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ESTRUTURA INSTITUCIONAL DA UNIÃO PARA A 

GESTÃO DE DESASTRES NATURAIS  

Roseli Senna Ganem 

 

1. APRESENTAÇÃO 

Este trabalho foi realizado em parceria com o Instituto de Ciências 

Humanas da Universidade de Brasília, sob a supervisão do Professor Mário Diniz de Araújo 

Neto.  

2. INTRODUÇÃO 

Desastres são acontecimentos que fogem à normalidade e resultam de 

eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre comunidades e ecossistemas 

vulneráveis. Envolvem grandes impactos negativos ambientais, econômicos e sociais, 

podendo deixar sequelas, reversíveis ou não, nos sistemas ecológicos e socioeconômicos e 

provocar a perda de vidas humanas, dependendo da magnitude do evento e do grau de 

preparação das comunidades para sua ocorrência. A presença de sistemas eficientes de 

monitoramento, alerta e evacuação pode evitar muitas mortes.  

A origem do desastre pode ser natural ou antrópica, ou mista. As 

consequências recaem sobre os ecossistemas e sobre as populações humanas, afetando mais 

drasticamente as populações carentes, que habitam áreas de risco, estão mal preparadas e 

têm baixa capacidade de recuperação (CEPAL, 2003). 

Conforme a Política Nacional de Defesa Civil (SEDEC, 2007), os 

desastres são classificados de acordo com os critérios de evolução, intensidade e origem 

(Tabela 1).  

Embora o Brasil não tenha registro de grandes terremotos, tsunamis 

e furacões, seu território é marcado por uma extensa lista de desastres relacionados a 

fenômenos meteorológicos, identificados como desastres naturais na Codificação de 

Desastres, Ameaças e Riscos (CODAR) da Política Nacional de Defesa Civil (SEDEC, 

2007). Recente levantamento dos desastres naturais ocorridos no Brasil – Atlas Brasileiro de 

Desastres Naturais –, realizado pelo Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres 



 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

(CEPED), da Universidade Federal de Santa Catarina, revela o registro de 31.909 desastres 

entre 1991 e 2010, dos quais 8.671 na década de 1990 e 23.238 na década de 2000 (CEPED, 

2012).  

Há registro de estiagens e secas, enchentes, alagamentos, enxurradas, 

inundações bruscas ou graduais, erosão fluvial, desbarrancamentos de rios, terras caídas, 

escorregamentos, rolamento de matacões, deslizamentos, vendavais, tempestades, trombas 

dágua, tornados, granizo, erosão marinha, inundações pela invasão do mar, terremotos e 

sismos, erosão linear, voçorocas e incêndios florestais (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2011). 

 

Tabela 1. Classificação dos desastres. Adaptado a partir da Política Nacional de Defesa Civil 

(SEDEC, 2007).  

CRITÉRIO TIPO DE DESASTRE COMENTÁRIO 

Evolução 

Súbito ou de evolução 

aguda 

Causados por eventos adversos violentos e rápidos. 

Exemplos: deslizamento, enxurrada, vendaval, terremoto, 

erupção vulcânica, chuva de granizo etc. 

De evolução crônica ou 

gradual 

Insidiosos, com agravamento progressivo. Exemplos: seca, 

erosão, poluição ambiental etc. 

Por somação de efeitos 

parciais  

Somatório de vários acidentes ou desastres que, após um 

período, definem um grande desastre. Exemplos: cólera, 

malária, acidentes de trânsito e de trabalho etc. 

Intensidade 

Acidente 
Danos e prejuízos de pouca importância para a coletividade 

como um todo. 

Desastre de médio porte 
Danos e prejuízos importantes, mas recuperáveis com 

recursos da própria área sob sinistro.  

Desastre de grande porte 
Recuperação exige o reforço de recursos regionais, estaduais 

ou federais. Implica decretação de situação de emergência. 

Desastre de muito grande 

porte 

Recuperação exige a ação coordenada de todos os níveis do 

Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e, 

eventualmente, a ajuda externa. Implica decretação de estado 

de calamidade.  

Causa 

primária 

Natural 
Decorrente de fatores e desequilíbrios da natureza que atuam 

independentemente da ação humana.  

Humana ou antropogênica 
Provocado pela ação ou omissão humana. Homem como 

agente e autor. 

Mista 

Decorrente da intercorrência de fenômeno natural sobre 

áreas degradadas pela ação humana ou quando um fenômeno 

é agravado pela ação ou omissão humana. 

O Atlas Brasileiro de Desastres Naturais aponta que os 31.909 

desastres registrados no período considerado no levantamento afetaram 96.494.755 pessoas e 

causaram 3.404 mortes, entre 1991 e 2010. Os tipos de desastre mais nefastos são seca e 
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estiagem, devido ao número de afetados, e movimentos de massa e inundações bruscas 

(enxurradas), devido ao número de mortos. A região com maior proporção de mortos é a 

Sudeste, em parte devido à alta densidade demográfica (Tabela 2). A Tabela 3 mostra o 

número de ocorrências e a distribuição geográfica dos diferentes tipos de catástrofes, sendo a 

Região Sul aquela com maior diversidade de desastres (CEPED, 2012).  

Tabela 2. Proporção de afetados e mortos por tipo de desastre ocorrente no Brasil. 

Tipo de desastre Afetados (%) Mortos (%) 

Estiagem e seca 51,31  7,50 

Enxurradas 20,66 58,15 

Inundação 12,04 13.40 

Vendavais   7,07   3,74 

Granizo   4,20   0,44 

Movimento de massa   1,79 15,60 

Alagamento   1,32   0,78 

Erosão   0,90   0,17 

Incêndio   0,48   0,03 

Tornado   0,12   0,12 

Geada   0,12 - 

Fonte: CEPED, 2013. 

Tabela 3. Número de ocorrências por tipo de desastre no período 1991-2010. 

Tipo de desastre Número de ocorrências Regiões mais afetadas 

Estiagem e seca   16.944 Nordeste 

Inundação brusca e alagamentos    6.771 Sul, Sudeste 

Inundação gradual    3.673 Sudeste, Nordeste, Sul 

Vendaval e/ou ciclone    2.249 Sul 

Tornado        41 Sul 

Granizo   1.369 Sul 

Geada       28 Sul 

Incêndio Florestal     109 Norte 

Movimento de massa     454 Sudeste 

Erosão fluvial       85 Norte 

Erosão linear     125 Centro-Oeste 

Erosão marinha       61 Nordeste 

Total 31.909  

 Fonte: CEPED, 2012. Dados compilados pela autora. 

As áreas com maior recorrência de desastres são o Estado de Santa 

Catarina, o sudoeste do Rio Grande do Sul, o Estado do Espírito Santo, o norte do Rio de 

Janeiro, o norte de Minas Gerais, o Nordeste e o oeste do Estado do Pará. A Região Centro-

Oeste é a que apresenta menor frequência (CEPED, 2012).  
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A Tabela 4 mostra o número de Municípios com situação de 

emergência e estado de calamidade pública reconhecidos no período entre 2003 e 2013.
1

 

Verifica-se que 15.106 Municípios foram afetados e tiveram estado de calamidade ou 

situação de emergência reconhecidos pelo governo federal em onze anos, o que corresponde 

a uma média de 1.373 Municípios por ano (Tabela 3). O ano de 2014 está ultrapassando essa 

média já nos primeiros sete meses, com 1.581 Municípios afetados e 1.613 desastres 

reconhecidos (Ministério da Integração Nacional, 2014a).  

 

Tabela 4. Dados históricos de Municípios atingidos por desastres. 

Ano Número de Municípios Número de Reconhecimentos 

2003   979 1325 

2004 1447 1760 

2005 1511 1711 

2006  789   991 

2007 1096 1615 

2008 1028 1502 

2009 1080 1292 

2010 1912 2765 

2011  984 1282 

2012 2342 2776 

2013 1938 3747 

              Fonte: Ministério da Integração Nacional, 2014a. Dados compilados pela autora. 

Embora os desastres estejam relacionados a eventos climáticos 

extremos, é importante ressaltar que a ocorrência destes não corresponde necessariamente à 

existência de perigo. Muitos desastres decorrem, em grande medida, do mau uso do solo nas 

regiões urbanas e ao longo das bacias hidrográficas, com o desmatamento de nascentes, 

margens de rios, encostas e demais Áreas de Preservação Permanente (APPs).  

As APPs, instituídas na legislação florestal, têm, entre suas funções 

primordiais, a de proteger áreas ecologicamente frágeis como encostas e beiras de rios, cuja 

preservação é medida basilar para a segurança das populações (GANEM, 2014). São áreas 

ecologicamente sensíveis, facilmente perturbáveis pelas atividades humanas, razão por que 

precisam ser protegidas de usos inadequados, urbanos e rurais (BRITISH COLUMBIA, 

2004).  

                                                           
1

 O reconhecimento de situação de emergência e estado de calamidade pública pelo Governo Federal se dá 

mediante requerimento do Estado, do Distrito Federal ou do Município, os quais podem solicitar mais de um 

reconhecimento por ano. Por isso, o número de reconhecimentos pode ser maior que o de Municípios 

afetados. 
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A manutenção de áreas verdes no tecido urbano tem função 

ambiental essencial para a prevenção de desastres, a qual não pode basear-se apenas nas 

soluções de engenharia pontuais, “que não atendem à complexa evolução dos espaços 

urbanos” (STEINKE et al., 2014, p. 65).  

Além disso, a visão fragmentada da bacia hidrográfica, desconectada 

dos processos de expansão urbana e de transformação de áreas rurais para produção 

agropecuária, acarreta graves implicações para os sistemas hídricos nas suas totalidades. 

Entre essas implicações, destaca-se a gestão das cidades de forma desconectada com a 

observância de dados meteorológicos e de escoamento das águas e, consequentemente, a 

ocupação de áreas de risco (ARAÚJO NETO et al., 2014).  

Some-se a isso o impacto das mudanças climáticas, que apontam para 

a ocorrência cada vez mais frequente e intensa de eventos meteorológicos extremos. 

Segundo as projeções do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Região Metropolitana 

de São Paulo, por exemplo, pode sofrer um aumento do número de dias com fortes chuvas 

até 2100, devido à elevação da temperatura global. Totais de chuvas acima de 30 mm/dia 

têm potencial de causar enchentes e inundações graves. Chuvas acima de 50 mm/dia, 

praticamente inexistentes antes da década de 1950, ocorrem comumente de duas a cinco 

vezes por ano na cidade. Esse quadro deverá tornar mais críticas as enchentes e inundações e 

os escorregamentos de encostas (GVces, 2013). 

Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, as mudanças climáticas 

deverão agravar o risco de instabilidade das encostas, alagamento de áreas de baixada, 

enchentes e devastação da infraestrutura urbana, crescimento de casos de dengue e 

leptospirose. Nas demais regiões metropolitanas, igualmente, as populações situadas em 

encostas e várzeas serão as primeiras afetadas (GVces, 2013). 

A gestão de desastres é, portanto, um problema de importância 

socioeconômica e ambiental significativa a ser enfrentado por meio de políticas públicas 

específicas, que envolvam desde a preparação das comunidades, para enfrentamento de 

eventos naturais extremos, até medidas de gestão territorial e urbana.  

Em que pese a gravidade do quadro atual e das projeções decorrentes 

das mudanças climáticas, o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC) ressalta que a 

atuação do Estado na gestão de desastres tem se caracterizado “por uma tradição de 

remediar em vez de prevenir” e que “os recursos financeiros disponíveis são aplicados com 

pouca eficácia”; “há carência de recursos humanos especializados”, “pouca integração entre 

as três esferas de governo” e “carência de informação qualificada e confiável”; e que, entre os 

brasileiros, “falta uma cultura de convivência com riscos e resiliência”; “o nível de 

participação social é muito baixo”; a atuação das organizações e movimentos sociais na 
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prevenção de emergências é tímida; “o pouco conhecimento da população sobre a questão é 

agravado pelo uso de linguagem técnica”; faltam zoneamentos municipais de áreas de risco; 

e não há cumprimento do Código Florestal brasileiro em áreas urbanas (FBMC, 2011, p. 

11). 

Corroborando esse quadro de ineficácia da atuação do Estado na 

gestão de desastres, verifica-se que não houve estabilização do número de Municípios 

afetados no período (Figura 1). Pelo contrário, houve picos nos anos de 2010 e 2012. Em 

2010, a Região Sul foi a principal afetada, com 713 Municípios atingidos por fenômenos 

variados (estiagem, vendavais, granizo, enxurradas, tornados, enchentes). Em 2012, a seca 

afetou fortemente os Estados do Nordeste, especialmente Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio 

Grande do Norte, Ceará e Piauí, que somaram 1.170 Municípios atingidos, estendendo-se 

pelo ano de 2013 e, em alguns Estados, até 2014. Destacou-se, ainda, o Estado de Minas 

Gerais, que tem mantido número alto de ocorrências nos últimos quatro anos (145 em 2010, 

84 em 2011, 269 em 2012, 159 em 2013 e 145 em 2014, até o mês de julho, relacionados a 

fenômenos variados, como estiagem, seca, enchentes, enxurradas, deslizamentos, vendaval, 

alagamentos, granizo, chuvas intensas e rolamento de matacões (Ministério da Integração 

Nacional, 2014).  

Figura 1. Número de Municípios afetados por desastres por ano, no período 2003-2013.  

Fonte: Ministério da Integração Nacional, 2014a. Dados compilados pela autora.  
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Portanto, a ocorrência de desastres no Brasil não é fenômeno isolado 

ou eventual. Trata-se de problema crônico, que não parece estar em processo de mitigação.  

Um dos entraves à solução de tais problemas é a fragilidade da 

estrutura institucional relacionada à gestão de desastres no País. A necessidade urgente de 

capacitação técnica e financeira dos órgãos de Proteção e Defesa Civil foi claramente 

apontada nos Relatórios das duas recentes Comissões instituídas na Câmara dos Deputados 

para tratar da matéria – a Comissão Especial de Medidas Preventivas e Saneadoras de 

Catástrofes Climáticas, em 2011, e a Comissão Externa da Região Serrana do Rio de 

Janeiro, em 2013 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011; CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2013).  

No âmbito geral, o Sistema se ressente da falta de quadros técnicos 

estáveis e treinados, especialmente para a realização das ações de prevenção. Auditoria 

realizada pelo Tribunal de Contas da União nas transferências para fazer frente a despesas 

emergenciais realizadas pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, entre 2004 e 2009, apontou 

deficiências operacionais e carência de recursos humanos nos órgãos de defesa civil federal e 

municipais, e, consequentemente, atrasos no processo de solicitação e liberação de recursos 

(TCU, 2010). 

Este trabalho tem por fim identificar os órgãos da União 

relacionados com a implantação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, suas 

funções e atividades desenvolvidas. Com esse quadro da estrutura federal, espera-se 

contribuir para uma análise crítica da capacidade institucional do País, tendo em vista a 

implantação da legislação sobre Proteção e Defesa Civil e a garantia de proteção das 

comunidades que vivem em áreas de risco.  

Os dados para este estudo foram extraídos da legislação federal sobre 

Proteção e Defesa Civil e temas correlatos, incluindo leis, decretos e portarias que dispõem 

sobre as atribuições dos diversos órgãos, devidamente mencionados ao longo do texto e 

listados no Anexo I. As leis e decretos foram obtidos no Portal de Legislação da Presidência 

da República (http://www4.planalto.gov.br/legislacao). Foram também consultadas as 

páginas oficiais dos diversos órgãos identificados (citadas nas referências bibliográficas) e, 

ainda, o Programa Plurianual 2012-2015. As portarias citadas foram extraídas das páginas 

eletrônicas dos órgãos de governo.  

