pela 
Cáritas nessa temática não pretende ser somente 
um documento teórico-reflexivo, mas também um 
guia prático que traduza as emergências a partir 
da ótica da gestão de riscos.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

https://drive.google.com/open?id=17c-_0jYoEJGqMveJsf7Nj0uxNJ2jycLa
https://drive.google.com/open?id=17c-_0jYoEJGqMveJsf7Nj0uxNJ2jycLa
https://drive.google.com/open?id=1QItHPpIzBszFyiQMseWD-WRZdfF1UkBp
https://drive.google.com/open?id=19DR42egwIeM9S4uqNKuRj4B349SaGtM6
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Esse documento de “política de atuação em situ-
ações de emergência” indica a metodologia e o 
modo de agir da Cáritas junto às pessoas e comuni-
dades atingidas pelas diversas formas de emergên-
cia social e por fenômenos da natureza que agra-
vam suas condições de vida.

1.34 EMERGÊNCIAS, MEIO AMBIENTE E MODELO DE 
DESENVOLVIMENTO

CÁRITAS BRASILEIRA. Emergências, meio ambiente e modelo de desenvolvimento. 
Política Nacional de Emergências. Série Políticas. Brasília. DF: 2009. 

Disponível em: http://caritas.org.br/wp-content/uplo-
ads/2011/03/POL%C3%8DTICA-DE-EMERG%C3%8ANCIAS.pdf 
Acesso em 12 de Nov. 2019

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

1.35 NOÇÕES BÁSICAS EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E EM 
GESTÃO DE RISCOS

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. 
Departamento de Prevenção e Preparação. Módulo de Formação Noções Básicas em 
Proteção e Defesa Civil e em Gestão de Riscos: livro base. Brasília, DF: Ministério da 
Integração Nacional, 2017. 96 p. 

Disponível em: https://www.undp.org/content/dam/brazil/
docs/publicacoes/paz/gestao-risco-livro-base.pdf. Acesso em 
1 de Nov. 2019

Para abordar o tema de Noções Básicas em Pro-
teção e Defesa Civil e em Gestão de Riscos de 
Desastres este material foi construído de modo a 
trabalhar tanto alguns aspectos conceituais quanto 
aspectos práticos, tendo em vista, principalmente, o 
contexto local de atuação do gestor público e dos 
agentes de proteção e defesa civil.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

1.36 MANUAL DE DEFESA CIVIL DE SANTA CATARINA

MARGARIDA, C.; NASCIMENTO; C. A.; EMERIN, Major PMSC E. N.; SOUZA, Major PMSC E. 
de. Manual de Defesa Civil.  Florianópolis, SC: CEPED/UFSC, 2009. 108 p.

Disponível em: http://www.defesacivil.sc.gov.br/index.php/
banco-de-precos/doc_view/89-manual-de-defesa-civil.html   
Acesso em 12 de Nov. 2019

O Manual de Defesa Civil de Santa Catarina é um ins-
trumento importante para o desenvolvimento de uma 
cultura de minimização dos riscos de desastres, pois 
as enchentes, vendavais, granizos, estiagem, entre 
outros eventos adversos, sempre existiram e continu-
arão acontecendo, segundo especialistas, com maior 
intensidade devido às mudanças climáticas.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

1.37  POLÍTICA PÚBLICA URBANA DE GESTÃO DE RISCOS DE 
DESASTRES NATURAIS EM BLUMENAU-SC: PROCESSOS E AÇÕES

VIEIRA, R.; SCHMIDT, G; MOURA, J. M. B. M. Política Pública Urbana de Gestão de 
Riscos de Desastres Naturais em Blumenau-SC: Processos e Ações. Blumenau, SC: 
Revista Ambiente e Sociedade, 2019. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1414-753X2019000100307&lng=pt&nrm=iso&tlng
=pt. Acesso em 1 de Nov. 2019

De acordo com o relatório do CRED e UNISDR 
(2015), o Brasil é o único país das Américas entre 
os dez países com maior número absoluto de 
pessoas afetadas. De modo geral, compreende-se 
que grande parte destes desastres naturais estão 
relacionados aos fenômenos hidrológicos, ou 
seja, têm a água (em excesso ou escassez) como 
agente deflagrador.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

https://drive.google.com/open?id=1Fs3_yrOVZnnKh-YUaO2Few0bW-9QhCep
https://drive.google.com/open?id=1OO9bYVoKfEa7kQLvhgzeg0yaes3Gjqbj
https://drive.google.com/open?id=1fTfp4hfKV6ofMSUxK-tRcccjRAwPyauJ
https://drive.google.com/open?id=1Z9eC4UCtnziaSqxuc1Uf20_bVtnA5pKv
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O Ministério das Cidades, na condição de órgão 
responsável pelas diretrizes nacionais de desenvol-
vimento urbano, apresenta esta publicação, voltada 
a auxiliar os municípios na prevenção desse tipo de 
desastre, mediante o adequado ordenamento terri-
torial e a ocupação de áreas urbanas que ofereçam 
segurança à população.

1.38 MANUAL TÉCNICO PARA REDUÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES 
APLICADO AO PLANEJAMENTO URBANO

BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano. Manual 
Técnico para Redução de Riscos de Desastres Aplicado ao Planejamento Urbano. Brasília, 
DF: Ministério das Cidades, 2018. 186 p. 

Disponível em: https://www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office/
publications/c8h0vm000001w9k8-att/volume6.pdf Acesso em 
12 de Nov. 2019

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

Processo de construção dos eixos que focaram a 
atuação governamental na prevenção: mapeamen-
to das áreas de risco, estruturação de sistema de 
monitoramento e alerta, obras estruturantes e, em 
médio prazo, o fortalecimento dos órgãos de defe-
sa civil e apoio a um melhor planejamento urbano 
capaz de evitar a ocupação de áreas de risco.

1.39 GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTA A DESASTRES NATURAIS: A 
VISÃO DO PLANEJAMENTO

BETONE, P.; MARINHO, C. Gestão de riscos e resposta a desastres naturais: a visão do 
planejamento. In: IV Congresso CONSAD de Gestão Pública, 2013, Brasília. 24 p.

Disponível em: http://consadnacional.org.br/wp-content/uplo-
ads/2013/05/069-GEST%C3%83O-DE-RISCOS-E-RESPOSTA-A-
-DESASTRES-NATURAIS-A-VIS%C3%83O-DO-PLANEJAMENTO.
pdf Acesso em 10 de Nov. 2019

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

1.40 ORIENTAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO EM PROTEÇÃO E 
DEFESA CIVIL: PLANO SETORIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

PINHEIRO, E. G. Orientações para o Planejamento em Proteção e Defesa Civil: Plano 
Setorial de Proteção e Defesa Civil.  Curitiba, PR: FUNESPAR, 2017. 111 p.

Disponível em: http://www.ceped.pr.gov.br/arquivos/File/Guia-
PlanejamentoPlanoSetorialPDC.pdf   Acesso em 12 de Nov. 2019

Este guia foi desenvolvido para apoiar os procedi-
mentos visando a elaboração do Plano Setorial como 
componente do Plano Estadual de Proteção e Defesa 
Civil. Apesar da necessidade, ao longo dos anos, pra-
ticamente não houve iniciativas para a incorporação 
da variável risco de desastre no planejamento seto-
rial. No entanto, sem isso se tornar realidade, pouco 
o país, os estados e municípios avançarão na busca 
pela redução do risco de desastre.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

1.41 GESTÃO DE RISCO DE DESASTRES NO BRASIL: LEITURA DAS 
ESTRATÉGIAS LOCAIS DE REDUÇÃO DE RISCOS DE INUNDAÇÃO EM 
NOVA FRIBURGO, RJ

 VIANA, V. J. Gestão de Risco de Desastres no Brasil: leitura das estratégias locais de 
redução de riscos de inundação em Nova Friburgo, RJ. Tese de Conclusão de Doutorado 
– Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente – Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.

Disponível em: http://www.nuredam.com.br/files/
publicacoes/teses/TeseVivianeJapiassuViana.pdf   Acesso 
em 12 de Nov. 2019

Avanços significativos na redução de risco de 
inundação na bacia do Córrego d’Antas com a 
implementação de ações voltadas para a RRI por 
iniciativa federal, estadual, municipal e da socieda-
de não constitui uma estratégia local integrada de 
redução do risco de inundação,  diante da super-
posição de competências, duplicação de esforços, 
problemas de comunicação institucional e falta de 
diretrizes metodológicas.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

https://drive.google.com/open?id=1Yp5_wp8uP9ak43rOeG3X32TA98D0wB6_
https://drive.google.com/open?id=1uJCRRMnZIuZwp7TEp7ZjUdixOR2cFPI3
https://drive.google.com/open?id=1_Y97UBJ4FkNAOaOWrDl-k1Ek4cKG8lIz
https://drive.google.com/open?id=1ov_aM8nX6G6S9-x3JDp9ajcx0OGxibNM
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1.42 COLEÇÃO GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL-DEFESA CIVIL E 
PREVENÇÃO DE DESASTRES

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. Defesa Civil e Prevenção de Desastres: Como 
seu Município pode estar preparado – Coletânea Gestão Pública Municipal: Gestão 2017-2020. 
Brasília, DF: CNM, 2016. 68 p.