  

http://www4.planalto.gov.br/legislacao
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3. BASE CONSTITUCIONAL DA GESTÃO DE DESASTRES  

Inicialmente, é necessário conhecer a distribuição de competências 

sobre a matéria, entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito da 

Constituição Federal. Esta não trata especificamente da gestão de desastres, expressão 

recente no ordenamento jurídico nacional. Mas diversos dispositivos constitucionais tratam 

da defesa civil, da gestão do meio ambiente e do planejamento urbano, os quais, 

interligados, oferecem a base constitucional para o tema em questão.  

Assim, de acordo com a Carta Magna, compete privativamente à 

União legislar sobre defesa civil:  

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:  

................................................................................................................

............................................................................................. 

XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, 

defesa civil e mobilização nacional; 

................................................................................................................

.............................................................................................  

À União também cabe promover a defesa contra calamidades 

públicas e instituir incentivos que favoreçam a recuperação das terras em regiões de baixa 

renda sujeitas a secas periódicas:  

Art. 21. Compete à União: 

................................................................................................................

............................................................................................. 

XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as 

calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. 

................................................................................................................

............................................................................................. 

 

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua 

ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu 

desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. 
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................................................................................................................

............................................................................................. 

§ 2º Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na 

forma da lei: 

................................................................................................................

............................................................................................. 

IV - prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e 

das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa 

renda, sujeitas a secas periódicas. 

§ 3º Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, a União incentivará a 

recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios 

proprietários rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes 

de água e de pequena irrigação. 

A Constituição Federal estabelece que cabe aos bombeiros militares 

executar as atividades de defesa civil, os quais integram a estrutura dos governos estaduais: 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 

seguintes órgãos: 

................................................................................................................

............................................................................................. 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

................................................................................................................

............................................................................................. 

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da 

ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das 

atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de 

defesa civil. 

§ 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças 

auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as 
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polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Territórios. 

................................................................................................................

............................................................................................. 

Portanto, as atividades de defesa civil, no que diz respeito à 

segurança pública, são responsabilidade dos corpos de bombeiros militares, os quais são 

instituídos e mantidos pelos governos estaduais. 

Mas cabe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

proteger o meio ambiente e as políticas habitacionais:  

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios: 

................................................................................................................

............................................................................................. 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer 

de suas formas; 

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 

................................................................................................................

............................................................................................. 

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria 

das condições habitacionais e de saneamento básico; 

................................................................................................................

............................................................................................. 

Sendo assim, ações como ordenamento territorial, controle do 

desmatamento, gestão de bacias hidrográficas, oferta de moradias adequadas e saneamento 

são competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Além disso, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

juntamente com a coletividade, têm o dever de garantir o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (art. 225, caput), devendo o Poder Público, entre outras ações, 

“preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais” e promover a educação ambiental 

(art. 225, § 1º, I e VI). O art. 225, § 3º, da Constituição Federal, prevê a aplicação de 

sanções penais e administrativas a pessoas físicas e jurídicas que adotarem condutas ou 

exercerem atividades lesivas ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar 

os danos causados. 
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Por outro lado, a Constituição Federal determina que a política de 

desenvolvimento urbano compete ao Município. Aqueles com mais de vinte mil habitantes 

devem executar essa política por meio do plano diretor, o qual define as exigências para que 

a propriedade urbana cumpra sua função social: 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo 

Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, 

tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório 

para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento 

básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende 

às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 

plano diretor. 

Portanto, a Constituição Federal incumbe a União de legislar sobre 

defesa civil e, aos corpos de bombeiros militares, vinculados aos governos estaduais, a 

função de socorrer a população na ocorrência de desastre. Entretanto, as três esferas da 

Federação atuam nas ações de planejamento ambiental, cuja eficácia tem profundas 

implicações para a prevenção de desastres no Brasil. No mesmo sentido atua o planejamento 

urbano, a cargo do poder municipal, por meio do controle da ocupação de áreas urbanas de 

risco. 
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4. RESPONSABILIDADES DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO 

FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS NA GESTÃO DE DESASTRES  

Conforme destacado no Relatório da Comissão de Medidas 

Preventivas e Saneadoras de Catástrofes Climáticas (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2011), o País carecia de norma que definisse claramente as responsabilidades da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no que diz respeito à gestão de desastres. 

Assim, em 10 de abril de 2012, foi aprovada a Lei 12.608, conhecida como Estatuto de 

Proteção e Defesa Civil, que incorporou grandes avanços ao ordenamento jurídico nacional 

sobre gestão de desastres, entre os quais a definição das responsabilidades dos Entes 

Federados. Além disso, o Estatuto mudou profundamente o foco da legislação e da gestão de 

desastres, antes centrada nas ações de resposta e reconstrução. Com o Estatuto, a legislação 

fortaleceu a prevenção, sem negligenciar o socorro às vítimas e a recuperação das áreas 

atingidas. 

De acordo com o Estatuto, a Política Nacional de Proteção e Defesa 

Civil abrange as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação (art. 3º). 

Tal Política deve contribuir para o desenvolvimento sustentável, para tornar as cidades 

resilientes e promover os processos sustentáveis de urbanização. Entre seus objetivos, 

ressaltam-se: a incorporação do risco de desastre e as ações de Proteção e Defesa Civil entre 

os elementos da gestão territorial e do planejamento das políticas setoriais; a identificação e 

avaliação das ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades a desastres; o monitoramento dos 

eventos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, biológicos, nucleares, químicos e outros 

potencialmente causadores de desastres; a produção de alertas antecipados sobre a 

possibilidade de ocorrência de desastres naturais; o combate à ocupação de áreas 

ambientalmente vulneráveis e de risco e a realocação da população residente nessas áreas; e o 

estimulo às iniciativas que resultem na destinação de moradia em local seguro (art. 5º).  

Na distribuição de responsabilidades entre os Entes da Federação, 

cabe à União (art. 6º):  

- coordenar o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil;  

- expedir normas;  

- promover estudos referentes às causas e possibilidades de ocorrência de desastres;  

- apoiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no mapeamento das áreas de risco, 

nos estudos de identificação de riscos de desastre e nas demais ações de prevenção, 

mitigação, preparação, resposta e recuperação;  
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- instituir e manter cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de 

deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou 

hidrológicos correlatos;  

- instituir e manter sistema para declaração e reconhecimento de situação de emergência ou 

de estado de calamidade pública;  

- instituir o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil;  

- realizar o monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco;  

- incentivar a instalação de centros universitários de ensino e pesquisa sobre desastres e de 

núcleos multidisciplinares de ensino permanente e a distância; e  

- apoiar a comunidade docente no desenvolvimento de material didático-pedagógico 

relacionado ao desenvolvimento da cultura de prevenção de desastres. 

Aos Estados cabe (art. 7º): 

- coordenar as ações do Sistema em articulação com a União e os Municípios;  

- instituir o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil;  

- identificar e mapear as áreas de risco e realizar estudos de identificação de ameaças, 

suscetibilidades e vulnerabilidades, em articulação com a União e os Municípios;  

- realizar o monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco, em 

articulação com a União e os Municípios;  

- apoiar a União, quando solicitado, no reconhecimento de situação de emergência e estado 

de calamidade pública;  

- declarar, quando for o caso, estado de calamidade pública ou situação de emergência; e  

- apoiar os Municípios, sempre que necessário, no levantamento das áreas de risco, na 

elaboração dos Planos de Contingência de Proteção e Defesa Civil e na divulgação de 

protocolos de prevenção e alerta e de ações emergenciais.  

Aos Municípios compete (art. 8º):  
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- incorporar as ações de Proteção e Defesa Civil no planejamento municipal;  

- identificar e mapear as áreas de risco de desastres;  

- fiscalizar as áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas;  

- declarar situação de emergência e estado de calamidade pública;  

- vistoriar edificações e áreas de risco;  

- promover a intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou 

das edificações vulneráveis;  

- realizar regularmente exercícios simulados;  

- organizar e administrar abrigos provisórios;  

- manter a população informada sobre áreas de risco, ocorrência de eventos extremos, 

protocolos de prevenção e alerta e ações emergenciais em circunstâncias de desastres; e  

- prover solução de moradia temporária às famílias atingidas por desastres. 

Verifica-se que, conforme o Estatuto, a União tem atribuições 

relacionadas ao planejamento e monitoramento em ampla escala, ao reconhecimento de 

estado de calamidade pública e situação de emergência e ao apoio às unidades da Federação 

nas ações de prevenção, resposta e recuperação. Os Estados também têm forte atuação nas 

ações de planejamento e monitoramento e devem apoiar os Municípios. A estes cabe o 

planejamento urbano preventivo, de modo a evitar as ocupações em áreas de risco, bem 

como a implantação de ações de prevenção e gestão de situação de risco. O Estatuto 

determina que todos os Entes da Federação promovam ações para desenvolver uma cultura 

nacional de prevenção de desastres e a conscientizar a população sobre os riscos de desastre 

no País (art. 9º).  

O Estatuto também autoriza o Poder Executivo a criar sistema de 

informações e monitoramento de desastres, cuja base de dados será compartilhada pelas três 

esferas da Federação, visando ao oferecimento de informações atualizadas para prevenção, 

mitigação, alerta, resposta e recuperação em situações de desastre em todo o território 

nacional (art. 13).  

Além do Estatuto de Proteção e Defesa Civil, a Lei 12.340/2010, 
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profundamente alterada desde 2012
2

, define importantes atribuições aos Entes Federados. 

Essa Lei dispõe sobre a transferência de recursos da União para Estados, Distrito Federal e 

Municípios, para execução de ações de prevenção, resposta e recuperação, e sobre o cadastro 

nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande 

impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos.  

A transferência de recursos da União aos Entes Federados (Lei 

12.340/2010, art. 1º-A), para a execução de ações de prevenção, resposta e recuperação, 

pode ser feita por meio de depósito em conta específica mantida pelo ente beneficiário em 

instituição financeira oficial federal ou pelo Fundo Nacional para Calamidades Públicas, 

Proteção e Defesa Civil (FUNCAP).  

Cabe aos Entes beneficiados (Lei 12.340/2010, art. 1º-A, § 2º): 

demonstrar a necessidade dos recursos demandados; apresentar, exceto nas ações de 

resposta, plano de trabalho e estimativa de custos necessários à execução das ações; realizar 

todas as etapas necessárias à execução das ações, incluídas a contratação e execução das obras 

ou prestação de serviços, em todas as suas fases; e prestar contas das ações de prevenção, 

resposta e recuperação ao órgão responsável pela transferência de recursos e aos órgãos de 

controle competentes. Para ações de recuperação, o prazo para a apresentação de plano de 

trabalho é de noventa dias, contados a partir da ocorrência do desastre (Lei 12.340/2010, art. 

4º, § 3º, I).  

Cabe à União: definir as diretrizes e aprovar os planos de trabalho 

de ações de prevenção e de recuperação, efetuar os repasses de recursos aos entes 

beneficiários, fiscalizar o atendimento das metas e avaliar o cumprimento do objeto 

relacionado às ações financiadas (Lei 12.340/2010, art. 1º-A, § 1º).  

A definição do montante de recursos a ser transferido pela União 

decorrerá de estimativas de custos das ações selecionadas pelo órgão responsável pela 

transferência de recursos em conformidade com o plano de trabalho apresentado pelo Ente 

Federado, salvo em caso de ações de resposta (Lei 12.340/2010, art. 1º-A, § 3º). Os Estados 

poderão apoiar a elaboração de termos de referência, planos de trabalho e projetos, cotação 

de preços, fiscalização e acompanhamento, bem como a prestação de contas de Municípios 

com população inferior a 50.000 habitantes (Lei 12.340/2010, art. 1º-A, § 11). Os contratos 

destinados à execução de ações de prevenção, resposta e recuperação estão sujeitos ao 

                                                           
2

 A Lei 12.340/2010 foi alterada pelo próprio Estatuto de Proteção e Defesa Civil e pela recente Lei 12.983, de 

2 de junho de 2014. 
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Regime Diferenciado de Contratações (RDC), estabelecido pela Lei 12.462, de 4 de agosto 

de 2011 (Lei 12.340, art. 15-A).  

Em relação ao cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis 

à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos 

geológicos ou hidrológicos correlatos (Lei 12.340/2010, art. 3º-A), este deve ser instituído 

pela União. A inscrição do Município ocorre por sua própria iniciativa ou por indicação 

dos demais Entes Federados (art. 3º-A, § 1º).  

Cabe aos Municípios inscritos no cadastro, com apoio da União e do 

Estado (art. 3º-A, § 2º): elaborar mapeamento das áreas suscetíveis à ocorrência de 

deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou 

hidrológicos correlatos; elaborar Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil; 

instituir órgãos municipais de defesa civil; elaborar plano de implantação de obras e serviços 

para a redução de riscos de desastre; criar mecanismos de controle e fiscalização para evitar a 

edificação em áreas suscetíveis à ocorrência de desastres; e elaborar carta geotécnica de 

aptidão à urbanização, estabelecendo diretrizes urbanísticas voltadas para a segurança dos 

novos parcelamentos do solo e para o aproveitamento de agregados para a construção civil.  

É obrigação do Governo Federal publicar, periodicamente, 

informações sobre a evolução das ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de 

deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou 

hidrológicos correlatos nos Municípios constantes do cadastro (Lei 12.340/2010, art. 3º-A, § 

4º).  

Os Municípios incluídos no cadastro têm o prazo de um ano para 

elaborar o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil
3

. Esse plano deve incluir: 

responsabilidades de cada órgão na gestão de desastres, especialmente quanto às ações de 

preparação, resposta e recuperação; definição dos sistemas de alerta a desastres, em 

articulação com o sistema de monitoramento, com especial atenção dos radioamadores; 

organização dos exercícios simulados, a serem realizados com a participação da população, e 

do sistema de atendimento emergencial à população, incluindo-se a localização das rotas de 

deslocamento e dos pontos seguros no momento do desastre, bem como dos pontos de 

                                                           
3

 Embora não explicitado na Lei 12.340/2010, art. 3º-A, § 6º, entende-se que o prazo de um ano deve ser 

contado a partir da inclusão do Município no cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à 

ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos 

correlatos.  
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abrigo após a ocorrência de desastre; definição das ações de atendimento médico-hospitalar e 

psicológico aos atingidos por desastre; cadastramento das equipes técnicas e de voluntários 

para atuarem em circunstâncias de desastres; e localização dos centros de recebimento e 

organização da estratégia de distribuição de doações e suprimentos (art. 3º-A, § 7º).  

A Lei 12.340/2010 (art. 3º-B) determina ainda que, verificada a 

existência de ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de desastres (especificamente 

deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou 

hidrológicos correlatos), o Município deverá, entre outras medidas, executar o Plano de 

Contingência, as obras de segurança, a remoção de edificações e o reassentamento dos 

ocupantes em local seguro, bem como adotar medidas que impeçam a reocupação da área. 

Os que tiverem suas moradias removidas deverão ser abrigados e cadastrados pelo Município, 

para garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo, de acordo com os critérios dos 

programas públicos de habitação de interesse social. 

 

5. O SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

As primeiras ações de Defesa Civil surgiram por ocasião da Segunda 

Guerra Mundial, quando foi criado o Serviço de Defesa Passiva Antiaérea, pelo Decreto-Lei 

4.624, de 1942. Esse órgão foi depois denominado Serviço de Defesa Civil, em 1943, e 

extinto pelo Decreto-Lei 9.370, de 1946 (SEDEC, 2012). 

Os primeiros estudos sobre a organização institucional para 

atendimento a catástrofes foram realizados em 1966, no Estado da Guanabara, o qual 

elaborou o Plano Diretor de Defesa Civil (que organizava o Sistema Estadual de Defesa 

Civil), instituiu as Coordenadorias Regionais de Defesa Civil e criou a Comissão Central de 

Defesa Civil. Ao longo dos anos 1970, diversos Estados criaram órgãos com a atribuição de 

desenvolver ações do setor (SEDEC, 2012). 