Nesta obra, busca-se demonstrar que – mesmo 
que os recursos sejam poucos –, com parceria en-
tre os atores locais e participação efetiva de todos, 
pode-se construir uma estrutura local de proteção 
e defesa civil forte e atuante, pronta para enfren-
tar grande parte dos desafios que as mudanças 
climáticas geram.

Disponível em: https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/
Defesa_Civil_e_Prevencao_de_Desastres.pdf  Acesso em 12 
de Nov. 2019.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

Este Manual de Gestão de Riscos, atualizado em 
sua 3ª Edição, é um guia que apoia e complementa 
a governança quanto à Gestão de Riscos no Mi-
nistério da Fazenda de acordo com as melhores 
práticas, quanto a análise de contexto; identificação, 
mensuração e tratamento de riscos; monitoramen-
to; e reporte de resultados.

1.43 MANUAL DE GESTÃO DE RISCOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA 2018

BRASIL. Ministério da Fazenda. Comitê de Gestão de Riscos, Controle e Integridade. Assessoria 
Especial de Controle Interno. Manual de Gestão de Riscos do Ministério da Fazenda. Brasília, DF: 
Ministério da Fazenda, 2018. 38 p.

Disponível em: http://www.fazenda.gov.br/pmimf/frentes-de-
-atuacao/gestao-de-riscos/arquivos/manual-de-gestao-de-ris-
cos-1-3.pdf  Acesso em 12 de Nov. 2019

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

1.44 DESASTRES HUMANOS DE NATUREZA TECNOLÓGICA

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Defesa Civil. Manual 
de Desastres. Desastres Humanos de Natureza Tecnológica. Brasília, DF: Ministério da 
Integração Nacional, 2004. 453 p.

Disponível em: http://www.defesacivil.rj.gov.br/images/sedec-
-arquivos/7_destecnologicos.pdf   Acesso em 12 de Nov. 2019

O desenvolvimento tecnológico ocorrido nas últimas 
décadas promoveu o incremento do lançamento de 
satélites artificiais e, em consequência, a intensifica-
ção dos riscos de desastres provocados pela queda 
ou pela colisão desses artefatos, de seus veículos de 
lançamento ou de componentes dos mesmos.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

1.45 PROTEÇÃO E DEFESA: GUIA PARA ATORES LOCAIS

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa 
Civil. Proteção e Defesa: Guia para Atores Locais. Brasília, DF: Ministério da Integração 
Nacional. 83 p.

Disponível em: http://interaguas.ana.gov.br/Lists/
Licitacoes_Docs/Attachments/265/3.1%20-%20guia_atores_
locais_lado_lado.pdf Acesso em 12 de Nov. 2019

O Guia para Atores Locais aborda os temas es-
senciais, no âmbito municipal, numa abordagem 
prática e simplificada, de forma a orientar os ges-
tores sobre as medidas necessárias à implantação 
dos órgãos municipais, sobretudo na fase inicial de 
consolidação das medidas de proteção e defesa 
civil no município.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

https://drive.google.com/open?id=1OPvSlnSmmIwmRjmgc9A_ttnUHLKJeD0-
https://drive.google.com/open?id=1yK6bEUdfTVJ38RFaMSQ9KrJNNoSjdlvu
https://drive.google.com/open?id=1mkSNqeWBbhE3HuMNqY_i9baO-_Rgnu9A
https://drive.google.com/open?id=1gxKwrdo5WabXy07ibXs7aR-8anuVnpqw
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2.3 PROJETO DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS/RJ – PROFESSOR

RIO DE JANEIRO (Município). Secretaria Municipal de Conservação e Serviços 
Públicos. Secretaria Municipal de Educação. Subsecretaria de Defesa Civil. Defesa 
civil nas escolas: livro do professor. Rio de Janeiro: SUBDEC, 2016. 37 p.

Disponível em: http://www.rio.rj.gov.
br/dlstatic/10112/4408632/4154951/
LivrodoProfessor2016.pdf Acesso em: 
2 nov. 2019.

Este material foi estruturado com o objetivo de au-
xiliar o professor em suas atividades pedagógicas. 
Constitui-se em suporte à elaboração de suas aulas. 
Para que fosse possível dar concretude a essa em-
preitada, contou-se com a participação efetiva de 
engenheiros, pedagogos, bombeiros, jornalistas e 
técnicos de Defesa Civil da cidade do Rio de Janeiro.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

2.4 PROJETO DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS/RJ – LIVRO DO ALUNO

RIO DE JANEIRO (Município). Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos. 
Secretaria Municipal de Educação. Subsecretaria de Defesa Civil. Defesa civil nas escolas: 
livro do aluno. Rio de Janeiro: SUBDEC, 2014. 23 p.

Este material foi elaborado para que os alunos da 
rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, par-
ticipantes do projeto “Defesa Civil nas Escolas”, 
possam desenvolver, entre outras atitudes, uma 
cultura de prevenção de desastres e acidentes e 
para que esses alunos reflitam, percebam, pergun-
tem, pesquisem, discutam e ajam, compartilhando 
seus conhecimentos com amigos e familiares. 

Disponível em: http://www.rio.rj.gov.
br/dlstatic/10112/4408632/4154949/
CadernodoAluno2016.pdf Acesso em 
2 nov. 2019.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

SEÇÃO 2:  PUBLICAÇÕES EM DEFESA CIVIL PARA
EDUCAÇÃO ESCOLAR

2.1 DEFESA CIVIL NA ESCOLA

LIMA, J. M. A. Defesa Civil na Escola. Brasília, DF: Secretaria Nacional de Defesa Civil, 
2006. 233 p.

A ampliação da perspectiva individual e coletiva 
do risco e do desastre, a partir da escola, permitirá 
à comunidade educativa, em geral, ter um co-
nhecimento das condições geradoras de riscos e 
iniciar sensibilização e conscientização que poten-
cializem uma mudança cultural. A escola constitui 
a base fundamental para compreender a dimen-
são social do desastre e, a partir daí, promover 
essa cultura de prevenção.

Disponível em: http://www.mi.gov.br/images/stories/Arqui-
vosDefesaCivil/ArquivosPDF/publicacoes/Defesa_civil_na_
escola.pdf Acesso em: 2 nov. 2019.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

2.2 PROJETO DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS – DEFESA CIVIL DA 
CIDADE DO RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO (Município). Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos. 
Secretaria Municipal de Educação. Subsecretaria de Defesa Civil. Projeto defesa civil nas 
escolas. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2016. 21 p.

A presente publicação trata do conjunto de ações 
abordadas pelo “Projeto Defesa Civil nas Escolas”, 
mais especificamente da motivação educacional, 
vislumbrando palestras, exercícios, aulas, doutri-
nas e atividades diversas executadas em toda a 
gama de instituições educacionais, podendo ser 
elas de ensino fundamental, médio ou até mesmo 
ser adaptadas ao ensino superior.

Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/dlsta-
tic/10112/6319923/4167045/PDCE201627072016.pdf Acesso em 
2 nov. 2019.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

https://drive.google.com/open?id=1k4FNMr-zh-Od8sHElJFszEfe-Fz-KppW
https://drive.google.com/open?id=1UW7QSQGha25AwdLF_WiLYbZ5U0j4x7EH
https://drive.google.com/open?id=1COY1RwMgyBhWt4YZ9SHC-iNIMSdswQeJ
https://drive.google.com/open?id=1erg_eP95eCtGMeZm29g0bMWWxk-lwQlK
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Com textos de fácil compreensão, ilustrações cati-
vantes e constante interatividade o livro eletrônico 
apresenta diferentes tipos de desastres que ocorrem 
em nosso país, levando à compreensão de suas 
causas e principais medidas de prevenção. O material 
foi desenvolvido pelo Centro Universitário de Estudos 
e Pesquisas sobre Desastres e pelo Laboratório de 
Educação Cerebral, ambos da UFSC, com recursos 
do Ministério da Integração Nacional por meio da 
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

2.5  LIVRO “CONHECENDO A NATUREZA EU PREVINO DESASTRES”

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Centro de Estudos e Pesquisa 
em Engenharia e Defesa Civil. Livro interativo conhecendo a natureza eu previno 
desastres. Publicações CEPED UFSC, Florianópolis, 6 de ago. 2015.