No plano federal, em 1967, o recém-criado Ministério do Interior 

recebeu a atribuição de assistir às populações atingidas por calamidades públicas e, em 1969, 

o Decreto-Lei 950 instituiu o Fundo Especial para Calamidades Públicas (FUNCAP), 

constituído, entre outros recursos, por dotações orçamentárias da União e saldos de créditos 
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extraordinários abertos para calamidade pública não aplicados e ainda disponíveis (SEDEC, 

2012). 

Entretanto, apenas após a Constituição Federal de 1988 um sistema 

nacional foi criado. Como já ressaltado, cabe aos bombeiros militares atuar em situação de 

emergência e estado de calamidade pública. No mesmo ano de 1988, o Decreto 97.274 

instituiu o Sistema Nacional de Defesa Civil, que tinha como órgão central a Secretaria 

Especial de Defesa Civil, vinculada ao Ministério do Interior. 

Em um período de 24 anos, o Sistema passou por sucessivas 

alterações (Figuras 1 e 2), efetivadas inicialmente por decretos e, mais recentemente, por leis. 

Permaneceram no Sistema a Secretaria Nacional, como órgão central, e o Conselho 

Nacional. Em 1º de dezembro de 2010, com a aprovação da Lei 12.340, o Sistema foi 

simplificado, com a exclusão das coordenadorias regionais e dos órgãos setoriais.  

Atualmente, a estrutura institucional de defesa civil é regida pela Lei 

12.608, de 10 de abril de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e 

dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. O Sistema (Figura 2) é 

composto pelos órgãos de Proteção e Defesa Civil da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios (Lei 12.608/2012, art. 10), incluindo: um conselho nacional 

consultivo; a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil como órgão central, que 

coordena o Sistema, vinculada ao Ministério da Integração Nacional; os órgãos regionais, 

estaduais e municipais de Proteção e Defesa Civil; e órgãos setoriais dos três âmbitos de 

governo (Lei 12.608/2012, art. 11, e Decreto 7.257/2010, art. 5º, § 2º). 

Verifica-se que o Estatuto trouxe de volta, ao Sistema, os órgãos 

regionais e os setoriais. Os órgãos setoriais fortalecem o caráter multidisciplinar do Sistema.  

O Estatuto criou a figura do agente de proteção civil, que inclui 

tanto servidores públicos quanto voluntários treinados para atuar em prevenção e em 

situação de desastre. 
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              Decreto 97.274/1988                           Decreto 895/1993                                Decreto 5.376/2005                       Decreto 7.257/2010 

Figura 1. Evolução do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil conforme Decretos de 1988 a 2010.  

Fontes: Decretos 97.274/1988, 895/1993, 5.376/2005 e 7.257/2010. Compilação da autora (GANEM, 2012).  

 

Órgão central 

Secretaria Especial de Defesa 

Civil- SEDEC 

(Ministério do Interior) 

Órgãos regionais 

Coordenadorias Regionais de 

Defesa Civil 

ligadas às Superintendências de 

Desenvolvimento Regional e à 

Secretaria Especial da Região 

Sudeste 

Órgão setoriais 

Órgãos e entidades de Defesa 

Civil dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios que 

firmassem convênio com a 

SEDEC 

Órgão superior 

Conselho Nacional de Defesa 

Civil 

 

Órgão seccionais 

Ministérios e órgãos federais 

diversos envolvidos nas ações de 

Defesa Civil 

Órgão superior 

Conselho Nacional de Defesa Civil 

Órgão central 

Secretaria de Defesa Civil 

(Ministério da Integração 

Nacional) 

Órgãos regionais 

Coordenadorias Regionais de 

Defesa Civil 

Órgãos setoriais 

Órgãos diversos envolvidos nas 

ações de defesa civil 

] 

Órgão de apoio 

Entidades públicas, estaduais e 

municipais, e privadas que ajudem 

os órgãos do Sistema 

 

Órgãos estaduais e municipais 

Órgãos de Defesa Civil dos 

Estados e do Distrito Federal e 

Comissões Municipais de Defesa 

Civil - Comdec 

Órgão superior 

Conselho Nacional de Defesa Civil 

Órgão central 

Secretaria Nacional de Defesa Civil- 

SEDEC 

(Ministério da Integração Nacional) 

Órgãos regionais 

Coordenadorias Regionais de Defesa 

Civil 

Órgãos estaduais 

Coordenadorias Estaduais e do 

Distrito Federal de Defesa Civil 

Órgãos municipais 

Coordenadorias Municipais de 

Defesa Civil e Núcleos Comunitários 

de Defesa Civil 

Órgão setoriais 

(órgãos diversos envolvidos nas 

ações de defesa civil) 

Órgão de apoio 

Órgãos públicos e privados, 

associações de voluntários etc. que 

apoiassem os órgãos do Sistema 

Conselho Nacional 

de Defesa Civil 

Órgãos e entidades 

da União 
 

Secretaria Nacional 

de Defesa Civil -

SEDEC (Ministério 

da Integração 

Nacional) = órgão 

coordenador 

 

Órgãos estaduais 

Órgãos municipais 

E
n

tid
ad

es d
a so

cied
ad

e civ
il 

Órgão de apoio 

Órgãos públicos 

federais que 

apoiassem a SEDEC, 

no caso de situação 

de emergência ou 

estado de calamidade 



 

 

 

 

 

 

 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Lei 12.340/2010                                                                                              Lei 12.608/2012 

Figura 2. Evolução do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil conforme Leis 12.340/2010 e 12.608/2012. 

Fontes: Leis 12.340/2010 e 12.608/2012. Compilação da Autora (GANEM, 2012). 
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6. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DA UNIÃO 

 

Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil 

O Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil está vinculado ao 

Ministério da Integração Nacional (Decreto 8.161/2013, art. 2º, IV, a) e visa propor normas 

e expedir procedimentos para implantação e monitoramento da Política Nacional de 

Proteção e Defesa Civil. Sua composição deve contar com representantes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e da sociedade civil organizada, incluindo-se os 

de comunidades atingidas por desastre, e por especialistas de notório saber (Lei 12.608/2012, 

art. 12).  

De acordo com o Decreto 7.257/2010 (art. 12), integram o 

Conselho: representantes do Ministério da Integração Nacional (coordenador); da Casa 

Civil da Presidência da República; do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 

República; do Ministério da Defesa; do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

do Ministério das Cidades; do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 

do Ministério da Saúde e da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da 

República. E, ainda, dois representantes dos Estados e Distrito Federal, três representantes 

dos Municípios e três representantes da sociedade civil.  

Verifica-se, portanto, que a composição do Conselho não é paritária, 

entre membros do Poder Público e da sociedade civil, pois os representantes de órgãos 

públicos somam catorze membros e os da sociedade civil apenas três. Note-se que o Decreto 

que regulamenta o Conselho é anterior ao Estatuto de Proteção e Defesa Civil, que 

determina que representantes das comunidades atingidas por desastre e especialistas de 

notório saber façam parte do Conselho. Não houve a publicação de novo decreto 

posteriormente à aprovação da Lei. 

Também não integram o Conselho o Ministério do Meio Ambiente, 

o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério da Educação. Essas faltas 

podem comprometer a determinação do Estatuto de Proteção e Defesa Civil, de que a 

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil se integre às políticas setoriais, especialmente 

as de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças 

climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e 
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tecnologia (Lei 12.608/2012, art. 3º).  

 

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil 

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil é o órgão 

coordenador do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei 12.608/2012, art. 11, II, e 

Decreto 8.161/2013, art. 11). Entre suas funções, incluem-se as de: estabelecer estratégias das 

ações de prevenção e redução de desastres; promover a capacitação e o treinamento de 

recursos humanos para ações de prevenção e redução de desastres; promover, em articulação 

com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a organização e a implementação de 

órgãos de proteção e defesa civil e de núcleos comunitários de proteção e defesa civil; 

instruir processos para o reconhecimento, pelo Ministro da Integração Nacional, de 

situação de emergência e de estado de calamidade pública; e promover o intercâmbio 

técnico entre organismos governamentais internacionais de Proteção e Defesa Civil. Além 

disso, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil é também a Secretaria-Executiva do 

Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil e o órgão que preside o Conselho Diretor do 

Fundo Nacional de Proteção e Defesa Civil – antigo Fundo Especial para Calamidades 

Públicas (Decreto 8.161/2013, art. 11). 

A estrutura da Secretaria abrange o Departamento de Articulação e 

Gestão, o Departamento de Minimização de Desastres e o Departamento de Reabilitação e 

de Reconstrução (Decreto 8.161/2013, art. 2º, II, b). Está vinculado à Secretaria o Centro 

Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, cujas atribuições são apresentadas em 

tópico específico.  

O Departamento de Articulação e Gestão assume as funções da 

Secretaria relacionadas à gestão de seus recursos financeiros e humanos. Inclui, entre suas 

atribuições, a de prestar apoio administrativo aos fundos de defesa civil da União e propor 

critérios e normas para aplicação e controle dos recursos provenientes desses fundos 

(Decreto 8.161/2013, art. 13).  

O Departamento de Minimização de Desastres assume as ações de 

prevenção a desastres, planejamento de ações e articulação e fortalecimento institucional do 

Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, entre as quais: desenvolver e implementar 

programas, projetos e estudos de prevenção e de preparação para emergências e desastres; 

desenvolver a Doutrina Nacional de Defesa Civil; promover o desenvolvimento de estudos 
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relacionados com a identificação, avaliação e mapeamento de riscos de desastres, a 

elaboração de mapas de áreas de risco, suscetibilidade, perigo, e outros pertinentes; propor 

ao Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil critérios para a elaboração, análise e 

avaliação de planos, programas e projetos de prevenção, mitigação de risco e preparação 

para desastres, e para a decretação de situação de emergência ou de estado de calamidade 

pública; promover, em articulação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a 

organização e a implementação de órgãos municipais de proteção e defesa civil e de núcleos 

comunitários de proteção e defesa civil; promover e consolidar, em âmbito nacional, o 

planejamento para a atuação de proteção e defesa civil, por meio de planos diretores 

preventivos, de contingência, de operação e plurianuais; promover o intercâmbio técnico-

científico internacional; promover ações direcionadas à redução de riscos de desastres junto 

ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil; elaborar e gerir o Plano Nacional de 

Proteção e Defesa Civil; e planejar, promover e participar de testes relacionados com a 

preparação para desastres (Decreto 8.161/2013, art. 14).  

O Departamento de Reabilitação e de Reconstrução assume as ações 

coordenadas com os Entes Federados atingidos por desastres. Abrange, entre suas funções, 

as de: desenvolver e implementar programas e projetos de reabilitação e de reconstrução; 

coordenar, em âmbito nacional, as ações de reconstrução, em apoio aos órgãos estaduais, 

distritais e municipais de proteção e defesa civil; realizar a análise técnica das propostas de 

convênios, contratos, ajustes e outros instrumentos congêneres, relacionadas com suas 

atividades, bem como supervisionar as vistorias técnicas dos objetos conveniados; emitir 

pareceres técnicos sobre as prestações de contas apresentadas dos convênios e de 

instrumentos congêneres, quanto à execução física e à prorrogação de prazos e adequação de 

metas; e organizar e manter bancos de dados e relatórios gerenciais relacionados com as 

atividades do Departamento (Decreto 8.161/2013, art. 15).  

A Secretaria mantém o Sistema Integrado de Informações sobre 

Desastres, que conta com módulo de Registro e Reconhecimento. Esse módulo permite o 

registro do desastre e agiliza o reconhecimento federal de situação de emergência ou de 

estado de calamidade pública. Sua função é manter o banco de dados nacional atualizado 

sobre as ocorrências de desastres, além de informatizar o processo de reconhecimento. 

Também estão disponíveis, para qualquer interessado, informações sobre a ocorrência de 

desastres para cada Estado (Ministério da Integração Nacional, 2014b). 

À Secretaria, está vinculada a Rede Nacional de Emergência de 
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Radioamadores (RENER), da qual participam, em caráter voluntário, pessoas físicas 

portadoras do Certificado de Operador de Estação de Radioamador (C.O.E.R.) e as estações 

de rádio detentoras de Licença de Radioamadores, expedida pela Agência Nacional de 

Telecomunicações. A Rener visa prover ou suplementar as comunicações em todo o 

território nacional, quando os meios usuais não puderem ser acionados, em razão de 

desastre, situação de emergência ou estado de calamidade pública (Portaria do Ministério da 

Integração Nacional 302/2001, art. 1º).  

O Plano Plurianual 2012-2015 (PPA – Programa Mais Brasil) 

abrange o Programa 2040 - Gestão de Riscos e Respostas a Desastres. No âmbito do 

Programa, há três objetivos a cargo da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (PPA 

MAIS BRASIL, 2014):  

0172: Induzir a atuação em rede dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Proteção e 

Defesa Civil em apoio às ações de defesa civil, em âmbito nacional e internacional, visando a 

prevenção de desastres. As metas desse objetivo são: capacitação de 4.500 pessoas nas 

atividades de defesa civil; estruturação de órgãos estaduais de defesa civil; modernização e 

estruturação do Grupo de Apoio a Desastres; implantação e estruturação das 

Coordenadorias Regionais de Defesa Civil; implantação e estruturação de órgãos municipais 

de defesa civil, sendo 104 Municípios na Região Centro-Oeste, 1.202 Municípios na Região 

Nordeste, 161 Municípios na Região Norte, 528 Municípios na Região Sudeste e 861 

Municípios na Região Sul; modernização e estruturação do Cenad; fomento à participação 

brasileira nos fóruns e discussões internacionais; realização da Conferência Nacional de 

Defesa Civil; e realização das Conferências Regionais de Defesa Civil.  

0174: Promover ações de pronta resposta e reconstrução de forma a restabelecer a ordem 

pública e a segurança da população em situações de desastre em âmbito nacional e 

internacional. Inclui ações com a finalidade de promover a reabilitação de áreas atingidas 

por desastres naturais e antropogênicos, por meio de prestação dos serviços essenciais, 

realização de obras emergenciais e socorro e assistência às pessoas atingidas, especialmente 

nos casos de desastres reconhecidos pelo Governo Federal como situação de emergência e 

estado de calamidade pública. São metas desse objetivo: assistência às populações vitimadas e 

reabilitação de cenários de desastres; implantação do Cartão de Pagamento de Defesa Civil 

em 161 Municípios da Região Centro-Oeste, 1.202 Municípios da Região Nordeste, 104 

Municípios da Região Norte, 528 Municípios da Região Sudeste e 861 Municípios da Região 

Sul.  
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0587: Expandir o mapeamento de áreas de risco com foco em Municípios recorrentemente 

afetados por inundações, erosões marítimas e fluviais, enxurradas e deslizamentos, para 

orientar as ações de defesa civil. A meta desse objetivo é o mapeamento de áreas sujeitas a 

inundações, enxurradas e deslizamentos em cinco Municípios da Região Centro-Oeste, 34 

Municípios da Região Nordeste, três Municípios da Região Norte, 167 Municípios da 

Região Sudeste e 91 Municípios da Região Sul, o que representa o mapeamento de trezentos 

Municípios no território nacional (PPA MAIS BRASIL, 2014).  

Estão a cargo de outros órgãos diversos objetivos do Programa 2040 

- Gestão de Riscos e Respostas a Desastres, indicados no item 7 deste trabalho. 