Disponível em: http://www.ceped.
ufsc.br/livro-interativo-conhecendo-
-a-natureza-eu-previno-os-desas-
tres/ Acesso em: 2 nov. 2019.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

2.6 COMUNIDADE INTEGRADA – PARA AS CRIANÇAS APRENDEREM

ANDREONI. B.; NILSON, L. H.; FERREIRA, S.; HASSENPFLUG, W. N. Comunidade 
Integrada – A Cidade para as Crianças Aprenderem. São Paulo, SP: CENPEC e 
Cidade Aprendiz, 2008. 54 p. 

Disponível em: https://www.cidadeescolaaprendiz.org.br/wp-content/uploads/2014/06/Comunida-
de_Integrada-Prefeitura-de-BH.pdf  Acesso: em 13 nov. 2019

Esta publicação apresenta e reflete sobre o 
projeto Comunidade Integrada, realizado em Belo 
Horizonte em 2007 e 2008, com o objetivo de 
criar condições para o desenvolvimento integral 
da criança e do adolescente, articulado com os 
recursos já presentes no seu território. 

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

2.7 GESTÃO PARTICIPATIVA DE RISCOS EM ESCOLAS

SAVE THE CHILDREN. Gestão Participativa de Riscos de Desastres em Escolas. Ferra-
mentas para Planejamento Escolar. Tradução por Sandra C. Possas. São Paulo, SP. 192 p.

Disponível em: http://new.institutofonte.org.br/wp-content/
uploads/2017/10/manual-GPRDE.pdf. Acesso em: 13 nov. 2019

A meta da gestão escolar de desastres não é 
simplesmente um ‘plano’, é o planejamento cons-
tante, em que cada pequeno passo contribui para 
a melhoria da segurança ao longo do tempo. O 
Plano Escolar Participativo de Gestão de Desastres 
é sempre um trabalho em andamento, e nunca um 
documento finalizado. O único plano real é aquele 
que todos conhecem.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

2.8 NOSSAS ESCOLHAS, NOSSA VOZ, NOSSA VEZ

SAVE THE CHILDREN. INSTITUTO C&A. Projeto Fortalecendo a Resilência. Nossas Escolhas, 
Nossa Voz, Nossa Vez. Guia Metodológico do Projeto Fortalecendo a Resiliência. São Paulo, SP: 
2017. 40 p.  

ESistematização da experiência metodológica do 
Projeto Fortalecendo a Resiliência aos Desastres 
na Região Serrana do Rio de Janeiro. O trabalho foi 
concebido com a intenção de guiar, servir de refe-
rência para líderes e moradores de comunidades, 
equipes escolares, gestores públicos, profissionais, 
estudiosos ou pessoas interessadas na Gestão de 
Risco de Desastres (GRD).

Disponível em: http://new.institutofonte.org.br/wp-content/
uploads/2017/12/Guia_versa%CC%83o_final_171115.pdf. 
Acesso em: 12 nov. 2019

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

http://www.ceped.ufsc.br/livro-interativo-conhecendo-a-natureza-eu-previno-os-desastres/
https://drive.google.com/open?id=1aq686hS_eyVsy9V6_bBwxYU8SbKBnbyT
https://drive.google.com/open?id=1r4O6JzMbJTwttF5oOqGiBaPiFzs7nIJk
https://drive.google.com/open?id=1tiFdzPAOK9XicPH4oCQR0bSTXEtvOEFi
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O Projeto Construindo Resiliência e Fortalecendo 
Comunidades: Redução de Riscos de Desastres, em 
ação no Brasil, deu continuidade à resposta emer-
gencial que foi iniciada após as enchentes de janeiro 
de 2011. Seu foco foi a redução de riscos de futuros 
desastres junto às comunidades locais atuando em 
parceria com cinco escolas.

2.9 GUIA PRÁTICO DE REDUÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES

FUNDAÇÃO ABRINQ PELOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Guia Prático de 
Redução de Riscos de Desastres. São Paulo, SP: Fundação ABRINQ, 2012. 

Disponível em: http://www.certbrasil.org/Resources/publicacao_
emergencia_final_baixa_resolucao.pdf. Acesso em: 12 nov. 2019

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

2.10 LEVANTAMENTO UNICEF: AÇÕES DE RRD E DAS CONDIÇÕES 
DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA (UNICEF); SECRETARIA DE DIRETOS 
HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA; SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO 
E DEFESA CIVIL DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL; NÚCLEO DE TECNO-
LOGIAS E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA EM SAÚDE; DEPARTAMENTO DE SAÚDE CO-
MUNITÁRIA DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. 
Levantamento das ações de redução de risco de desastres e das condições de 
atendimento às crianças e adolescentes. Brasília, DF: 2014. 69 p. 

Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/media/3096/file/
Desastres%20e%20inf%C3%A2ncia.pdf. Acesso em 12 nov. 2019

Este documento visa apresentar os resultados do 
levantamento sobre as condições de atendimento 
às crianças e aos adolescentes antes, durante e 
após os desastres e poderá ser utilizado como 
linha de base para o monitoramento e avaliação da 
consolidação do Protocolo Nacional Conjunto para 
Riscos e Desastres, inclusive para subsidiar futuras 
políticas públicas nessa área.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

2.11 “EDUCAÇÃO PARA O RISCO”: CONHECIMENTO E 
CONTRIBUIÇÃO DE PROFESSORES DE GEOGRAFIA PARA O TEMA 
RISCO AMBIENTAL EM ESCOLAS DE MINAS GERAIS – BRASIL 

SOUZA, C. J. O de.; SILVA, V. M. da. Educação para o risco: conhecimento e contribuição 
de professores de Geografia para o tema risco ambiental em escolas de Minas 
Gerais. Territorium - Revista Internacional de Riscos. Coimbra, 25 (II), p. 53-68, 2018.

Pensar a “Educação para o Risco” leva a pensar, 
também, nos conhecimentos que os professores 
têm a respeito do tema. Com base nessa ideia, uma 
pesquisa que investiga o conhecimento e o saber 
disciplinar entre professores de Geografia de Minas 
Gerais indica, entre os resultados, que entre os pro-
fessores participantes do estudo, ainda são poucos 
os que conhecem bem o assunto e trabalham a 
temática riscos ambientais nas aulas de geografia.

Disponível em: https://digitalis-dsp.uc.pt/bitstre-
am/10316.2/44193/1/Educacao_para_o_risco.pdf Acesso 
em: 12 nov. 2019  Acesso em: 12 nov. 2019

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

2.12 REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES NOS CURRÍCULOS 
ESCOLARES. ESTUDO DE CASOS DE TRINTA PAÍSES

FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PELA INFÂNCIA (UNICEF); ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA (UNESCO). Redução de 
riscos de desastres nos currículos escolares. Estudo de trinta países. Brasília, DF: 
UNICEF - UNESCO, 2012. 207 p. 

Relato dos resultados de um mapeamento no qual 
os pesquisadores foram encarregados  de  capturar  
as  principais  experiências nacionais  na integração  
da  redução  do  risco  de  desastres  no currículo, 
identificar  boas  práticas,  observando  as  questões 
abordadas e que ainda estão faltando e analisar os 
resultados da aprendizagem.

Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000220517?posInSet=1&queryId=50f6fe6c-9ef4-460a-8d-
2d-2c354ce4ce4a  Acesso em: 12 nov. 2019

Clique na seta para 
acessar o site.

https://drive.google.com/open?id=1wb_Z3yIFbUdzpTLUzTovT0q--GkmxYH7
https://drive.google.com/open?id=1Bhe18_R9ba0TacFrtGxFtbqnC4Ctw1MK
https://drive.google.com/open?id=1trSvJc-0NXwPVaQn6RL1yqA0BiPnpjMB
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000220517?posInSet=1&queryId=50f6fe6c-9ef4-460a-8d2d-2c354ce4ce4a
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2.15 PROJETO DEFESA CIVIL NA ESCOLA: UMA AVALIAÇÃO DESTA 
AÇÃO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA GESTÃO DE RISCOS DE 
DESASTRES NATURAIS EM BLUMENAU/SC 

VIEIRA, R.; MÜLLER, C. K.; MARCHI, T. L. Projeto “Defesa Civil na Escola”: Uma avaliação 
desta ação na educação ambiental para gestão de riscos de desastres naturais em 
Blumenau/SC. Revista de Estudos Ambientais.v. 19, nº 1, p. 44-60. FURB: 2017.