O Ministério da Integração Nacional, juntamente com o Ministério 

do Meio Ambiente e o Ministério das Cidades, executa o Programa de Desenvolvimento do 

Setor Águas – Interáguas, desenvolvido com recursos do Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). O objetivo do Interáguas é o fortalecimento da 

capacidade de planejamento e gestão no setor água, atuando principalmente nas bacias dos 

rios São Francisco e Araguaia-Tocantins. No componente Proteção e Defesa Civil, o 

Ministério da Integração Nacional lançou Aviso de Manifestação de Interesse (DOU 

25/03/2014, p. 135), para contratação de empresas ou consórcios tendo em vista a 

atualização de manuais técnicos relacionados a: orientação para instituição e 

operacionalização de órgãos municipais de Proteção e Defesa Civil e importância da 

participação das comunidades e lideranças locais nessas atividades; diagnóstico de risco e 

ações que devem ser desencadeadas nessa situação; planejamento, doutrina, ações e 

atividades da Proteção e Defesa Civil; guia para gestores municipais sobre criação e 

manutenção de órgãos de Proteção e Defesa Civil; e glossário de Proteção e Defesa Civil. O 

Ministério também lançou Edital (DOU 5/8/2013, p. 107) de contratação de consultor para 

acompanhar projeto de fortalecimento das defesas civis municipais (INTERÁGUAS, 2014).  

A Secretaria também executa ações de resposta e recuperação 

viabilizadas por meio de transferência de recursos a Municípios e Estados em situação de 

emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pela Secretaria Nacional de 

Proteção e Defesa Civil. Essas transferências são atendidas por créditos adicionais 

extraordinários, abertos por medida provisória, destinados a despesas imprevisíveis e 

urgentes (Ministério da Integração Nacional, 2014c). 
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Fundo Nacional de Proteção e Defesa Civil 

O Fundo Nacional de Proteção e Defesa Civil (FUNCAP) foi 

criado pelo Decreto-Lei 950/1969 e reformulado pela Lei 12.340/2010. Conforme a versão 

original da Lei 12.340/2010, os recursos do Funcap destinavam-se somente a ações de 

reconstrução (e não de prevenção) e eram constituídos por cotas integralizadas 

voluntariamente pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. Para cada parte integralizada 

pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, a União deveria integralizar três partes. Na 

prática, o que se observava é que o sistema de cotas não funcionava.  

Em seu formato atual, o Funcap destina-se ao financiamento de 

ações de prevenção, além das de recuperação de áreas com situação de emergência ou estado 

de calamidade pública reconhecidos pelo Poder Executivo Federal (Lei 12.340/2010, art. 

8º).  

Os recursos do Funcap não são destinados a ações de resposta. O 

apoio financeiro da União ao socorro de comunidades atingidas se dá por créditos adicionais 

extraordinários. De acordo com a Lei 12.340/2010 (art. 4º, § 1º), é realizado o depósito em 

conta específica mantida pelos Estados, Distrito Federal e Municípios em instituição 

financeira oficial federal.  

O Funcap está vinculado ao Ministério da Integração Nacional e, em 

sua versão atual, conta basicamente com dotações da União, consignadas na Lei 

Orçamentária Anual, e por créditos adicionais (Lei 12.340/2010, arts. 8º, caput, e 9º). Seus 

recursos são transferidos diretamente aos fundos constituídos pelos Estados, pelo Distrito 

Federal e pelos Municípios, os quais devem ter como objeto a execução de ações de 

prevenção e de recuperação (art. 9º, § 1º). A Lei determina que o controle social sobre as 

destinações dos recursos do Funcap seja exercido por conselhos vinculados aos entes 

beneficiados, garantida a participação da sociedade civil (art. 9º, § 4º).  

Os recursos do Funcap são geridos pelo seu próprio Conselho 

Diretor, que deve estabelecer os critérios para priorização e aprovação dos planos de 

trabalho, acompanhamento, fiscalização e aprovação da prestação de contas. A composição 

do Conselho Diretor depende de regulamento do Poder Executivo (Lei 12.340/2010, art. 

10). 
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Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres 

O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres 

(CENAD) foi criado pelo Decreto 5.376/2005, o qual foi revogado e substituído pelo 

Decreto 7.257/2010. O Cenad é vinculado à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(Decreto 7.257/2010, art. 5º, § 6º). 

São responsabilidades do Cenad: acompanhar e executar as ações de 

monitoramento, preparação e resposta a desastres, em âmbito nacional; monitorar as 

condições e informações meteorológicas, geológicas, hidrológicas e sismológicas recebidas 

dos órgãos competentes; organizar e manter banco de dados e registros históricos dos riscos, 

desastres ocorridos e atividades de preparação e resposta realizadas, por meio de 

informações padronizadas que permitam a análise e desenvolvimento de estudos de desastres 

e assuntos correlatos; analisar tecnicamente os dados e informações referentes às causas, 

danos e prejuízos decorrentes de desastres; consolidar, elaborar e difundir relatórios de 

monitoramento de riscos e ocorrências de desastres; difundir alertas de desastres e prestar 

orientações preparativas aos Estados, Distrito Federal e Municípios; propor diretrizes e 

elaborar planos estratégicos para as ações de preparação e resposta a desastres, em 

articulação com os demais órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil; integrar 

as ações do governo federal no planejamento, monitoramento, preparação e resposta a 

desastres em âmbito nacional, bem como as de âmbito internacional; analisar as solicitações 

dos Estados, Distrito Federal e Municípios para reconhecimento federal de situação de 

emergência e de estado de calamidade pública; mobilizar, apoiar e coordenar as atividades 

do Grupo de Apoio a Desastres (GADE); coordenar e operacionalizar as atividades da 

Rener, para ações de proteção e defesa civil; participar de testes relacionados com a 

preparação e resposta a desastres; e fomentar a criação e atualização de sistemas de alarme e 

de gerenciamento de riscos e desastres nos Estados, Distrito Federal e Municípios (Decreto 

8.161/2013, art. 12). 

O Cenad atua no monitoramento de informações sobre possíveis 

desastres em áreas de risco, com o objetivo de reduzir impactos e preparar a população, e na 

mobilização para atendimento às vítimas, na ocorrência de desastre. Para tanto, o Cenad 

conta com o Centro de Monitoramento e Operações, a Sala de Gestão de Crise e funciona 

24 horas por dia, inclusive nos finais de semana e feriados (Ministério da Integração 

Nacional, 2014d).  

Em relação ao monitoramento, cabe ao Cenad consolidar as 



 

 

 

 

 

 

 30 

informações sobre riscos. A dinâmica de funcionamento consiste em: recebimento de 

informações de diversos órgãos do Governo Federal responsáveis pela predição de tempo e 

temperatura; avaliação de condições geológicas de áreas de risco; monitoramento dos 

movimentos das placas tectônicas; acompanhamento das bacias hidrográficas; controle de 

queimadas e incêndios florestais; e transporte e armazenamento de produtos perigosos. As 

informações são avaliadas e processadas por especialistas do Cenad e encaminhadas aos 

órgãos de Proteção e Defesa Civil dos Estados e Municípios com risco de ocorrência de 

desastres. O alerta ocorre de acordo com a intensidade do evento adverso (Ministério da 

Integração Nacional, 2014d). 

O Cenad também coordena o Gade e atua em parceria com o Centro 

Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Serviço Geológico do Brasil, 

o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, a Agência 

Nacional de Águas, a Agência Brasileira de Inteligência, o Centro de Previsão de Tempo e 

Estudos Climáticos, o Instituto Nacional de Meteorologia e o Centro Gestor e Operacional 

do Sistema de Proteção da Amazônia (Ministério da Integração Nacional, 2014d). 

Grupo de Apoio a Desastres 

O Decreto 7.257/2010 instituiu, no âmbito da União, o Grupo de 

Apoio a Desastres (GADE), vinculado à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. O 

Gade é composto por equipe multidisciplinar mobilizável a qualquer tempo, para atuar na 

ocorrência de desastre.  

O Gade é coordenado pelo Cenad e desenvolve ações de preparação 

e resposta a desastre, em todo o território nacional, assim que demandado (Ministério da 

Integração Nacional, 2014d). 
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7. ÓRGÃOS SETORIAIS DA UNIÃO RELACIONADOS À GESTÃO DE 

DESASTRES 

Conforme definido no Estatuto de Proteção e Defesa Civil, a 

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil deve integrar-se às políticas setoriais (Lei 

12.608/2012, art. 3º) e tem, entre seus objetivos, o de “incorporar a redução do risco de 

desastre e as ações de proteção e defesa civil entre os elementos da gestão territorial e do 

planejamento das políticas setoriais” (Lei 12.608/2012, art. 5º, IV). Além disso, os órgãos 

setoriais dos três níveis de governo integram o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(Lei 12.608/2012, art. 11, IV).  

Assim, é fundamental avaliar as atribuições dos principais órgãos 

setoriais em relação à matéria e identificar os canais de integração desses órgãos com aqueles 

que compõem o núcleo do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Neste trabalho, 

destacam-se as de meio ambiente, desenvolvimento urbano e habitação, ciência e tecnologia, 

saúde e educação.  

 

Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação 

No Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), cabe à 

Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento promover o 

desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação no País nas áreas de Biodiversidade, 

Ecossistemas, Meteorologia, Climatologia e Hidrologia e Mudanças Climáticas Globais, 

bem como apoiar a implantação e a operação do Centro Nacional de Monitoramento e 

Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN) (Decreto 5.886/2006, arts. 2º e 12, III e XV).  

O Cemaden tem como atribuições: elaborar alertas de desastres 

naturais relevantes no território nacional; elaborar e divulgar estudos visando à produção de 

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

desenvolver capacidade científica, tecnológica e de inovação para continuamente aperfeiçoar 

os alertas de desastres naturais; desenvolver e implementar sistemas de observação para o 

monitoramento de desastres naturais; desenvolver e implementar modelos computacionais 

para desastres naturais; operar sistemas computacionais necessários à elaboração dos alertas 

de desastres naturais; promover capacitação, treinamento e apoio a atividades de pós-

graduação, em suas áreas de atuação; e emitir alertas de desastres naturais para o Cenad, do 

Ministério da Integração Nacional (Decreto 7.513/2011, art. 13-A). 
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Foi instituído, em 18 de outubro de 2011, termo de cooperação 

entre o MCTI e o MMA, para implantação do Sistema Nacional de Monitoramento e 

Alertas de Desastres Naturais (PORTAL BRASIL, 2011).  

O Cemaden tornou-se operacional em 02 de dezembro de 2011. O 

Centro conta com uma Sala de Situação com capacidade para 25 operadores, que dispõe de 

videowall, gabinete de crise com sistema de telepresença, computadores e sistema de 

emergência para fornecimento de energia elétrica. A prioridade é fornecer dados sobre áreas 

de risco de escorregamento de encostas, enxurradas e inundações no País. A estratégia 

principal do órgão é estabelecer parcerias com instituições estaduais e federais para agilizar a 

disseminação das informações (CEMADEN, 2014). 

Atualmente, o Cemaden monitora 644 Municípios nas cinco regiões 

brasileiras. A condição básica para um Município ser monitorado pelo Cemaden é possuir 

mapeamento de áreas de risco de deslizamentos em encostas, alagamentos e enxurradas, 

solapamentos e terras caídas, além da estimativa da extensão dos prováveis danos 

decorrentes de um desastre natural (CEMADEN, 2014). 

O Cemaden desenvolve dois projetos: o de Pluviômetros 

Automáticos e o de Pluviômetros nas Comunidades. O primeiro consiste na instalação de 

pluviômetros automáticos em locais próximos a áreas de risco de desastres naturais, os quais 

enviam os dados de forma automática e não necessitam de energia elétrica para funcionar. É 

necessário estabelecer parcerias com entidades que possam fornecer o local para a instalação 

do equipamento, permitir acesso aos profissionais de manutenção, zelar pela conservação do 

aparelho e comunicar eventuais problemas. Essas entidades integrarão uma rede nacional de 

colaboração para redução de desastres, em conjunto com órgãos governamentais 

(CEMADEN, 2014). 

O Projeto Pluviômetros nas Comunidades objetiva a distribuição de 

pluviômetros semiautomáticos para serem instalados em áreas de risco, principalmente de 

deslizamentos, e operados por equipes da comunidade local especialmente treinadas, 

completando a rede de informações hidrometeorológicas que fazem parte da estrutura 

observacional do País para o monitoramento e alerta de desastres naturais. O projeto será 

conduzido mediante parceria entre o Cemaden e o Cenad (CEMADEN, 2014).  

O MCTI divide com o Ministério do Meio Ambiente as principais 

atribuições relativas à implantação da Política Nacional sobre Mudanças do Clima (PNMC), 

instituída pela Lei 12.187/2009. Essa Política inclui entre seus objetivos a implantação de 
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medidas para promover a adaptação à mudança do clima (art. 4º, V). Estão vinculados ao 

MCTI os seguintes órgãos, com atribuições relacionadas à PNMC: o Fórum Brasileiro de 

Mudança do Clima, a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais 

(Rede Clima) e a Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e 

Hidrologia (art. 7º). O Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, também 

mencionado na Lei 12.187/2009, será descrito no tópico relativo ao Ministério do Meio 

Ambiente.  

O Fórum Brasileiro de Mudança do Clima foi criado pelo Decreto 

3.515/2000, posteriormente substituído pelo Decreto s/nº de 28 de agosto de 2000. O 

objetivo do Fórum é de conscientizar a população sobre os problemas decorrentes das 

mudanças climáticas. É integrado por representantes de onze ministérios (o Ministério da 

Integração Nacional não está incluído), da Casa Civil da Presidência da República, da 

Agência Nacional de Águas e da sociedade civil com notório conhecimento da matéria. 

Também fazem parte do Fórum, como convidados: os Presidentes da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, Governadores de Estados e Prefeitos de Capitais (Decreto 

s/nº de 28 de agosto de 2000, art. 2º).  

A Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais 

(Rede Clima) foi instituída pela Portaria MCT 728/2007 e inclui diversas instituições 

científicas nacionais. Tem, entre suas finalidades, as de: gerar e disseminar conhecimentos e 

tecnologias para enfrentamento das mudanças climáticas; realizar estudos sobre os impactos 

das mudanças climáticas globais e regionais no Brasil; e contribuir para a concepção e a 

implementação de um sistema de monitoramento e alerta de desastres naturais para o País 

(Portaria MCT 728/2007, art. 2º).  

A Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, 

Climatologia e Hidrologia foi criada pela Lei 10.683/2003 (art. 29, IV). Entre as atribuições 

dessa Comissão, destacam-se: coordenar as atividades de meteorologia, climatologia e 

hidrologia, bem como promover sua articulação com as ações de governo nas áreas espacial, 

oceanográfica e de meio ambiente; contribuir para a formulação de proposta da Política 

Nacional de Meteorologia e Climatologia e do Sistema Nacional de Meteorologia e 

Climatologia, levando em consideração os aspectos da política de aquisição e 

compartilhamento dos dados coletados no âmbito das organizações de meteorologia 

atuantes no País; articular com o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

e órgãos de gestão do meio ambiente as atividades de meteorologia, climatologia e 

hidrologia, com vistas à utilização compartilhada de infraestrutura, de recursos e de bancos 
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de dados, quando cabível; propor, aos órgãos governamentais competentes, procedimentos 

técnicos e operacionais, visando à padronização na divulgação dos avisos, alertas e previsões 

do tempo e do clima emitidos pelos integrantes do setor; formular estratégias e sugerir aos 

órgãos governamentais competentes programas e projetos para a revitalização da 

infraestrutura básica e para a contínua evolução das atividades meteorológicas e climáticas, 

que levem em conta seus diversos componentes, incluindo a geração de produtos, o 

monitoramento ambiental, a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e a inovação, bem 

como as atuações de caráter regional e nacional (Decreto 6.065/2007, art. 1º). O Ministério 

do Meio Ambiente, representado pela Agência Nacional de Águas (ANA), e o Ministério da 

Integração Nacional, representado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, 

integram a Comissão (art. 2º).  

O Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC), criado por 

meio da Portaria Interministerial MCT/MMA 356/2009, é um órgão científico cujo 

objetivo é disponibilizar informações técnico-científicas sobre mudanças climáticas para os 

tomadores de decisão. Foi estabelecido nos moldes do Painel Intergovernamental de 

Mudanças Climáticas (IPCC), com o papel de reunir, sintetizar e avaliar informações 

científicas sobre os aspectos relevantes das mudanças climáticas no Brasil. Em 2013, o 

PBMC publicou o Relatório “Impactos, Vulnerabilidades e Adaptação”, como 

Contribuição ao Primeiro Relatório de Avaliação Nacional do Painel Brasileiro de 

Mudanças Climáticas (PBMC, 2013).  

Também vinculado ao MCTI, o Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE) tem como missão produzir ciência e tecnologia nas áreas espacial e do 

ambiente terrestre. Em 1994, o Inpe instituiu o Centro de Previsão do Tempo e Estudos 

Climáticos (CPTEC), que visa fornecer previsões de tempo de curto e médio prazos e 

climáticas de alta precisão. O sistema de CPTEC é alimentado com base em informações 

derivadas dos satélites Meteosat e Goes, da Organização Meteorológica Mundial; das redes 

nacionais sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Meteorologia, do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; da Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Voo, do 

Ministério da Aeronáutica; da Diretoria de Hidrografia e Navegação, do Ministério da 

Marinha; de centros estaduais de meteorologia e de outros centros internacionais (CPTEC, 

2014). 

O Inpe criou também o Núcleo de Pesquisa e Aplicação de 

Geotecnologias em Desastres Naturais e Eventos Extremos-GEODESASTRES-SUL, com a 

atribuição de desenvolver metodologias e sistemáticas voltadas ao suporte à prevenção de 
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desastres naturais e eventos extremos para a Região Sul do Brasil e Mercosul. O Núcleo 

conta com os Laboratórios de Estiagem e de Inundação para a Região Sul do Brasil 

(GEODESASTRES-SUL, 2014). 

No âmbito do Plano Plurianual 2012-2015 (Programa Mais Brasil), o 

Programa 2040 - Gestão de Riscos e Respostas a Desastres abrange um objetivo a cargo do 

MCTI:  

0173: Promover a estruturação de sistema de suporte a decisões e alertas de desastres 

naturais. O objetivo tem as seguintes metas: implantação de modelos geodinâmicos e 

hidrológicos calibrados em cinquenta áreas críticas em quatro Municípios da Região 

Centro-Oeste, dez Municípios da Região Nordeste, quatro Municípios da Região Norte, 

dezoito Municípios da Região Sudeste e catorze Municípios da Região Sul; implantação de 

sistema de monitoramento e alerta com alto grau de confiabilidade para 251 municípios 

com riscos de deslizamentos de massa, sendo oito Municípios da Região Centro-Oeste, 24 

Municípios da Região Nordeste, quatro Municípios da Região Norte, 176 Municípios da 

Região Sudeste e 39 Municípios da Região Sul; implantação de sistema de monitoramento e 

alerta com alto grau de confiabilidade para 205 municípios com riscos de inundações e 

enxurradas, sendo três Municípios da Região Centro-Oeste, 26 Municípios da Região 

Nordeste, quatro Municípios da Região Norte, quarenta Municípios da Região Sudeste e 

132 Municípios da Região Sul (PPA MAIS BRASIL, 2014).  

Cabe ao MCTI promover a expansão da infraestrutura 

observacional e computacional para monitoramento e modelagem de áreas de risco, bem 

como a implantação de Centros Regionais Integrados de Emergência, Prevenção e Defesa 

Civil (PPA MAIS BRASIL, 2014). 

 

Ministério do Meio Ambiente 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) atua nas áreas de 

biodiversidade e combate ao desmatamento, gestão de recursos hídricos, mudanças 

climáticas e Zoneamento Ecológico-Econômico, entre outras. Destacam-se os seguintes 

órgãos, com atuação de interesse para a gestão de desastres naturais: a Secretaria de Recursos 

Hídricos e Ambiente Urbano; o Departamento de Políticas para o Combate ao 

Desmatamento, da Secretaria-Executiva; a Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade 

Ambiental; a Secretaria de Biodiversidade e Florestas; e o Departamento de Zoneamento 
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Territorial, vinculado à Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável 

(Decreto 6.101/2007).  

À Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano cabe, entre 

outras funções, as de: definir estratégias nos temas relacionados com o saneamento e 

revitalização de bacias hidrográficas; a gestão ambiental urbana; o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de instrumentos locais e regionais de planejamento e gestão que 

incorporem a variável ambiental; a avaliação e a mitigação de vulnerabilidades e fragilidades 

ambientais em áreas urbanas; o controle e mitigação da poluição em áreas urbanas; a gestão 

integrada de resíduos sólidos urbanos; e planejar ações destinadas a prevenir ou minimizar 

os efeitos das secas e inundações no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (Decreto 6.101/2007, art. 23). 

No âmbito do Interáguas, a Secretaria de Recursos Hídricos e 

Ambiente Urbano lançou, em 2014, Solicitações de Manifestação de Interesse tendo em 

vista a avaliação crítica do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco (PRSF) no período 2004-2013; a proposição de recomendações, diretrizes e 

proposta de Plano de Ação para o PRSF de 2014-2023; e a elaboração do Macrozoneamento 

Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (INTERÁGUAS, 2014).  

A Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano também 

desenvolve os seguintes projetos: 

- contratação da Universidade de Brasília para fazer o levantamento, em 700 municípios 

brasileiros, do percentual de áreas verdes e dos corpos d'água existentes nas áreas 

efetivamente urbanizadas e no seu entorno imediato. O estudo visa conhecer a proporção 

de área urbanizada coberta por vegetação e o estado de conservação das APPs em suas faixas 

marginais, tendo em vista, entre outras ações, apoiar os programas de prevenção de desastres 

e avaliar as potencialidades de recuperação e preservação das APPs situadas em áreas 

urbanizadas e de expansão urbana. Em 2012, foi apresentada a primeira parte do trabalho, 

abrangendo: elaboração de metodologia para produção das bases cartográficas georreferenciadas; 

delimitação dos perímetros dos setores censitários urbanos e aglomerado rural de extensão 

urbana; e mapeamento dos limites municipais e das unidades de conservação (MMA/SRHU, 

2013). 

- oferta do curso “Capacitação em Sustentabilidade Ambiental Urbana”, na modalidade de 

Ensino e Aprendizado a Distância, para servidores públicos municipais efetivos, mediante a 

discussão de princípios, diretrizes e experiências exitosas pertinentes à política e gestão 
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ambientais urbanas; e 

- implantação do Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas, com o objetivo de 

recuperar e conservar as bacias hidrográficas em situação de vulnerabilidade ambiental, por 

meio de ações que promovam o uso sustentável dos recursos naturais, a melhoria das 

condições socioambientais e a melhoria da disponibilidade de água em quantidade e 

qualidade para os diversos usos. Atualmente, o Programa atua nas bacias hidrográficas dos 

rios São Francisco, Tocantins-Araguaia, Paraíba do Sul e Alto Paraguai (Pantanal) (MMA, 

2014a). 

Vinculada ao MMA, a Agência Nacional de Águas (ANA) tem a 

atribuição de implantar a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.984/2000, art. 1º) e, 

mais especificamente, entre outras funções: planejar e promover ações destinadas a prevenir 

ou minimizar os efeitos de secas e inundações, no âmbito do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, em articulação com o órgão central do Sistema 

Nacional de Proteção e Defesa Civil, em apoio aos Estados e Municípios; promover a 

elaboração de estudos para subsidiar a aplicação de recursos financeiros da União em obras e 

serviços de regularização de cursos de água, de alocação e distribuição de água e de controle 

da poluição hídrica; organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre 

Recursos Hídricos, que compreende a coleta, o tratamento, o armazenamento e a 

recuperação de informações sobre recursos hídricos; e estimular a pesquisa e a capacitação 

de recursos humanos para a gestão de recursos hídricos (Lei 9.984/2000, art. 4º).  

A ANA desenvolve os seguintes serviços, de interesse para a 

Proteção e Defesa Civil: 

- manutenção do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos e coordenação 

da Rede Hidrometeorológica Nacional. A ANA opera cerca de 4.543 estações de 

monitoramento das 14.822 existentes em todo o País. A Rede monitora 2.176, dos 12.978 

rios cadastrados no Sistema de Informações Hidrológicas da ANA e disponibiliza os dados 

de nível, vazão, sedimento e qualidade da água de rios brasileiros, bem como de chuva no 

território nacional. A Rede Hidrometeorológica possui cerca de 283 estações telemétricas 

visando à obtenção de dados hidrológicos em tempo real, cujos dados são transmitidos pelos 

satélites brasileiros (SCD e CBERS);  

- manutenção do Sistema Balanço Hídrico do Brasil, que informa o volume de água que 

entra pelas suas fronteiras na Amazônia e o volume que sai para outros países pelas 

principais bacias do território nacional, além do total que deságua no Oceano Atlântico. O 
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controle é realizado via satélite ou sinal de celular pelas estações de monitoramento, de hora 

em hora, em todos os rios fronteiriços e transfronteiriços. O Sistema possibilita melhor 

acompanhamento dos eventos hidrológicos críticos, como cheias e secas, em bacias 

compartilhadas com outros países; e  

- manutenção da Sala de Situação, centro de gestão de situações críticas que possibilita o 

acompanhamento das tendências hidrológicas em todo o território nacional, com a análise 

da evolução das chuvas, dos níveis e das vazões dos rios e reservatórios, da previsão do 

tempo e do clima, bem como a realização de simulações matemáticas que auxiliam na 

prevenção de eventos extremos. O foco da Sala de Situação é o monitoramento de bacias 

hidrográficas consideradas prioritárias, sistemas de reservatórios, sistemas de alerta 

hidrológicos já implantados no País e decretação de situação de emergência ou estado de 

calamidade pública. A Sala de Situação também emite avisos quando são detectadas situações 

de anormalidade hidrológica em algum rio ou reservatório por ela monitorado (ANA, 

2014). 

A Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do 

MMA tem, entre suas atribuições, as de: definir estratégias nos temas relacionados com 

diferentes formas de poluição, degradação ambiental e riscos ambientais, avaliação de 

impactos ambientais, licenciamento ambiental e monitoramento da qualidade do meio 

ambiente; formular, propor e implementar políticas de prevenção e atendimento a situação 

de emergência ambiental; e coordenar as ações do Ministério relacionadas às mudanças 

climáticas, entre as quais a mitigação e adaptação às consequências das mudanças climáticas 

globais (Decreto 6.101/2007, art. 14).  

O Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima é um dos 

órgãos responsáveis pela implantação da PNMC. Foi criado pelo Decreto 6.263/2007 e tem, 

entre suas atribuições, a de orientar a elaboração, a implantação, o monitoramento e a 

avaliação do Plano Nacional sobre Mudança do Clima (art. 1º, I). O Plano inclui o tema 

“vulnerabilidade, impacto e adaptação” como um dos seus eixos temáticos (Decreto 

6.263/2007, art. 5º, parágrafo único, II). O Comitê é coordenado pela Casa Civil da 

Presidência da República e integra quinze ministérios (incluindo o MCTI, o MMA e o 

Ministério da Integração Nacional) e o Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República (art. 2º).  

O Decreto 6.263/2007 (art. 3º) instituiu também, no âmbito do 

Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, o Grupo Executivo sobre Mudança do 
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Clima (GEx), com a finalidade de elaborar, implantar, monitorar e avaliar o Plano Nacional 

sobre Mudança do Clima. O GEx é coordenado pelo MMA e inclui representantes dos 

seguintes órgãos: Casa Civil da Presidência da República; Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento; MCTI; Ministério das Relações Exteriores; Ministério de Minas 

e Energia; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior; e do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas
4

 (art. 4º). 

Nota-se a ausência do Ministério da Integração Nacional.  

Em 2013, o GEx instituiu Grupo de Trabalho para elaboração do 

Plano Nacional de Adaptação, o qual abrangerá os seguintes temas: Transportes e Logística, 

Energia, Biodiversidade e Ecossistemas, Desastres Naturais, Zonas Costeiras, Cidades, 

Segurança Alimentar e Agropecuária, Indústria, Saúde, Água. A conclusão de uma minuta 

do PNA está prevista para dezembro de 2014 (MMA, 2014b).  

O Departamento de Políticas para o Combate ao Desmatamento, 

vinculado à Secretaria Executiva do MMA, inclui, entre suas competências, as de 

sistematizar e disseminar informações provenientes do monitoramento do desmatamento e 

promover o tratamento transversal do controle do desmatamento e do fomento às 

atividades produtivas sustentáveis junto aos Ministérios e órgãos vinculados, cuja agenda 

incida sobre áreas de floresta e demais formas de vegetação nativa (Decreto 6.101/2007, art. 

10).  

A Amazônia conta com monitoramento sistemático dos 

desmatamentos desde 1988, realizado pelo Inpe. Em 2008, o MMA instituiu o Programa de 

Monitoramento do Desmatamento nos Biomas Brasileiros por Satélite, com o apoio do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e tendo em vista o 

monitoramento da cobertura vegetal dos biomas Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa 

e Pantanal (MMA, 2014c). Entretanto, afora a Amazônia, os demais biomas não contam 

com série histórica de taxa de desmatamento anual. 

À Secretaria de Biodiversidade e Florestas do MMA compete, entre 

outras funções, a definir estratégias, considerando os diversos biomas brasileiros, em relação 

à promoção da recuperação de áreas degradadas e da restauração de ecossistemas (Decreto 

6.101/2007, art. 18, I, h). 

O Departamento de Zoneamento Territorial, vinculado à Secretaria 

                                                           
4

 Sobre o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, ver item relativo ao MCTI.  
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de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do MMA, tem, entre outras 

atribuições, a de coordenar a elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) no 

território nacional e promover os ZEEs das unidades da federação (Decreto 6.101/2007, art. 

30, II).  

O ZEE é regulamentado pelo Decreto 4.297/2002. O zoneamento 

visa indicar a distribuição espacial das atividades econômicas, levando em conta a 

importância ecológica, as limitações e as fragilidades dos ecossistemas, estabelecendo 

vedações, restrições e alternativas de exploração do território e determinando, quando for o 

caso, a relocalização de atividades incompatíveis com suas diretrizes gerais (Decreto 

4.297/2002, art. 3º, parágrafo único). Deve basear-se em diagnóstico dos recursos naturais, 

da socioeconomia e do marco jurídico-institucional da região abrangida, incluídas: a 

fragilidade natural potencial, definida por indicadores de perda da biodiversidade, 

vulnerabilidade natural à perda de solo, quantidade e qualidade dos recursos hídricos; e as 

tendências de ocupação e articulação regional, definidas em função das tendências de uso da 

terra, dos fluxos econômicos e populacionais, da localização das infraestruturas e da 

circulação da informação (art. 13, III e V).  

Compete ao Governo Federal elaborar o ZEE nacional (escalas de 

1:5.000.000 e de 1:1.000.000) e os regionais (escalas 1:1.000.000 ou maiores) de biomas ou 

territórios abrangidos por planos e projetos prioritários (Decreto 4.297/2002, art. 6º e 6º-

A).  

O Decreto s/nº de 28 de dezembro de 2001 dispõe sobre a Comissão 

Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do Território Nacional, a quem cabe 

planejar, coordenar, acompanhar e avaliar a execução dos trabalhos de ZEE e articular com 

os Estados, apoiando-os na execução dos seus respectivos ZEEs (art. 1º). A Comissão 

Coordenadora é composta por treze ministérios (inclusive o Ministério da Integração 

Nacional, o MMA, o MCTI e o Ministério das Cidades), bem como a Secretaria de 

Assuntos Estratégicos da Presidência da República (art. 2º). O MAA é o órgão coordenador 

da Comissão Coordenadora.  

O mesmo Decreto s/nº de 28 de dezembro de 2001 instituiu o 

Grupo de Trabalho Permanente para a Execução do Zoneamento Ecológico-Econômico - o 

Consórcio ZEE-Brasil –, com a atribuição de, entre outras, executar os ZEEs a cargo do 

Governo Federal e assessorar a Comissão Coordenadora (art. 6º). O Consórcio é composto 

por quinze órgãos, entre os quais o MMA, a ANA, o INPE, o Ministério da Integração 
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Nacional, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), a Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) (art. 7º).  

A Lei 7.661/1988 exige também a elaboração do Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro, o qual estabelece o zoneamento de usos e atividades na Zona 

Costeira, incluídos os sistemas fluviais e as unidades naturais de preservação permanente 

(art. 3º). A elaboração do Plano está a cargo da Secretaria da Comissão Interministerial para 

os Recursos do Mar (art. 4º) e é presidida pelo Ministério da Marinha. O MMA, que integra 

a Comissão, é o órgão responsável pelo Plano.  

O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro foi aprovado em 

1990, revisto em 1995 e 1997 e regulamentado pelo Decreto 5.300/2004. Abrange a faixa 

terrestre correspondente aos Municípios que sofrem influência direta dos fenômenos 

ocorrentes na zona costeira (art. 3º). Inclui a meta de manutenção da integridade e da 

biodiversidade dos ecossistemas nas áreas que, entre outros critérios, tenham elevadas 

declividades com riscos de escorregamento ou situem-se em baixadas com drenagem 

complexa com alagamentos permanentes/frequentes (Anexo 1). Compete ao Ibama executar 

e acompanhar os programas de monitoramento, controle e ordenamento do Plano (art. 12, 

III).  

O MMA desenvolve ainda o Projeto de Gestão Integrada da Orla 

Marítima (Projeto Orla), em conjunto com o Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão/Secretaria do Patrimônio da União. O Projeto visa ao ordenamento dos espaços 

litorâneos sob domínio da União e desenvolveu ações de capacitação e formação de 

instrutores, em articulação com Estados e Municípios (MMA, 2014d).  

Também integra a estrutura do MMA a Comissão Nacional de 

Combate à Desertificação (CNCD). Criada pelo Decreto s/nº de 21 de julho de 2008, tem, 

entre suas finalidades, a de deliberar sobre a implantação da política nacional de combate à 

desertificação e mitigação dos efeitos da seca e estabelecer estratégias de ações governamental 

para as Áreas Susceptíveis à Desertificação (art. 1º). O Ministério da Integração Nacional e 

o MCTI integram a estrutura da Comissão.  

Vinculado ao MMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) inclui, em sua estrutura organizacional, o Centro 

de Sensoriamento Remoto, que tem, entre suas atribuições, a de promover estudos acerca 
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das transformações ambientais, com ênfase nos ecossistemas sob pressão de ocupação 

humana, e subsidiar o zoneamento ambiental (Portaria MMA 341/2011, art. 105). O 

Centro gerencia o Sistema Compartilhado de Informações Ambientais, que fornece banco 

de dados geográficos do Ibama e de várias outras instituições de meio ambiente conveniadas, 

serviços de mapas interativos, download de imagens georreferenciadas e consultas relativas a 

desmatamentos (IBAMA, 2014).  

No âmbito do Plano Plurianual 2012-2015 (PPA MAIS BRASIL, 

2014), o Programa 2026 - Conservação e Gestão de Recursos Hídricos inclui os seguintes 

objetivos:  

0650 - Promover a integração e o aprimoramento dos instrumentos de Regulação, e a gestão 

dos recursos hídricos, com vistas a proporcionar os usos múltiplos da água, de forma 

sustentável. São metas desse objetivo: elaboração do atlas de vulnerabilidade às inundações, 

na escala de 1:1.000.000, dos principais rios brasileiros; modernização de 990 estações da 

Rede Hidrometeorológica Nacional, sendo 236 estações na Região Hidrográfica Amazônica, 

sessenta estações na Região Hidrográfica Atlântico Leste, 35 estações na Região 

Hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental, 34 estações na Região Hidrográfica Atlântico 

Nordeste Oriental, 105 estações na Região Hidrográfica Atlântico Sudeste, 65 estações na 

Região Hidrográfica Atlântico Sul, 110 estações na Região Hidrográfica Paraguai, oitenta 

estações na Região Hidrográfica Paraná, 35 estações na Região Hidrográfica Parnaíba, 81 

estações na Região Hidrográfica São Francisco, 81 estações na Região Hidrográfica 

Tocantins-Araguaia e 68 estações na Região Hidrográfica Uruguai.  

0665 - Promover a revitalização de bacias hidrográficas por meio de ações de recuperação, 

preservação e conservação que visem ao uso sustentável dos recursos naturais, à melhoria 

das condições socioambientais e à melhoria da disponibilidade de água em quantidade e 

qualidade. O objetivo tem as seguintes metas: conservação e recuperação de 6000 hectares de 

solos, matas ciliares e áreas de nascentes; redução dos níveis de poluição hídrica em bacias 

críticas em 28.000 kg DBO/dia - média anual; revitalização de sessenta sub-bacias 

hidrográficas, sendo quinze em bacias nacionais, seis bacias na Região Hidrográfica 

Atlântico Sudeste, nove bacias na Região Hidrográfica Paraguai, 24 bacias na Região 

Hidrográfica São Francisco e seis na Região Hidrográfica Tocantins-Araguaia.  

O Programa 2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial 

Sustentável e Economia Solidária inclui o seguinte objetivo:  

0793 - Elaborar e implantar o Zoneamento Ecológico-Econômico para a promoção do 
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ordenamento e da gestão ambiental territorial, com a meta de elaboração do 

Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Bioma Cerrado e do Zoneamento Ecológico-

Econômico em pelo menos dez Municípios com maiores índices de desmatamento na 

Amazônia Legal.  

O Programa 2036 - Florestas, Prevenção e Controle do 

Desmatamento e dos Incêndios inclui o seguinte objetivo: 

0229 - Promover a recuperação de áreas degradadas, com ênfase nas Áreas de Preservação 

Permanente e de Reserva Legal, por meio de pesquisa e instrumentos de adequação e 

regularização ambiental de imóveis rurais. São metas desse objetivo: estabelecimento, para 

cada bioma, de metodologia de recuperação de áreas degradadas e as respectivas análises 

econômicas; implantação de doze novos Centros de Referência em Recuperação de Áreas 

Degradadas (CRADs) nos biomas brasileiros; instituição do plano nacional de recuperação 

de áreas degradadas e restauração da paisagem; e recuperação de vinte milhões de hectares de 

Áreas de Preservação Permanente e Reservas Legais. 

O Programa 2050 - Mudanças Climáticas tem os seguintes objetivos: 

0707 - Reduzir riscos e vulnerabilidades ambientais, econômicas e sociais decorrentes da 

mudança do clima, processos de desertificação e degradação da terra para minimizar 

prejuízos materiais, impactos nos ecossistemas e promover a melhoria socioambiental por 

meio de medidas de adaptação. Suas metas são: atualização do Plano de Ação Nacional de 

Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca e elaboração do Programa 

Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas. 

0990 - Expandir a previsão de tempo, de qualidade do ar e do clima em escala regional e 

global. Suas metas são: ampliação da resolução espacial da previsão climática sazonal para o 

Brasil, de cinco para dez regiões; alcance do índice de acerto de 75% nas previsões de tempo 

para quatro a cinco dias; e aumento em 50% do índice de acerto das previsões de 

precipitação. Para tanto, previu-se a expansão e modernização da infraestrutura física, 

computacional e de recursos humanos do CPTEC e aprimoramento de seus modelos 

computacionais.  

 

Ministério das Cidades 

O Ministério das Cidades atua nas seguintes áreas, de interesse para a 
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gestão de desastres: desenvolvimento urbano, habitação e saneamento ambiental (Decreto 

4.665/2003, art. 1º). Destacam-se os seguintes órgãos: Secretaria-Executiva, Secretaria 

Nacional de Habitação, Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental e Secretaria 

Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos.  

A Secretaria Executiva tem, entre suas atribuições, as de integrar as 

ações do Ministério com órgãos federais, Estados, Distrito Federal e Municípios e formular 

as diretrizes para implantação dos programas de capacitação institucional e modernização de 

Estados, Distrito Federal e Municípios, no que se refere às questões de desenvolvimento 

urbano (Decreto 4.665/2003, art. 4º). A Secretaria desenvolve o Programa Nacional de 

Capacitação das Cidades, com o objetivo de apoiar a capacitação técnica e institucional dos 

Municípios em planejamento, serviços urbanos e gestão territorial (Ministério das Cidades, 

2014a).  

A Secretaria Nacional de Habitação tem como competência 

formular, acompanhar e avaliar os instrumentos para a implantação da Política Nacional de 

Habitação (Decreto 4.665/2003, art. 7º) e coordenar as ações do Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social
5

, o qual tem a função de viabilizar habitação digna e 

sustentável para a população de menor renda (Lei 11.124/2005, arts. 2º e 14). Entre as 

atribuições específicas da Secretaria, incluem-se: apoio técnico aos Estados, Municípios e 

prestadores de serviços urbanos e capacitação técnica dos profissionais e instituições que 

atuam no setor habitacional; administração do Sistema Nacional de Informações sobre 

Habitação; promoção e implantação de programas de produção habitacional, lotes 

urbanizados, assistência técnica à autoconstrução e ao mutirão, arrendamento e locação 

social, formação de cooperativas e construção por autogestão; promoção e implantação de 

programas de crédito para aquisição ou edificação de imóvel, aquisição de material de 

construção e aquisição de imóvel nas condições do mercado imobiliário; implantação de 

programas de requalificação urbanística de bairros periféricos, urbanização e regularização 

de favelas e loteamentos ilegais, recuperação e prevenção de áreas de risco e recuperação de 

áreas habitadas de preservação ambiental; e implantação de programas de reforma de 

cortiços e requalificação urbanística de áreas centrais degradadas (Decreto 4.665/2003, arts. 

8º, 9º e 10).  

                                                           
5

 O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) foi instituído pela Lei 11.124/2005. A Lei 

também criou o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), com o objetivo de centralizar 

recursos para os programas estruturados no âmbito do SNHIS. Os recursos do FNHIS são aplicados de forma 

descentralizada, por intermédio dos Estados, Distrito Federal e Municípios.  
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As ações no âmbito do Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social são implantadas com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, 

destinado aos Estados, Municípios e Distrito Federal, os quais devem acrescentar 

contrapartidas obrigatórias. Estão previstos o Programa de Habitação de Interesse Social e o 

Programa Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários. Nos dois 

Programas, 60% das famílias da área de intervenção devem ter renda mensal de até 

R$1.050,00, devendo a ocupação ter ocorrido há mais de cinco anos ou a qualquer tempo, se 

estiver em situação de risco ou insalubridade, objeto de legislação que proíba a utilização 

para fins habitacionais (Ministério das Cidades, 2014b).  

O Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) foi criado pela Lei 

11.977/2009, incluindo o Programa Nacional de Habitação Urbana e o Programa Nacional 

de Habitação Rural. O primeiro visa à produção ou aquisição de novas unidades 

habitacionais, ou a requalificação de imóveis urbanos, para famílias com renda mensal de até 

R$5.000,00. Os recursos provêm do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(atendimento de famílias com renda mensal de até R$5.000,00), do Fundo de Arrendamento 

Residencial (atendimento a famílias com renda mensal de até R$1.600,00 na área de atuação 

do FAR) e do Fundo de Desenvolvimento Social (atendimento a famílias com renda mensal 

de até R$1.600,00, organizadas em cooperativas habitacionais ou mistas, associações e 

demais entidades privadas sem fins lucrativos). Está prevista, também, a oferta pública de 

recursos para o atendimento a famílias com renda mensal de até R$1.600,00, em Municípios 

com população de até cinquenta mil habitantes. O Programa Nacional de Habitação Rural 

visa subsidiar a produção ou reforma de imóveis aos agricultores familiares e trabalhadores 

rurais cuja renda familiar anual bruta não ultrapasse R$60.000,00 (Ministério das Cidades, 

2014c).  

As famílias residentes em áreas de risco ou insalubres, ou que 

tenham sido desabrigadas, têm prioridade de atendimento no PMCMV (Lei 11.977/2009, 

art. 3º, III). Também faz parte dos critérios de prioridade a doação de terrenos localizados 

em área urbana consolidada, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 3º, § 1º, I).  

A Secretaria Nacional de Habitação elaborou o Plano Nacional de 

Habitação (PlanHab), que tem, entre suas estratégias, a de destinar recursos para 

urbanização e regularização de assentamentos precários e a produção de unidades novas para 

famílias sem renda ou com renda líquida abaixo da mínima necessária para assumir um 

compromisso de retorno regular e estruturado (abaixo da linha de financiamento). As 

intervenções previstas podem ser de vários tipos: urbanização simples; urbanização 
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complexa, em assentamentos muito densos; e reconstrução de unidades no local, para 

moradias em áreas de risco, envolvendo o remanejamento de famílias dentro do 

assentamento (PlanHab, 2009).  

A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental tem como 

atribuições, entre outras: formular e acompanhar a implantação da Política Nacional de 

Saneamento Ambiental e compatibilizar a Política Nacional de Saneamento Ambiental com 

as demais políticas públicas, em especial com as de saúde, meio ambiente e de recursos 

hídricos; articular as instituições que atuam em saneamento ambiental; coordenar as ações 

de apoio técnico a Estados, Municípios e prestadores de serviços de saneamento ambiental; 

promover a capacitação técnica dos profissionais e instituições que atuam no setor; e 

administrar, operar e manter atualizado o Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento Ambiental (Decreto 4.665/2003, arts. 11 a 14).  

A Secretaria visa à universalização dos serviços de abastecimento de 

água potável, esgotamento sanitário (coleta, tratamento e destinação final), gestão de 

resíduos sólidos urbanos (coleta, tratamento e disposição final) e adequado manejo de águas 

pluviais urbanas, com o consequente controle de enchentes (Ministério das Cidades, 2014d).  

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Ambiental 

abrange banco de dados com informações sobre a prestação de serviços de água e de esgotos 

e sobre os serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos, atualizado anualmente. Para 

serviços de água e esgotos, o banco possui dados desde 1995 e, para manejo de resíduos 

sólidos, desde 2002 (Ministério das Cidades, 2014d). 

A Secretaria desenvolve o Programa Nacional de Saneamento Básico 

e o Programa de Planejamento Urbano – Pró-Municípios e tem ações no Programa Gestão 

de Riscos e Resposta a Desastres (Ministério das Cidades, 2014d). 

O Programa Nacional de Saneamento Básico visa expandir e 

melhorar a qualidade dos serviços de saneamento em áreas urbanas, com ênfase em 

populações carentes de aglomerados urbanos e em Municípios de pequeno porte localizados 

em bolsões de pobreza. Abrange apoio a empreendimentos de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e resíduos sólidos; à elaboração de estudos e implementação de 

projetos de desenvolvimento institucional e operacional; à estruturação da prestação de 

serviços de saneamento básico e revitalização dos prestadores de serviço de saneamento; e à 

elaboração de projetos de engenharia, estudos e planos de saneamento básico (Ministério das 

Cidades, 2014d). 
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O Programa de Planejamento Urbano – Pró-Municípios visa à 

implantação ou melhoria de infraestrutura urbana em pavimentação, abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, redução e controle de perdas de água, resíduos sólidos urbanos, 

drenagem urbana, saneamento integrado, elaboração de estudos e desenvolvimento 

institucional em saneamento, e elaboração de projetos de saneamento (Ministério das 

Cidades, 2014d). 