O projeto “Defesa Civil na Escola” (DCE), realizado 
pela defesa civil de Blumenau desde 2013, envol-
ve anualmente estudantes do ensino fundamental 
de 10 escolas públicas e privadas. O objetivo desta 
pesquisa foi avaliar o conhecimento construído pelo 
projeto DCE de Blumenau a partir do uso de ferra-
mentas de ensino e aprendizagem.

Disponível em: https://gorila.furb.br/ojs/index.php/rea/article/
viewFile/6591/3703  Acesso em: 10 nov. 2019

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

2.16 EDUCAÇÃO + PARTICIPAÇÃO: UMA EQUAÇÃO PARA REDUÇÃO 
DO RISCO DE DESASTRES

UNESP; CEMADEN. Educação + Participação: uma equação para redução do risco de 
desastres. São Paulo, SP: UNESP; Cemaden: 2017. 9 p. 

O Cemaden Educação – projeto do Centro Nacional 
de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais 
(Cemaden) – e o Instituto de Ciência e Tecnologia da 
Universidade Estadual de São Paulo (Unesp de São 
José dos Campos) lançaram a revista em quadrinhos 
destinada principalmente aos estudantes do ensino 
médio, a publicação integra aventura, conhecimentos, 
monitoramento de inundação e até cenas de romance.

Disponível em: https://issuu.com/cemadeneducacao/docs/
educac__a__o_prevenc__a__o  Acesso em: 10 nov. 2019

Clique na seta para 
acessar o site.

2.13 REQUISITOS MÍNIMOS PARA A EDUCAÇÃO: PREPARAÇÃO, 
RESPOSTA E RECONSTRUÇÃO

Rede Inter-Institucional de Educação em Situação de Emergência (INEE). Requisitos 
mínimos para a educação: preparação, resposta e reconstrução. Traduzido por 
Gabinete de Estudos para a Educação e Desenvolvimento da Escola Superior de 
Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. INEE, 2010. 143 p

Disponível em: http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resour-
ces/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010(HSP)_PT.pdf 
Acesso em 12 nov. 2019

A educação é um direito fundamental de todas as 
pessoas. É especialmente crítica para as dezenas 
de milhares de crianças e jovens afetadas por 
situações de conflito e catástrofes, e é ainda muitas 
vezes perturbada significativamente durante 
situações de emergência, negando aos alunos os 
efeitos benéficos de uma educação de qualidade.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

2.14  MELHOR PREVENIR: OLHARES E SABERES PARA A REDUÇÃO 
DE RISCO DE DESASTRE

NASCIMENTO, S. S.; JACOBI, P. R. (Org.). Melhor prevenir: Olhares e saberes para a 
redução de risco de desastre [recurso eletrônico]. São Paulo, SP: IEE-USP, 2018. 167 p.

Disponível em: http://www.incline.iag.usp.br/data/arquivos_download/melhorprevenir_ebook.pdf Aces-
so em: 10 nov. 2019

Resultado de um trabalho colaborativo desenvolvido 
pelo Instituto de Energia e Ambiente da Universidade 
de São Paulo (IEE-USP) em parceria com a Universi-
dade Federal do ABC (UFABC), a Wageningen Uni-
versity (Holanda), a Universidad de Alicante (Espanha), 
a Fundação Universidade Regional de Blumenau 
(FURB) e o Centro Nacional de Monitoramento e Aler-
tas de Desastres Naturais (Cemaden).

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

https://drive.google.com/open?id=1OpWEdZ2epkVy4gGX-ejb12b6gzxU1WOe
https://drive.google.com/open?id=1g504mU1uh1J45Q-ZHqMEItp32GRTZlZY
https://drive.google.com/open?id=1HajMIarRvvjvjdz1fk1fPP-epm8v8qPp
https://issuu.com/cemadeneducacao/docs/educac__a__o_prevenc__a__o
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2.17  PROTOCOLO NACIONAL CONJUNTO PARA PROTEÇÃO 
INTEGRAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PESSOAS IDOSAS E 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE RISCOS E DESASTRES

BRASIL. Presidência da República. Secretaria de Direitos Humanos. Protocolo nacional 
conjunto para proteção integral a crianças e adolescentes, pessoas idosas e pessoas 
com deficiência em situação de riscos e desastres. Brasília, DF: SDH PR, 2013.

Disponível em: http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/
publi/sedh/protocolo_nacional_desastres_2013.pdf Acesso em: 
13 nov. 2019.

O Protocolo Nacional Conjunto para Proteção 
Integral a Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas 
e Pessoas com Deficiência em Situação de Riscos e 
Desastres, instituído pela Portaria Interministerial nº 
2, de 6 de dezembro de 2012, tendo como principal 
objetivo assegurar a proteção integral e reduzir 
a vulnerabilidade desses sujeitos de direito nas 
situações de riscos e desastres.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

2.18 A EDUCAÇÃO SOBRE RISCOS AMBIENTAIS E “DEFESA CIVIL NAS 
ESCOLAS”: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA INTERDISCIPLINAR

FERNANDES, B. de R.; ROCHA, G. C. A educação sobre riscos ambientais e o 
programa “defesa civil nas escolas”: uma proposta metodológica interdisciplinar. 
Revista Virtú, Juiz de fora, 5. ed. jan./jun. 2007.

Disponível em: http://www.ufjf.br/virtu/files/2010/05/5a-4.pdf Acesso em: 13 nov. 2019.

Nos dias atuais, o aumento do número de pessoas 
vivendo em áreas de risco ambiental tem sido uma 
característica negativa do processo de urbanização e 
crescimento das cidades brasileiras. Compreendendo 
esta dinâmica o presente trabalho tem por objetivo 
divulgar uma proposta metodológica, com base em 
um decreto federal, que possa ser trabalhada por 
docentes, discentes e Defesa Civil dos municípios, 
visando à cultura da segurança.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

2.19 BRIGADAS ESCOLARES - DEFESA CIVIL NA ESCOLA MANUAL 
DE PROCEDIMENTOS DO PLANO DE ABANDONO

PARANÁ. Defesa Civil. Brigadas escolares: Defesa Civil na escola manual de 
procedimentos do plano de abandono. [Curitiba]: [Defesa Civil-PR], 2012

O presente trabalho faz parte do programa brigadas 
escolares - Defesa Civil na escola e tem como ob-
jetivo a proteção humana, mantendo a comunidade 
escolar segura em situações de risco, realizando 
treinamentos pautados em normas de segurança 
nacionais e internacionais, buscando fundamental-
mente organizar a saída da população de maneira 
ordeira dos ambientes escolares.

Disponível em: http://www.nre.seed.pr.gov.br/arquivos/File/
cascavel/brigada_escolar/manul_plano_abandono.pdf Acesso 
em: 13 nov. 2019.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

2.20 CONCEITOS E TERMOS PARA A GESTÃO DE RISCOS DE 
DESASTRES NA EDUCAÇÃO

TRAJBER, R.; OLIVATO, D.; MARCHEZINE, V. Conceitos e termos para a gestão de riscos 
de desastres na educação. São Paulo: CEMADEN Educação, [2012].

A educação, portanto, tem um  papel  fundamental 
na redução  do  risco  de  desastres,  na prevenção, 
no enfrentamento e na capacidade de adaptação das 
comunidades locais.

Disponível em: http://docplayer.com.br/28950878-Concei-
tos-e-termos-para-a-gestao-de-riscos-de-desastres-na-e-
ducacao.html. Acesso em: 13 nov. 2019.

Clique na seta para 
acessar o site.

https://drive.google.com/open?id=1ZBRFo0vklf3Skfovjfs5p_OmT-GBgKx2
https://drive.google.com/open?id=1Nkhl5t5oLgx072_ZoPYnmrCiKccWrnnL
https://drive.google.com/open?id=113r-rOvocNyM1ZrVku7W3Y519tYeWCB6
https://drive.google.com/open?id=1U4qgR7mhiKAVgkIt75dAc-qRC-thJHFO
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2.21 REDUÇÃO DE RISCO DE DESASTRES NAS ESCOLAS - CEPED

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Redução de riscos de desastres nas 
escolas. Florianópolis: CEPED: UFSC,

Disponível em: http://www.ceped.ufsc.br/wp-content/uplo-
ads/2014/10/reducao_de_riscos_de_desastres_nas_escolas_0.
pdf. Acesso em: 13 nov. 2019.

O tema de redução de riscos de desastres (RRD) 
envolvendo escolas tem sido debatido nos espaços 
especializados. A ONU, por exemplo, a partir da 
Estratégia Internacional de Redução de Desastres 
(UNISDR), mantém desde 2010 uma campanha 
internacional para conquistar a adesão de um 
milhão de escolas e hospitais seguros, denominada 
One Million Safe Schools and Hospitals Campaign.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

2.22 UM ESTUDO DE CASO: PALESTRA COMO FERRAMENTA DE 
CONSTRUÇÃO DO ENSINO E APRENDIZADO SOBRE “DESASTRES

HODECKER-DIETRICH, A. et al. Um estudo de caso: palestra como ferramenta de 
construção do ensino e aprendizado sobre “desastres ambientais” para redução 
de riscos de desastres na disciplina de ciências. Revista Gestão e Sustentabilidade 
Ambiental, Florianópolis, v. 7, n. esp., p. 591-602, jun. 2018.

Disponível em: http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/in-
dex.php/gestao_ambiental/article/view/6561/4282. Acesso 
em: 13 nov. 2019.

O objetivo deste trabalho foi analisar o conhecimento 
construído pelos estudantes a partir de uma palestra 
ministrada pelo responsável  da  coordenação  da  
Defesa  Civil  e  aplicada  aos  estudantes  de  sexto  
ano do ensino fundamental. O conteúdo da palestra 
foi o tema Prevenção aos riscos Desastres Ambien-
tais, com ênfase  em  deslizamento  de  solo. 

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

2.23 PROJETO DEFESA CIVIL NA ESCOLA – CODESAL

SALVADOR. Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Defesa Civil. Projeto Defesa Civil 
na escola. Salvador: SECIS, 2016.

À Defesa Civil de Salvador - CODESAL compete, 
dentre outras atividades, atuar em ações educati-
vas. Em decorrência disso, o Projeto Defesa Civil nas 
Escolas (PDCE) é uma proposta da CODESAL, em 
consonância com a Política Nacional de Proteção 
e Defesa Civil, que estabelece entre seus objetivos 
a prioridade de ações preventivas, relacionadas à 
minimização de desastres e a participação da so-
ciedade civil nesse processo.

Disponível em: http://www.codesal.salvador.ba.gov.br/images/
pdf/PDCE-atualizado.pdf  Acesso em: 13 nov. 2019.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

2.24 PROGRAMA BRIGADA ESCOLAR: DEFESA CIVIL - PARANÁ

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Defesa Civil Programa brigada escolar: 
defesa civil na escola. Curitiba: Governo do Estado do Paraná, 2015.

Experiência do Programa Brigada Escolar: Defesa Civil 
na Escola realizado pelo governo do Estado do Paraná.

Disponível em: http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/
arquivos/File/pdf/programa_brigadaescolar.pdf. Acesso em: 
13 nov. 2019.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

https://drive.google.com/open?id=1GFJ58cJ89HemGei2hI356XiBqJzVSMaS
https://drive.google.com/open?id=1RbolJMj_ZX6srQ2TXxJPdPtlCC41W8IP
https://drive.google.com/open?id=1l1TvqwQlPmvVEhAUgbWXDcpbsguAyhd7
https://drive.google.com/open?id=1ysTmF9jtvF1Z7hGWTzyVTVsg83prE1pB
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SEÇÃO 3: PUBLICAÇÕES SOBRE DESASTRES NO BRASIL

3.1 PRESTANDO CONTAS DOS DANOS AOS DIREITOS HUMANOS 
CAUSADOS POR MUDANÇAS CLIMÁTICAS

KHAN, T. Prestando contas dos danos aos direitos humanos causados por mudanças 
climáticas. Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, v. 14, n. 25, p. 89-98, 2017.

Este artigo discute o crescente reconhecimento de 
graves danos aos direitos humanos decorrentes 
de mudanças climáticas, e o papel que tribunais e 
comissões nacionais têm desempenhado – e que 
provavelmente continuarão a desempenhar – na 
responsabilização de governos e corporações por 
tais danos.

Disponível em: https://sur.conectas.org/wp-content/uplo-
ads/2017/09/sur-25-portugues-tessa-khan.pdf. Acesso em: 
2 nov. 2019.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

3.2 NARRATIVAS DE UM DILÚVIO CARIOCA

MAIA, A. C. .N.; SUDREZ, L. Narrativas de um dilúvio carioca: memória e natureza na grande 
enchente de 1966. Revista História Oral, [Rio de Janeiro], v. 2, n. 14, p. 221-254, jul./dez. 2011.

A memória ambiental da cidade maravilhosa, para 
seus moradores, é composta por bem mais do 
que praias, florestas e montanhas. Ela passa pela 
vivência do espaço construído e, neste, a chuva é 
um dos elementos que cariocas compartilham no 
ir e vir cotidiano do Rio de Janeiro. Ela passa tam-
bém pelo “horror” da cidade paralisada, alagada, 
submersa, pelos deslizamentos dos morros, pela 
memória dos temporais de verão.

Disponível em: https://revista.historiaoral.org.br/index.
php?journal=rho&page=article&op=download&path%5B%-
5D=239&path%5B%5D=271. Acesso em: 2 nov. 2019.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

3.3 RELATOS DE UM DESASTRE

ZENATTI, A. P. A.; SOUSA, S. Y. U. (org.). Relatos de um desastre: narrativas jornalísticas da 
tragédia de 2008 em Santa Catarina. Florianópolis: UFSC; CEPED, 2009. 132 p.

A cobertura jornalística do desastre considerado 
a maior tragédia de Santa Catarina registra, além 
dos fatos que marcaram a história do Estado, as 
experiências de pessoas que doaram muito mais do 
que seus conhecimentos profissionais para levar as 
informações até a população. O trabalho desempe-
nhado pelos comunicadores revela emoções junto 
às dramáticas histórias de sobreviventes. Momentos 
difíceis, compensados pelo sentimento de solida-
riedade que as imagens e notícias divulgadas na 
época despertaram na população.

Disponível em: http://www.ceped.ufsc.br/wp-content/uplo-
ads/2014/08/PR-745-Livro-Relatos-de-um-Desastre-Mio-
lo-101125.pdf.  Acesso em: 2 nov. 2019.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

3.4 ENCHENTES QUE DESTROEM, ENCHENTES QUE CONSTROEM

SUDREZ, L.; MAIA, A. C. N. Enchentes que destroem, enchentes que constroem: natureza 
e memória da Cidade de Deus nas chuvas de 1966 e 1967. Revista Arquivo Geral da 
Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, n. 8, p. 183-199, 2014.

Com foco na enchente de 1966 na cidade do Rio de 
Janeiro, o artigo se insere na perspectiva da história 
ambiental segundo a qual desastres socioambientais 
são processos históricos. Entrevistas com moradores 
da Cidade de Deus, cuja fundação está ligada àquela 
enchente, trazem à tona as relações entre população, 
estado e natureza urbana, como evidenciada pela 
experiência da enchente.

Disponível em: http://wpro.rio.rj.gov.br/revistaagcrj/wp-con-
tent/uploads/2016/11/e08_a10.pdf Acesso em: 2 nov. 2019.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

https://drive.google.com/open?id=1C9PcZWE1GyAOr9rxd-ApEyqbONteTviU
https://drive.google.com/open?id=1SAWPeF7wiFbEII0ZX0jEInWVVRkZsLbM
https://drive.google.com/open?id=14wx6vpkZtrSQUTh-mOC3d2vm9DhjjHjP
https://drive.google.com/open?id=1cLRkPUDTYDcB_3Hg6vKtbSqK2Dhr0gYD


54 55

3.7 ABRIGOS TEMPORÁRIOS EM DESASTRES

COSTA, F. G. da et al. Abrigos temporários em desastres: a experiência de São José 
do Rio Preto, Brasil.  Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 41, n. esp., p. 327–337, 2017.

Relato de experiência sobre o planejamento dos 
abrigos temporários em São José do Rio Preto, na 
catástrofe de 11 de janeiro de 2011. Análise do pla-
nejamento de um abrigo, a partir de princípios de 
assistência, utilizando-se documentos da Secretaria 
Nacional de Proteção e Defesa Civil. As ações de 
recuperação são complexas e devem estar arti-
culadas e direcionadas ao interesse da população 
atingida, com as mudanças necessárias.

Disponível em: https://www.scielosp.org/article/sdeb/2017.
v41nspe2/327-337/pt/. Acesso em: 13 nov. 2019.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

3.8 MANUAL GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES PARA O 
PATRIMÔNIO MUNDIAL

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA. 
Gestão de riscos de desastres para o Patrimônio Mundial: Manua-l de referência. 
Brasília, DF: UNESCO: IPHAN, 2015.

A publicação em língua portuguesa do Manual “Ges-
tão de riscos de desastres para o Patrimônio Mundial” 
é uma contribuição do Brasil para facilitar o acesso de 
gestores e autoridades envolvidos com a gestão do 
Patrimônio Mundial em países lusófonos aos méto-
dos de identificação e avaliação de ameaças, com o 
objetivo de preparar e proteger o patrimônio cultural e 
natural, reduzindo riscos oriundos de desastres natu-
rais e provocados pelos seres humanos.

Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000231807. Acesso em: 13 nov. 2019.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

3.5 CHUVA, LAMAÇAL E INUNDAÇÃO NO RIO DE JANEIRO 

ALMEIDA, A. C. L. Chuva, lamaçal e inundação no Rio de Janeiro do século XIX: entre 
a providência divina e o poder público. Revista Arquivo Geral da Cidade do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, n. 8, p. 117-134, 2014.

Disponível em: http://wpro.rio.rj.gov.br/revistaagcrj/wp-content/
uploads/2016/11/e08_a6.pdf  Acesso em: 2 nov. 2019.

Ao longo do século XIX, temporais, enchentes e ex-
tensos lamaçais tiveram presença constante na vida 
da cidade do Rio de Janeiro. O objetivo deste artigo 
é examinar quais eram as concepções existentes na 
cidade sobre a chuva – e os perigos que ela trazia 
–, como essas concepções foram se transformando 
ao longo do século, e como finalmente surgiram 
ideias de deveres do poder público e de direitos 
do morador, em relação à recuperação da cidade, 
depois de cada novo temporal.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

3.6 DESASTRES NATURAIS – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E VIGILÂNCIA

SOBRAL, A. et al. Desastres naturais - sistemas de informação e vigilância: uma 
revisão da literatura, Epidemiologia e Serviços de Saúde, Brasília, v. 19, n. 4, p. 389-
402, out./dez. 2010.

Disponível em: http://www6.ensp.fiocruz.br/repositorio/sites/
default/files/arquivos/Desastres.pdf  Acesso em: 13 nov. 2019.

O artigo apresenta uma revisão de literatura de 
artigos científicos realizada nas bases de dados 
Pubmed e Scielo. Resultados demonstraram que 
os sistemas de informação e/ou vigilância utili-
zados tinham como objetivos principais a análise 
da extensão dos danos, identificação das áreas e 
populações vulneráveis e avaliação das necessi-
dades em saúde de grupos populacionais mais 
expostos à ocorrência dos desastres.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

https://drive.google.com/open?id=16nltPyaDw3HrVu1ai_F8iOaSx6Bbc7y1
https://drive.google.com/open?id=1Bul9Tw4MwD_nTFt6cwsq2LavmIjpRXZ6
https://drive.google.com/open?id=1SDxBvKHgIEsp3wvvk0NOmdtcvfrlXPis
https://drive.google.com/open?id=1hQASjaYEheJiYNknIpdposDCaXSqBSh1


56 57

3.9 MANUAL PARA A DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA OU DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA

CASTRO, A. L. C. (coord.). Manual para a decretação de situação de emergência ou 
de estado de calamidade pública. Brasília, DF: Ministério da Integração Nacional: 
Secretaria Nacional de Defesa Civil, 2007. v. 1.

Disponível em: https://www.defesacivil.rs.gov.br/upload/
arquivos/201511/04145516-02-manual-para-decretacao-de-
-situacao-de-emergencia-ou-de-estado-de-calamidade-pu-
blica-volume-1.pdf Acesso em: 13 nov. 2019.

O presente manual aplica-se integralmente às 
situações de desastres caracterizadas como 
situação de emergência ou estado de calamidade 
pública e definidas no Decreto nº 5.376, de 17 de 
fevereiro de 2005, que dispõe sobre a organização 
do Sistema Nacional de Defesa Civil — SINDEC e dá 
outras providências.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

3.10 ALAGAMENTOS, ENCHENTES ENXURRADAS E INUNDAÇÕES

LICCO, E. A.; DOWELL, S. F. M. Alagamentos, Enchentes Enxurradas e Inundações: 
Digressões sobre seus impactos sócio econômicos e governança. Revista de 
Iniciação Científica, Tecnológica e Artística, São Paulo, v. 5, n. 3, p. 160-174, 2015.

Disponível em: http://www.sp.senac.br/blogs/revistainicia-
cao/wp-content/uploads/2015/12/110_IC_artigo-.pdf  Aces-
so em: 13 nov. 2019.

Este trabalho faz uma abordagem livre de aspectos 
técnicos, sócio econômicos e de governança das 
enchentes, alagamentos e inundações que afligem 
desde há muito a cidade de São Paulo. Trata-se de 
digressões sobre o tema dos desastres naturais, cada 
vez mais presentes na vida das pessoas.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

3.11 CADERNO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL “DESASTRES NATURAIS”

AMARAL, R. do; GUTJAHR, M. R. Desastres naturais. 3. ed. São Paulo: IG: SMA, 2015. 
(Cadernos de Educação Ambiental, 8).

 Os títulos pretendem ser referências de informa-
ção, sempre precisas e didáticas. Os produtores 
de conteúdo são técnicos, especialistas, pesquisa-
dores e gerentes dos órgãos vinculados à Secre-
taria Estadual do Meio Ambiente. Os “Cadernos de 
Educação Ambiental” representam uma proposta 
educadora, uma ferramenta facilitadora, nessa difícil 
caminhada rumo à sociedade sustentável.

Disponível em: https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.
br/wp-content/uploads/sites/233/2016/09/CEA_DESAS-
TRES_3Ed_Rev.pdf. Acesso em: 13 nov. 2019.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

3.12  DESASTRES NATURAIS CONHECER PARA PREVENIR

TOMINAGA, L. K.; SANTORO, J.; AMARAL, R. do (org.). Desastres naturais: conhecer 
para prevenir. 3. ed. São Paulo: Instituto Geológico, 2015.

Primeira publicação do país a reunir, em um único 
volume, os diversos aspectos que compõem as ações 
de prevenção de desastres naturais. E mais, apresenta 
conceitos, terminologias, métodos de análise e apli-
cações que possibilitam um entendimento dos cená-
rios favoráveis à ocorrência de acidentes e desastres, 
além de subsidiar os agentes envolvidos na avaliação, 
gerenciamento e intervenções de áreas de risco ou 
potencialmente perigosas.

Disponível em: https://www.infraestruturameioambiente.
sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/233/2017/05/Conhe-
cer_para_Prevenir_3ed_2016.pdf. Acesso em: 13 nov. 2019.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

https://drive.google.com/open?id=1neGPfT5HaPOOjUlLyKLTRj92tP7IvFcx
https://drive.google.com/open?id=1j2Q2JSu7j2vwLz-zaHGtBT1If-xbgdSC
https://drive.google.com/open?id=1t5SdnB2svn4uS_7hArM41qBL159sIu_V
https://drive.google.com/open?id=1P9bXcpYbaCd0ldwagmsFKBgEfsi68QyS
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SEÇÃO 4: SUPORTE BÁSICO DE VIDA-1ºS SOCORROS

4.1 PROTOCOLOS DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA - SAMU/SUS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Protocolos de Suporte 
Básico de Vida: SAMU 192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Brasília, DF: 
Ministério da Saúde, 2016.

Os Protocolos Nacionais de Intervenção para o 
SAMU 192 foram construídos a partir da análise de 
experiências nacionais e internacionais de desen-
volvimento de protocolos, da análise da legislação 
brasileira que rege o exercício profissional das 
diferentes categorias envolvidas no cuidado e sua 
base fundamental foi composta pela literatura 
científica mais recente sobre cada tema.

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
protocolo_suporte_basico_vida.pdf Acesso em: 2 nov. 2019.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

3.13 INSTITUTO GEOLÓGICO – PREVENÇÃO E DESASTRES NATURAIS

BROLLO, M. J. (org.). O Instituto Geológico na Prevenção de Desastres Naturais. São 
Paulo: Instituto Geológico, 2009.

Disponível em: https://smastr16.blob.core.windows.net/
igeo/2019/05/ig_prevencao_de_desastres_naturais.pdf  Acesso 
em: 13 nov. 2019.

A presente publicação sintetiza e disponibiliza as 
informações e os trabalhos que possibilitaram 
estruturar a Área acima referida. Constitui, assim, 
uma contribuição à comunidade técnico-científica 
sobre a organização sistemática de gestão de 
pesquisa voltada à política pública de redução de 
desastres naturais, bem como serve ao registro 
histórico da atuação recente do Instituto no tema e 
à divulgação de uma grande parte dos projetos e 
atividades desenvolvidos pelo IG.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

3.14  CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE DESASTRES

Brasil. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Defesa Civil.  
Conferência geral sobre desastres: para prefeitos, dirigentes de instituições 
públicas e privadas e líderes comunitários. Brasília, DF: MI, 2002. 21 p.