No Programa Gestão de Riscos e Resposta a Desastres do PPA 2012-

2015, a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental desenvolve ações de promoção da 

gestão sustentável da drenagem urbana dirigida à recuperação de áreas úmidas, à prevenção e 

ao controle e à minimização dos impactos provocados por enchentes urbanas e ribeirinhas 

(Ministério das Cidades, 2014d). São elegíveis, para atendimento a ações de drenagem urbana 

nesse Programa, os Municípios com população total superior a 50 mil habitantes e os 

integrantes de Regiões Metropolitanas legalmente instituídas e de Regiões Integradas de 

Desenvolvimento. Têm prioridade de atendimento as demandas que atendam população 

residente em Municípios: localizados em áreas de risco ou críticas, conforme definido no 

Plano de Ação em Habitação e Saneamento em Regiões Metropolitanas; sujeitos a 

enchentes, inundações e/ou alagamentos críticos nos últimos cinco anos; que contenham 

áreas com elevado risco de deslizamentos com potenciais óbitos; e que possuam Plano de 

Manejo de Águas Pluviais, entre outros critérios. São previstos diversos tipos de 

intervenção, tais como: reservatório de amortecimento de cheias, parque linear ribeirinho, 

parque isolado associado a reservatório de amortecimento de cheias ou área para infiltração 

de águas pluviais, recuperação de áreas úmidas (várzeas), banhados construídos (wetlands), 

restauração de margens, recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de rios ou 

córregos; bacias de contenção de sedimentos; dissipadores de energia; adequação de canais 

para retardamento do escoamento, desassoreamento de rios e córregos, canalização de 

córregos, sistemas para aproveitamento das águas pluviais, controle de enchentes e erosões 

provocadas pelos efeitos da dinâmica fluvial e obras de microdrenagem (Ministério das 

Cidades, 2012). 

A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental é responsável pelo 

Componente 3 do Interáguas – Programa de Desenvolvimento do Setor Águas, a cargo de 

três ministérios, executado com recursos do Banco Mundial
6

. O Componente 3 visa à 

evolução positiva da gestão dos serviços de saneamento básico; melhoria dos indicadores de 

desempenho e da qualidade desses serviços; redução dos custos com operação, manutenção e 

                                                           
6

 Ver tópico relativo ao Ministério do Meio Ambiente.  
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investimentos nos serviços; melhoria na qualificação dos agentes públicos e privados com 

atuação no setor; e melhoria na integração e articulação dos programas, ações e políticas 

para saneamento básico (INTERÁGUAS, 2014).  

A Secretaria executa, também, o Programa de Educação Ambiental e 

Mobilização Social em Saneamento, por meio do qual lançou materiais de apoio relativos a 

Caderno Metodológico, Cartilha, Experiências e Diretrizes para Educação Ambiental e 

Mobilização Social em Saneamento (Ministério das Cidades, 2014d). 

À Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos 

compete: propor a formulação de programas de apoio e capacitação de técnicos a Estados, 

Distrito Federal e Municípios e organizações da sociedade civil para as ações de 

desenvolvimento institucional voltados para o planejamento e a gestão urbana, incluindo os 

instrumentos de manejo do uso do solo urbano, em consonância com o Estatuto da Cidade; 

conceber, estabelecer e implementar normas e procedimentos para orientar ações 

preventivas nas áreas urbanas de risco; formular e implementar programa e estabelecer 

critérios para seleção e priorização dos investimentos em Estados e Municípios, voltados 

para a regularização fundiária; e elaborar programas e procedimentos para reabilitação e 

reconversão de áreas urbanas, em cidades de médio e grande porte (Decreto 4.665/2003, 

arts. 19 a 22).  

A Secretaria desenvolve o Programa Papel Passado, que visa à 

remoção dos obstáculos para a regularização, a disponibilização de terras públicas federais e 

a aplicação direta de recursos do Orçamento Geral da União; e à capacitação de técnicos e 

operadores de direito para que o processo de regularização fundiária e seus instrumentos 

possam ser assegurados nos Municípios (Ministério das Cidades, 2014e).  

A Secretaria atua também no Programa Terra Legal, coordenado 

pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Combate à Fome, cujo objetivo é a 

regularização fundiária das ocupações rurais e urbanas na Amazônia Legal. A Secretaria 

Nacional de Programas Urbanos é responsável pela destinação, aos Municípios, de terras da 

União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária incidentes em área com 

ocupação urbana já consolidada ou necessária para o ordenamento da expansão das cidades 

(Ministério das Cidades, 2014e).  

A Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos 

também desenvolve ações no âmbito do Programa Gestão de Riscos e Respostas a Desastres, 

do PPA 2012-2015, tendo em vista apoiar o planejamento e a execução de obras de 
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contenção de encostas em áreas urbanas, em especial: a elaboração ou revisão de planos 

municipais de redução de riscos, a elaboração de projetos básicos de engenharia para 

estabilização de taludes e a execução de obras de contenção de taludes (Ministério das 

Cidades, s/d).  

Ainda no âmbito do Programa de Gestão de Riscos e Respostas a 

Desastres, a Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos apoia os 

Municípios na elaboração de cartas geotécnicas de aptidão à urbanização em face dos 

desastres naturais. Foram concluídas as cartas geotécnicas dos Municípios de Ouro 

Preto/MG, São José/SC e Florianópolis/SC. Estão em elaboração as cartas geotécnicas dos 

Municípios de: Caucaia, do Ceará; Ipojuca, de Pernambuco; Juiz de Fora, Ervália e Nova 

Lima, de Minas Gerais; Igrejinha, do Rio Grande do Sul; Alfredo Wagner, Antônio Carlos, 

Araranguá, Balneário Camboriú, Blumenau, Botuverá, Brusque, Camboriú, Criciúma, 

Gaspar, Ilhota, Itajaí, Itapema, Ituporanga, José Boiteux, Luis Alves, Navegantes, Nova 

Trento, Nova Veneza, Palhoça, Presidente Getúlio, Rio Fortuna, Rodeio, Timbó e Taió, de 

Santa Catarina (Ministério das Cidades, 2014e). 

No âmbito do Plano Plurianual 2012-2015 (PPA MAIS BRASIL, 

2014), o Programa 2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres tem o objetivo de: 

0169: Prevenir desastres, com foco em Municípios mais suscetíveis a inundações, 

enxurradas, deslizamentos e seca, por meio de instrumentos de planejamento urbano e 

ambiental, monitoramento da ocupação urbana e implantação de intervenções estruturais. 

Está sob a responsabilidade dessa Secretaria o apoio a obras preventivas de desastres, com a 

finalidade de evitar e/ou reduzir perdas e danos provocados por desastres, com ações 

estruturantes e não estruturantes (PPA MAIS BRASIL, 2014). São metas desse objetivo: 

contratação de R$9 bilhões para apoio à execução de intervenções de drenagem urbana 

sustentável nos Municípios mais suscetíveis a desastres associados a enchentes e inundações 

recorrentes em áreas urbanas; elaboração de cartas geotécnicas de aptidão à ocupação urbana 

nos Municípios mais suscetíveis a inundações, enxurradas e deslizamentos; estruturação do 

sistema de monitoramento da ocupação urbana em áreas suscetíveis a inundações, 

enxurradas e deslizamentos; execução de intervenções de drenagem e controle de cheias e de 

erosões marítimas e fluviais em Municípios suscetíveis a inundações e enxurradas, sendo 

dois na Região Nordeste, um na Região Sudeste e dois na Região Sul; investimento na 

elaboração de planos e projetos e execução de obras de contenção de encostas nos 

Municípios mais suscetíveis a desastres associados a deslizamentos em ambiente urbano e de 

implantação e aprimoramento da gestão de recursos hídricos em regiões suscetíveis à seca; 
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fomento a intervenções emergenciais de prevenção de desastres em situações de risco 

iminente; monitoramento da ocupação urbana nos Municípios mais suscetíveis a 

inundações, enxurradas e deslizamentos. Inclui as seguintes iniciativas: construção da 

Barragem Serro Azul (PE), implantação do Sistema de Macrodrenagem da Baixada 

Campista (RJ), obras de macrodrenagem em Salvador (BA), desassoreamento do rio 

Tubarão, controle de enchentes do rio Itajaí-Açu, urbanização de macro e micro drenagem 

de canais em Macapá/AP e implantação do sistema de macrodrenagem na Região 

Metropolitana de Vitória/ES.  

O Programa 2049 - Moradia Digna, inclui os objetivos de:  

0382 - Melhorar a condição de vida das famílias de baixa renda que vivem em assentamentos 

precários, desenvolvendo iniciativas necessárias à regularização urbanística e fundiária, à 

promoção da segurança e salubridade e à melhoria das condições de habitabilidade, por 

intermédio da execução de ações integradas de habitação, infraestrutura e inclusão 

socioambiental. Sua meta é a destinação de R$30,5 bilhões, por meio de seleções públicas, 

para urbanização de assentamentos precários. Para tanto, previu-se: o apoio à urbanização 

de assentamentos precários, por intermédio da execução de ações integradas de habitação, 

infraestrutura, regularização fundiária e inclusão socioambiental; a articulação com o 

PMCMV, para o reassentamento ou remanejamento de famílias nas obras de urbanização de 

assentamentos precários, contenção de encostas, saneamento, transporte e mobilidade 

urbana; e a utilização de imóveis da União, geridos pela Secretaria do Patrimônio da União, 

em apoio aos programas de urbanização de assentamentos precários em áreas da União. 

0383 – Ampliar, por meio de produção, aquisição ou melhoria, o acesso à habitação, de 

forma subsidiada ou facilitada, priorizando o atendimento à população de baixa renda, com 

auxílio de mecanismos de provisão habitacional articulados entre diversos agentes e fontes 

de recursos, fortalecendo a implantação do PMCMV. São metas do Programa: oferta de 200 

mil moradias para famílias com renda até R$5.000,00 mensais na área urbana e até 

R$60.000,00 anuais na área rural; oferta de 600 mil moradias para famílias com renda até 

R$3.100,00 mensais na área urbana e R$30.000,00 por ano na área rural; instituição de 

programa de moradia transitória com a finalidade de criar alternativas de atendimento 

habitacional adequado ao perfil da população vulnerável, como catadores e moradores de 

rua, alternativo ao albergamento e à propriedade definitiva; produção ou reforma de 1,2 

milhão de moradias para as famílias com renda até R$1.600,00 por mês nas áreas urbanas e 

até R$15.000,00 anuais na área rural; e promoção da acessibilidade nas unidades 

habitacionais ofertadas no PMCMV em áreas urbanas e Municípios com mais de 50 mil 
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habitantes.  

0384 - Incentivar a expansão do crédito habitacional para construção, aquisição, ampliação e 

melhorias, por meio de medidas de facilitação do acesso ao financiamento imobiliário com 

estímulos ao crescimento da sua oferta pelos agentes financeiros. Suas metas são: 

contratação de 500 mil operações de financiamento imobiliário destinadas à construção, 

aquisição ou reforma de unidades habitacionais com recursos do FGTS e de R$176 bilhões 

em operações de financiamento do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo.  

O Programa: 2054 - Planejamento Urbano tem os seguintes 

objetivos: 

0322 - Promover a implantação de instrumentos de planejamento urbano municipal e 

interfederativo para o desenvolvimento urbano sustentável com redução de desigualdades 

sociais. Suas metas são: elaboração de Planos de Expansão Urbana em Municípios que 

tenham áreas de expansão urbana previstas no Plano Diretor; instituição de conjunto de 

instrumentos de gestão do solo urbano, prioritariamente Zonas Especiais de Interesse 

Social, Outorga Onerosa do Direito Construir, Operação Urbana Consorciada, 

Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsória, IPTU Progressivo no Tempo, 

desapropriação com pagamento de títulos da dívida pública e Estudo de Impacto de 

Vizinhança, para o cumprimento da função social da propriedade em Municípios com 

maiores carências urbanas, integrantes dos Grupos 1 e 2 do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) e que possuam empreendimento habitacional enquadrado no PMCMV; 

instituição de instrumentos de gestão ambiental em Municípios que atendam a pelo menos 

um dos seguintes critérios: possuir altos índices de crescimento demográfico, estar 

localizado em área de influência de empreendimentos de grande impacto ambiental ou ter 

sido atingido por desastres naturais; instituição do Plano Diretor nos Municípios com 

obrigatoriedade legal para sua elaboração, conforme art. 41 da Lei 10.257/2001 (Estatuto da 

Cidade); e regulamentação complementar do Estatuto da Cidade e de marco jurídico sobre 

gestão territorial interfederativa.  

0324 - Promover a regularização fundiária urbana como forma de ampliação do acesso à 

terra urbanizada e de redução da pobreza urbana, combinando ações de fortalecimento 

institucional e de implementação de processos de regularização fundiária urbana. Suas metas 

incluem: adequação aos novos dispositivos legais das normas de serviços extrajudiciais para 

o registro da regularização fundiária urbana; ampliação do Programa Papel Passado, para 

intensificar a regularização fundiária urbana em cidades irregulares da Amazônia Legal 
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inseridas no Programa Terra Legal que contenham áreas do INCRA/MDA e da 

SPU/MPOG e em assentamentos irregulares de baixa renda situados em Municípios 

pertencentes ao Grupo 1
7

 do PAC, com presença de favelas e loteamentos irregulares em 

seus territórios ou que possuam ações de urbanização de assentamentos precários; 

elaboração do plano nacional de regularização fundiária urbana; instituição de programas 

estaduais e municipais de regularização fundiária urbana nos Municípios da Amazônia Legal 

inseridos no Programa Terra Legal que contenham áreas do INCRA/MDA e da 

SPU/MPOG e aqueles pertencentes ao Grupo 1 do PAC, com presença de favelas e 

loteamentos irregulares em seus territórios ou que possuam ações de urbanização de 

assentamentos precários; e regularização fundiária urbana em imóveis da União geridos pela 

Secretaria do Patrimônio da União. 

0321 - Promover transformações urbanísticas estruturais em territórios de especial interesse 

em áreas urbanas para efetivar as funções sociais da cidade e da propriedade por meio de 

projetos urbanos integrados. Sua metas são: desenvolvimento de projetos de parques e áreas 

verdes de domínio público ou projetos urbanos em Áreas de Preservação Permanente ou 

áreas urbanas de valor histórico, paisagístico e cultural em Municípios pertencentes aos 

Grupos 1 e 2 do PAC e em Municípios que possuam áreas de expansão urbana e/ou de 

mananciais, bem como APPs ameaçadas de ocupação irregular; desenvolvimento de projetos 

integrados de reabilitação urbana que promovam o desenvolvimento social e econômico em 

Municípios que integrem o Grupo 1 do PAC, possuam conjunto ou sítios históricos 

protegidos no âmbito do Patrimônio Cultural, estejam em área de influência de 

empreendimentos com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional ou 

estejam localizados em costas marítimas ou fluviais; e implantação do ordenamento 

territorial em Municípios da orla marítima e da orla de rios federais, no âmbito do Projeto 

Orla. 

0589 - Fortalecer a gestão municipal e interfederativa para o desenvolvimento urbano 

integrado e com participação social. Suas metas são: apoio a instituição e ações de Conselhos 

das Cidades nos Estados e em 10% dos Municípios brasileiros; capacitação de técnicos e 

agentes sociais para fortalecer a gestão urbana e territorial por meio do Programa Nacional 

                                                           
7

 No âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), os Municípios que receberão recursos 

relacionados ao saneamento foram divididos em três grupos: Grupo 1 (grandes regiões metropolitanas, 

Municípios com mais de 70 mil habitantes nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e acima de 100 mil nas 

regiões Sul e Sudeste), Grupo 2 (Municípios com população entre 50 mil e 70 mil nas regiões Norte, Nordeste 

e Centro-Oeste e Municípios com população entre 50 mil e 100 mil habitantes nas regiões Sul e Sudeste) e 

Grupo 3 (Municípios com menos de 50 mil habitantes coordenados pela Funasa) (PAC, 2014). 