Disponível em: http://www.defesacivil.mg.gov.br/images/docu-
mentos/Defesa%20Civil/manuais/conferencia-geral-sobre-de-
sastres.pdf . Acesso em: 15 nov. 2019

Esse documento apresenta as resoluções da 
Conferência Geral sobre Desastres, realizada em 
Brasília, em 2002, além de introdução com uma 
série de conceitos relacionados a desastres.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

4.2 DESASTRES NATURAIS E SAÚDE NO BRASIL

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Ministério da Saúde. Desastres 
Naturais e Saúde no Brasil. 2. ed. Brasília, DF: OPAS: Ministério da Saúde, 2015. 
(Desenvolvimento Sustentável e Saúde, 2).

A publicação tem como foco buscar uma orien-
tação frente ao grande desafio que significam os 
desastres para o setor da saúde e para os países 
que enfrentam processos sociais de urbanização 
acelerada e não planejada e mudanças ambientais 
que determinam uma vulnerabilidade socioam-
biental diante de eventos geofísicos, meteoroló-
gicos, hidrológicos e/ou climatológicos gerados 
pela natureza.

Disponível em: https://www.paho.org/bra/images/stories/
GCC/desastresesaudebrasil_2edicao.pdf?ua=1. Acesso em: 13 
nov. 2019.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

https://drive.google.com/open?id=1M0LWKY5BAz9T6fSQPZKV1Iw-l0DMco5V
https://drive.google.com/open?id=1cRZfw_gAZSbQW2nju7xDa6-nfxoa8gZp
https://drive.google.com/open?id=1MK6oBkHWgodBpSJrfaVyjwVRvZnK3zLX
https://drive.google.com/open?id=16pZaqVdQdhxD_Qi41eCBJo580KL76U3L
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4.3 ASSOCIAÇÃO AMERICANA DO CORAÇÃO

A Associação Americana do Coração, American Heart Association em Inglês, é uma Organi-
zação sem fins lucrativos sediada nos Estados Unidos que providencia cuidados cardíacos no 
sentido de reduzir lesões e mortes causadas por doenças cardiovasculares e AVC.

4.3.1 SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA ADULTOS E QUALIDADE DE 
RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR

AMERICAN HEART ASSOCIATION. Part 5: adult basic life support and cardiopulmo-
nary resuscitation quality. In: AMERICAN HEART ASSOCIATION. CPR & ECC Guide-
lines: The official AHA Guidelines for CPR and ECC, annual Focused Updates, and 
Guidelines Highlights. Dallas: AHA, 2017. On-line (não paginado).

Diretrizes para a Ressuscitação Cardiopulmonar e 
Atendimento Cardiovascular de Emergência, ba-
seadas na Web, de 2010 e 2015 da American Heart 
Association.

Disponível em: https://eccguidelines.heart.org/circulation/cpr-ecc-guidelines/part-5-adult-basic-life-
-support-and-cardiopulmonary-resuscitation-quality/ Acesso em: 2 nov. 2019.

Clique na seta para
acessar o  site. 

4.3.2 PRIMEIROS SOCORROS

SINGLETARY, E. M. et al. Part 15: First Aid. In: AMERICAN HEART ASSOCIATION. First Aid 
Guidelines: The American Heart Association and the American Red Cross jointly co-autho-
red and released the 2015 Guidelines Update for First Aid. We have partnered to develop 
guidelines for first aid since 2005. [Dallas]: AHA, 2015. On-line (não paginado).

Diretrizes da American Integrated 2010 e 2015 da 
American Heart Cross e da Cruz Vermelha Ameri-
cana para Primeiros Socorros.

Disponível em: https://eccguidelines.heart.org/index.php/circulation/aha-red-cross-first-aid-guide-
lines/part-15-first-aid/. Acesso em: 2 nov. 2019.

Clique na seta para
acessar o  site. 

4.4 DESASTRES NATURAIS E SAÚDE: ANÁLISE DO CENÁRIO

BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde. Desastres naturais e saúde: 
análise do cenário de eventos hidrológicos no Brasil e seus potenciais impactos sobre o 
Sistema Único de Saúde. Boletim Epidemiológico, [Brasília, DF], v. 49, n. 10, p. 1-13, 2018.

O desenvolvimento de capacidades para gestão 
do risco de desastres é uma das funções essen-
ciais de saúde pública nas três esferas de gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS). Este estudo tem 
por objetivo identificar o cenário de ocorrência de 
desastres hidrológicos no Brasil, bem como seus 
potenciais impactos sobre a saúde, além de apontar 
algumas recomendações para a adoção de me-
didas de preparação e resposta à emergência em 
saúde pública nessas situações.

Disponível em: http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/
pdf/2018/marco/22/2017-032-Publicacao.pdf Acesso em: 
13 nov. 2019.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

4.5  MANUAL DE PRIMEIROS SOCORROS - FIOCRUZ

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Oswaldo Cruz. Manual de Primeiros Socorros. 
Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2003.

Esta publicação tem como principal escopo orientar 
profissionais, que embora não sejam diretamente 
ligados à área de assistência à saúde, são servidores 
da FIOCRUZ, que desejem se capacitar para atuar na 
primeira abordagem de um acidentado, prestando-lhe 
os primeiros e fundamentais cuidados. Este Manu-
al de Primeiros Socorros visa também possibilitar a 
caracterização entre acidentes, ambientes de trabalho 
e ocupações, o que é indispensável para que haja a 
segurança e a qualidade de saúde dos trabalhadores.

Disponível em: http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/
manuais/biosseguranca/manualdeprimeirossocorros.pdf 
Acesso em: 13 nov. 2019.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

https://eccguidelines.heart.org/circulation/cpr-ecc-guidelines/part-5-adult-basic-life-support-and-cardiopulmonary-resuscitation-quality/
https://eccguidelines.heart.org/index.php/circulation/aha-red-cross-first-aid-guidelines/part-15-first-aid/
https://drive.google.com/open?id=1QJvALpTOYFtQgJZ-h8GUiqaNHuS4lVSS
https://drive.google.com/open?id=1pUjbrS1lQoGl9aFQpigdyFktYnRdV9NT
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4.6  APOIO PSICOSSOCIAL DE BASE COMUNITÁRIA EM EMERGÊNCIAS

ACTALLIANCE. Apoio Psicossocial de Base Comunitária em Emergências. Switzerland: 
Psychosocial Actalliance, 2015.

Disponível em: http://www.ceped.ufsc.br/wp-content/uplo-
ads/2015/05/681-ACT-Portuguese-summary-final.pdf 
Acesso em: 13 nov. 2019

Os objetivos do apoio psicossocial de base 
comunitária incluem: ajudar a população afetada a 
atingir uma vida estável e integrada e recuperar a 
esperança, dignidade, bem-estar mental e social e 
um senso de normalidade.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

4.7  PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE PESSOAS AFETADAS 
POR DESASTRES

FURTADO, J. R.; SILVA, M. S. (org.). Proteção aos direitos humanos das pessoas 
afetadas por desastres. Florianópolis: CEPED: UFSC, 2014

Disponível em: http://www.ceped.ufsc.br/wp-content/uplo-
ads/2014/01/Protecao-aos-Direitos-Humanos.pdf
Acesso em: 13 nov. 2019.

Este documento pretende mostrar as principais 
diretrizes e princípios, presentes na publicação 
“Diretrizes Operacionais do Comitê Permanente 
entre Organismos (IASC, 2007) sobre a proteção 
dos direitos humanos em situações de desastres 
naturais”, visando a estimular o debate sobre direi-
tos humanos e grupos vulneráveis em situação de 
risco a desastre no Brasil.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

4.8 PSICOLOGIA DE EMERGÊNCIAS E DESASTRES 

BRASIL. Conselho Federal de Psicologia. Psicologia de emergências e desastres na América 
Latina: promoção de direitos e construção de estratégias de atuação. Brasília, DF: CFP, 2011.

O evento que dá origem a essa publicação olha não 
apenas para o Brasil, mas para as experiências lati-
no-americanas. A presença de psicólogos de outros 
países é reflexo do diálogo que construímos com 
eles, pensando juntos estratégias de promoção do 
protagonismo social dos povos latinos e caribenhos. 
Como veremos nos textos a seguir, a questão dos 
desastres não está desvinculada dos contextos de 
exploração a que nossos povos foram submetidos, 
e as respostas, se construídas em rede pelos nos-
sos povos, certamente serão muito mais efetivas.

Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-content/uplo-
ads/2011/06/emergencias_e_desastres_final.pdf. Acesso em: 
13 nov. 2019

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

4.9  A TRAJETÓRIA HISTÓRICA E AS POSSÍVEIS PRÁTICAS

CARVALHO, A. C.; BORGES, I. A trajetória histórica e as possíveis práticas de intervenção 
do psicólogo frente às emergências e os desastres. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE 
DEFESA CIVIL, 5., 2009, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: DEFENCIL, 2009.

A discussão sobre o tema trata da relação entre o exer-
cício profissional da psicologia frente ao novo campo 
de trabalho denominado Psicologia das Emergências 
e dos Desastres. Busca resgatar a trajetória histórica 
deste campo e apontar as novas perspectivas de 
atuação do psicólogo em relação às políticas públicas, 
contribuindo para produção de conhecimento que 
subsidie uma atuação consistente e garanta a área 
como campo de trabalho.

Disponível em: http://www.ceped.ufsc.br/wp-content/uplo-
ads/2009/01/artigo-29.pdf. Acesso em: 13 nov. 2019.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

https://drive.google.com/open?id=16Pi7SNzM-LiiNrfOuEkDIsi-mJBXRQTF
https://drive.google.com/open?id=1VWLZgPS4htQuTXoNnRwHbe5twlla-y6A
https://drive.google.com/open?id=1YZpMGML5n23kcgj2gHsuUupB68sl7Tba
https://drive.google.com/open?id=1KT6_c6vHNRJ9o2PP-HN3scg7fLwbQDVO
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4.10  TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS PSICOLÓGICOS

TERLONGE, P. Treinamento de Primeiros Socorros Psicológicos Manual para 
Cuidadores de Crianças. Tradução: Sandra C. Possas. Copenhagen: Save the Children: 
Child Protection Initiative, 2013.

Disponível em: http://new.institutofonte.org.br/wp-content/
uploads/2017/10/primeiro-socorros-psicol%C3%B3gicos-
-23.05.2017a.pdf. Acesso em: 13 nov. 2019.

O treinamento é direcionado a todas as pessoas 
que trabalham com e para crianças, incluindo 
assistentes sociais, colaboradores de Save the 
Children e de parceiros, professores, profissionais 
de saúde, etc. O material foi desenvolvido com 
a participação dos colaboradores Save the 
Children e parceiros em todo o mundo e contém 
o resultado do aprendizado dos colaboradores e 
melhores práticas acumulados durante décadas, e 
foi testado em 12 países.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

4.11  MANUAL DE MEDICINA DE DESASTRES

CASTRO, A. L.; COIMBRA, M. Manual de medicina de desastres. Vol. 1. Brasília, DF: 
Secretaria Nacional de Defesa Civil, 1996. 104 p. 

Disponível em: https://www.bombeiros.go.gov.br/wp-content/
uploads/2012/06/14-Manual-de-Medicina-de-Desastres-Volu-
me-I.pdf  Acesso em: 15 nov. 2019 

Considerando as peculiaridades do Brasil e 
os menores riscos de danos provocados por 
desastres naturais sobre as instalações físicas dos 
hospitais, quando comparados com outros países, 
a DEFESA CIVIL ampliou o tema, direcionando-o 
para a comunidade de saúde, como fator de 
mudança cultural, na prevenção e preparação para 
os desastres.

Clique na seta para abrir o 
PDF da publicação. 

SEÇÃO 5: VÍDEOS CURTOS/EDUCATIVOS

5.1 PERCEPÇÃO DE RISCO – TRECHO ANIMAÇÃO

PERCEPÇÃO de Risco: a descoberta de um novo olhar - Vinhetas. Direção: Sandra 
Alves e Vera Longo. Florianópolis: Secretaria de Defesa Civil de Santa Catarina; CEPED; 
UFSC, 2009. 1 vídeo (1 min). Publicado pelo canal CEPED UFSC.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jtfOL_oy-
GWM. Acesso em: 2 nov. 2019.

Clique na seta para 
assitir o vídeo.

5.2 PERCEPÇÃO DE RISCO – TRECHO ENTREVISTA COM 
ESPECIALISTAS SOBRE DESASTRES AMBIENTAIS

PERCEPÇÃO de Risco: a descoberta de um novo olhar - Trailer do Filme Documentário. 
Direção: Sandra Alves e Vera Longo. Florianópolis: Secretaria de Defesa Civil de Santa Cata-
rina; CEPED; UFSC, 2009. 1 vídeo (6 min). Publicado pelo canal CEPED UFSC.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cOND-
0QUzAdg. Acesso em: 2 nov. 2019.

Clique na seta para 
assitir o vídeo.

5.3 ATUE AGORA, POUPE MAIS TARDE – ANIMAÇÃO SOBRE 
REDUÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES

PREVENÇÃO contra desastres naturais é urgente: Atue agora, poupe mais tarde! Direção: 
[Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)]. Legenda: Centro Regional 
de Informação das Nações Unidas (UNRIC). [S.l.]: ONU; PNUD; OCHA; UNISDR, 2012. 1 vídeo 
(2 min). Publicado pelo canal ONU Brasil. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7ziILN-
5NtHo. Acesso em: 2 nov. 2019.

Clique na seta para 
assitir o vídeo.

https://drive.google.com/open?id=1iiufvamf4P9xQRFUr_hiUX0HjTFMjfue
https://drive.google.com/open?id=10-t1-LKP3RwVsUeQahxI5r9UGYhk2KMk
https://drive.google.com/open?id=1eQ9u5bnPCScSxobvBZH14eA_LAPrFvH0
https://drive.google.com/open?id=1HdWzCjkbkgo_Alie2W3ECJ0LmVHdLp1H
https://drive.google.com/open?id=1gyEPeGM0BOnMSeq3Oxf66n836uLIgGcQ
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5.7 REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES É UMA QUESTÃO DE 
DESENVOLVIMENTO

REDUÇÃO de desastres naturais é uma questão de desenvolvimento! Direção: 
[Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)]. Legenda: UNIC Rio. 
[S.l.]: ONU; PNUD, 2015. 1 vídeo (4 min). Publicado pelo canal ONU Brasil

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=p1n_EC-
9JHHw  Acesso em 2 nov. 2019

Clique na seta para 
assitir o vídeo.

5.4  CRIANÇA INDIANA - MOTIVACIONAL

CRIANÇA indiana. [S.l.:s.n.], 2007. 1 vídeo (2 min). Publicado pelo canal 
Nucleodaculturadapaz.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7sKLsq-
gC3OA. Acesso em: 2 nov. 2019.

Clique na seta para 
assitir o vídeo.

5.5 DIFERENÇA ENTRE RISCO E PERIGO

DIFERENÇA entre risco e perigo. Série Segurança 24x7. Criação: Sérgio Bigi. Portal SMS – 
Segurança, Meio Ambiente e Saúde, 2017. 1 vídeo (3: 49 min). Publicado pelo canal Portal 
SMS - Segurança, Meio Ambiente e Saúde.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yHn-
j7TLauzc  Acesso em: 2 nov. 2019

Clique na seta para 
assitir o vídeo.

5.6 PERCEPÇÃO DE RISCO

PERCEPÇÃO de risco. Programa Observar. Observatório Nacional de Segurança Viária, 
2015. 1 vídeo (3:15 min).  Publicado pelo canal Rafaela Agostinho Rizzutti

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Bf2Fw-
qpgUB0 Acesso em: 2 nov. 2019

Clique na seta para 
assitir o vídeo.

5.8 RISCO BIOLÓGICO – DESASTRES NATURAIS
 
RISCO biológico – desastres naturais. Programa de Primeiros Socorros para desastres na-
turais. Direção: Sikana. Sikna; IFRC, 2017. 1  vídeo (2 min). Publicado pelo canal Sikana Brasil

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jzlOte-
ROh7U  Acesso em 2 nov. 2019

Clique na seta para 
assitir o vídeo.

5.9 MARCO DE SENDAI PARA A REDUÇÃO DO RISCO DE 
DESASTRES 2015-2030 

MARCO de Sendai para a redução do risco de desastres 2015-2030. Direção: [Escritório das 
Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNISDR)]. ONU. UNISDR, 2016. 1 
vídeo (2 min). Publicado pelo canal ONU Brasil.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=l0nVd-
dOAVsM  Acesso em 15 nov. 2019

Clique na seta para 
assitir o vídeo.

https://drive.google.com/open?id=1psUq3WUiUxvfaeP6CYYv4FtGudgbyPim
https://drive.google.com/open?id=1U0xaBDKpr7lj9oJxEh0K2V8QaxEetFhW
https://drive.google.com/open?id=1Q0woVJESQkj5M3rYC04oozF6mNCVkHL2
https://drive.google.com/open?id=1RH26w_20u1apCPmCcCAVVM79AG5w7aXA
https://drive.google.com/open?id=1MIaQfkYpLp-pzT1KLtFituaQfCCxr7o_
https://drive.google.com/open?id=1HzCACvLWfJY0XshkYlze-eXp-V3Eg49O
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