 

 

 

 

 

 

 53 

de Capacitação das Cidades; criação e manutenção do Observatório das Cidades; criação, 

implantação e manutenção do serviço de atendimento à sociedade, aos entes federados e 

outros interessados; fomento da estruturação de Cadastros Territoriais Multifinalitários e 

do uso e disseminação de geotecnologias voltadas para o planejamento e desenvolvimento 

urbano; fortalecimento e aprimoramento do Sistema Nacional de Informações das Cidades 

(SNIC); e manutenção do Conselho Nacional das Cidades e amparo a outras ações de 

participação social relevantes ao desenvolvimento urbano e sustentável.  

O Programa 2068 - Saneamento Básico inclui o objetivo de: 

0610 - Expandir a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento em áreas 

urbanas, por meio da implantação, ampliação e melhorias estruturantes nos sistemas de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e 

resíduos sólidos urbanos, com ênfase em populações carentes de aglomerados urbanos e em 

Municípios de pequeno porte localizados em bolsões de pobreza. São metas desse objetivo: 

benefício a 45 Municípios com a implantação e melhoria de serviços de drenagem; benefício 

a quinhentos Municípios com população abaixo de cinquenta mil habitantes com 

implantação ou ampliação de sistema de resíduos sólidos urbanos; benefício a 650 

municípios com a implantação de melhorias sanitárias domiciliares; contratação de R$1,28 

bilhão para apoio à execução de intervenções de esgotamento sanitário em Municípios com 

população abaixo de cinquenta mil habitantes com baixos índices de acesso aos serviços ou 

qualidade ofertada insatisfatória; contratação de R$14,5 bilhões, por meio de seleções 

públicas, para apoio à execução de intervenções de esgotamento sanitário em Municípios 

com baixos índices de acesso aos serviços ou tratamento insuficiente; contratação de R$1,5 

bilhão para apoio à execução de intervenções de destinação final ambientalmente adequada 

de resíduos sólidos urbanos em Municípios com presença de formas inadequadas de 

disposição final; contratação de R$3 bilhões para apoio à execução de intervenções de 

saneamento integrado em Municípios com baixos índices de acesso ou qualidade 

insatisfatória em dois ou mais componentes do saneamento; contratação de R$6,5 bilhões 

para apoio à execução de intervenções de abastecimento de água em Municípios com baixos 

índices de acesso aos serviços ou qualidade ofertada insatisfatória; e contratação de R$960 

milhões para apoio à execução de intervenções de abastecimento de água em Municípios 

com população abaixo de cinquenta mil habitantes com baixos índices de acesso aos serviços 

ou qualidade ofertada insatisfatória.  
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Ministério de Minas e Energia 

O Ministério de Minas e Energia (MME) atua, entre outras, na área 

de geologia (Decreto 7.798/2012, art. 1º). O Serviço Geológico do Brasil/Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), vinculado ao Ministério, atua na realização de 

pesquisas e estudos sobre os fenômenos naturais ligados à terra (deslizamentos, enchentes, 

secas e desertificação, por exemplo) e sobre os efeitos causados pelas atividades antrópicas 

(CPRM, 2014).  

A CPRM realiza o mapeamento geológico-geotécnico em 

Municípios críticos com relação a riscos geológicos. Em 2012, foi elaborado o Mapa de 

Susceptibilidade a Deslizamentos e Enchentes dos Municípios de Escada (PE) e Santa Maria 

Madalena (RJ) e, até 2014, seriam elaborados os mapas de outros 284 Municípios. Está em 

operação o Sistema de Cadastro de Deslizamentos e Inundações, que sistematiza 

informações sobre eventos ocorridos ou potenciais. A CPRM também fornece ao Cenad e 

ao Cemaden informações sobre o meio físico do território nacional, em ambiente de 

Sistema de Informação Geográfica (SIG). Em 2012, a Companhia identificou e delimitou 

5.276 setores de risco alto e muito alto em 286 Municípios, abrangendo 347.253 moradias e 

1.435.787 moradores. A meta seria atuar em 821 Municípios até 2014. Também foram 

realizados, entre 2007 e 2012, 32 treinamentos para mais de 700 técnicos da Defesa Civil e 

prefeituras (CPRM, 2012).  

No âmbito do Plano Plurianual 2012-2015 (Programa Mais Brasil), o 

Programa 2040 - Gestão de Riscos e Respostas a Desastres abrange um objetivo a cargo do 

MME: 

0602: Expandir e difundir o mapeamento geológico-geotécnico com foco nos Municípios 

recorrentemente afetados por inundações, enxurradas e deslizamentos, para orientar a 

ocupação do solo. Esse objetivo tem como meta executar o mapeamento geológico-

geotécnico em cinco Municípios da Região Centro-Oeste, 34 Municípios da Região 

Nordeste, três Municípios da Região Norte, 117 Municípios da Região Sudeste e 91 

Municípios da Região Sul (PPA MAIS BRASIL, 2014). 

 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

desenvolve o Programa Nacional de Microbacias Hidrográficas e Conservação de Solos na 

http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/conservacao-solo-agua/publicacoes


 

 

 

 

 

 

 55 

Agricultura, que visa promover o desenvolvimento rural com base na adoção da microbacia 

hidrográfica como unidade de planejamento e na organização dos produtores (MAPA, 

2014).  

Vinculado ao Ministério, o Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) tem, entre as suas atribuições, as de elaborar e divulgar, diariamente, a previsão 

do tempo, avisos e boletins meteorológicos especiais; promover a execução de estudos e 

levantamentos meteorológicos e climatológicos aplicados à agricultura e atividades 

correlatas, de pesquisas agrometeorológicas e de acompanhamento das modificações 

climáticas e ambientais; e estabelecer, coordenar e operar as redes de observações 

meteorológicas e de transmissão de dados sobre temperatura, umidade relativa do ar, 

direção e velocidade do vento, pressão atmosférica, precipitação e outras variáveis (INMET, 

2014).  

O Sistema de Coleta e Distribuição de Dados Meteorológicos do 

Instituto abrange estações de sondagem de ar superior (radiossonda), estações 

meteorológicas de superfície, operadas manualmente, e estações automáticas. Os dados 

coletados pela rede de estações automáticas são disseminados em tempo real, na página do 

Instituto, acessíveis, portanto, aos órgãos de Proteção e Defesa Civil (INMET, 2014).  

O INMET está implantando o Centro Virtual de Aviso de Eventos 

Meteorológicos Severos – ALERTAS, com o objetivo de propiciar o uso das informações 

meteorológicas disponíveis na perspectiva do risco de desastre, auxiliar os previsores no 

exame mais acurado do cenário e aumentar a sinergia entre os centros operacionais de 

Previsão do Tempo do Brasil e a geração e disseminação de Avisos de Tempo Severo 

objetivos (INMET, 2013).  

 

Ministério da Educação 

O Ministério da Educação desenvolve o Programa de Extensão 

Universitária, que objetiva apoiar as instituições públicas de ensino superior no 

desenvolvimento de programas e projetos de extensão que contribuam para a implantação 

de políticas públicas e o fortalecimento da extensão universitária. Podem apresentar 

propostas de cursos de extensão as universidades públicas federais, estaduais e municipais, os 

institutos federais de educação, ciência e tecnologia e os centros de educação tecnológica. 

Entre as linhas temáticas, incluem-se: Desenvolvimento Urbano, Desenvolvimento 

http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/conservacao-solo-agua/publicacoes
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Regional (inclusão produtiva, defesa civil e acesso à água) e Meio Ambiente e Recursos 

Naturais.  

O Programa abrange, no tema Desenvolvimento Urbano, projetos 

de planejamento e gestão de áreas de risco e prevenção de desastres naturais. No tema 

Desenvolvimento Regional, inclui projetos de: fortalecimento da cultura de prevenção e 

percepção de riscos; compreensão sobre a relação do uso do solo e desastres; 

desenvolvimento de tecnologias de baixo custo para a redução de riscos de desastres; 

fortalecimento e capacitação de comunidades e agentes locais para a redução de riscos de 

desastres; gestão de riscos na agricultura; metodologia de realização de simulados de 

preparação para desastres; inserção da temática de riscos e desastres nos ensino fundamental 

e médio; rede de pesquisas no Brasil para redução de riscos de desastres; resiliência das 

cidades frente aos desastres; uso e ocupação do solo; critérios e propostas de zoneamento de 

ocupação de área de risco; mapeamento de áreas de risco; sistemas de previsão e alerta; 

avaliação econômica de impactos de desastres e benefícios de intervenções; propostas de 

mecanismos econômicos e sociais para redução de prejuízos em áreas de riscos; previsão, 

preparação e resposta a desastres de origem tecnológica; redução de riscos de desastres em 

regiões industriais; prevenção de epidemias na ocorrência de desastres; impacto dos desastres 

na saúde da população; ciências humanas voltadas a desastres; comunicação sobre desastres; 

logística de resposta a desastres; gestão de resíduos em desastres; apoio à elaboração e 

proposta de metodologia para os planos de contingência de proteção e defesa civil; efeitos de 

eventos climáticos extremos associados com desastres; apoio à implantação da política 

nacional de proteção e defesa civil; apoio à integração da Política Nacional de Proteção e 

Defesa Civil com as políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, 

meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, 

educação, ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais (Ministério da Educação, 2014).  

No âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina, o Centro 

Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres (CEPED) constitui uma cooperação 

técnica entre a Universidade, o Ministério da Integração Nacional, via Secretaria Nacional 

de Proteção e Defesa Civil, e o Estado de Santa Catarina. Atua em ensino, pesquisa e 

extensão relacionados à redução de riscos de desastres, nos seguintes temas: conceitos e 

discussão sobre a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil; desastres com produtos 

perigosos; educação contra acidentes; engenharia civil construtiva; estudo de 

vulnerabilidade; legislação, fiscalização e execução das políticas de defesa civil; medicina para 

acidentados em desastres; mapeamento de riscos; psicologia social; e comunicação e 
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percepção de risco (CEPED, 2014).  

O Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de 

Engenharia (COPPE), da Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui pós-graduação no 

Programa de Engenharia Civil, na área de Geotecnia, incluindo-se pesquisas sobre encostas e 

sistemas de contenção (encostas naturais sujeitas a processos de movimentos de massa) e a 

relação e o impacto de eventos meteorológicos e da vegetação sobre os movimentos de 

massa em encostas naturais (COPPE, 2014). 

 

Ministério da Saúde 

A Fundação Oswaldo Cruz, vinculada ao Ministério da Saúde, 

mantém o Centro de Conhecimento em Saúde Pública e Desastres (CEPEDES), que 

compila material sobre temas relacionados com a saúde em emergências e desastres. O 

Cepedes tem como referência o site do Centro de Conhecimento em Saúde Pública e 

Desastres da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Seu objetivo é conectar 

informações, conhecimentos e experiências de outras unidades da Fiocruz, de outras 

instituições de ensino e pesquisa nacionais e internacionais, do Ministério da Saúde e 

secretarias estaduais e municipais de saúde, dos Ministérios da Integração Nacional, das 

Cidades e do Meio Ambiente e de outros setores governamentais, bem como de entidades 

relacionadas ao tema nas esferas estadual e municipal (CEPEDES, 2014).  

 

Caixa Econômica Federal 

A Caixa Econômica Federal atua no financiamento da casa própria, 

para compra, reconstrução e reforma. Entre as linhas de financiamento disponíveis, 

destacam-se:  

- Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), que inclui linhas de financiamento voltadas 

para famílias que não têm renda ou têm renda mensal de até R$1.600,00, inscritas no 

Programa por meio da Prefeitura Municipal e por esta selecionadas; para famílias com renda 

mensal bruta de no máximo R$1.600,00 associadas a cooperativas, associações ou entidades 

da sociedade civil sem fins lucrativos instituídas para apoiá-las no desenvolvimento dos 

projetos habitacionais, previamente habilitadas pelo Ministério das Cidades; e para famílias 

com renda mensal de até R$5.000,00; 
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- Programa Operação Coletiva, com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), que financia: a compra de material para construir, reformar, aumentar ou terminar 

um imóvel residencial urbano; a compra de terreno e construção de imóvel urbano; e a 

construção de imóvel urbano em terreno próprio. O terreno deve estar em área regularizada 

e possuir infraestrutura. Destina-se a grupos de famílias com renda bruta de R$200,00 a 

R$900,00 mensais; e 

- Programa Crédito Solidário, baseado em recursos do Fundo de Desenvolvimento Social, 

mediante a organização de compradores em cooperativa, associação ou entidade privada sem 

fins lucrativos. Participam famílias com renda bruta mensal de até R$1.125,00 e, em 

pequena proporção no grupo, famílias com renda bruta mensal entre R$1.125,00 e 

R$1.900,00 (CAIXA, 2014). 

 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) oferece linhas de financiamento a empreendimentos (BNDES FINEM) com valor 

superior a R$20 milhões, voltados para as seguintes ações: 

- projetos públicos ou privados que visem à universalização do acesso aos serviços de 

saneamento básico e à recuperação de áreas ambientalmente degradadas, a partir da gestão 

integrada dos recursos hídricos e da adoção das bacias hidrográficas como unidade básica de 

planejamento, quais sejam: abastecimento de água, esgotamento sanitário, efluentes e 

resíduos industriais, resíduos sólidos, gestão de recursos hídricos, recuperação de áreas 

ambientalmente degradadas, desenvolvimento institucional, despoluição de bacias em 

regiões onde já estejam constituídos Comitês e macrodrenagem (BNDES, 2014a);  

- projetos multissetoriais que integram o planejamento e as ações dos agentes municipais em 

diversos setores, a fim de solucionar problemas estruturais dos centros urbanos, entre os 

quais: urbanização e implantação de infraestrutura básica no Município, inclusive em áreas 

de risco e de sub-habitação; recuperação e revitalização de áreas degradadas, de interesse 

histórico, cultural, turístico ou ambiental; saneamento ambiental (abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana); e melhoria na qualidade e/ou 

ampliação da oferta de habitações de interesse social, somente nos casos de realocação ou 

requalificação urbana, que integrem o planejamento e as ações dos agentes municipais e/ou 

estaduais e privilegiem soluções inovadoras em aspectos técnico-construtivos, urbanísticos, 
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de gestão e de integração socioeconômica (BNDES, 2014a); e 

- projetos ambientais de: sociedades com sede e administração no País, de controle nacional 

ou estrangeiro; empresários individuais; associações e fundações; e pessoas jurídicas de 

direito público, destinados a, entre outros objetivos: recuperação de matas ciliares e controle 

de erosão e formação, recuperação, manutenção, preservação, monitoramento e 

compensação de Reserva Legal e APPs (BNDES, 2014b). 

O BNDES é responsável pela gestão do Fundo Clima e do Fundo 

Amazônia. No âmbito do Fundo Clima, são financiados projetos voltados para, entre 

outros objetivos: disposição adequada de resíduos sólidos; combate à desertificação; 

restauração de biomas, por meio de implantação, expansão e modernização de viveiros de 

mudas florestais; revegetação de APPs, Reserva Legal, Unidades de Conservação, 

assentamentos e terras indígenas (BNDES, 2014b). 

No âmbito do Fundo Amazônia, os focos de atuação são, entre 

outros: regularização ambiental e Cadastro Ambiental Rural (CAR); fortalecimento das 

estruturas de fiscalização e de polícia ambiental do governo federal e dos governos estaduais, 

bem como dos órgãos municipais de meio ambiente; combate a incêndios florestais e 

queimadas irregulares; monitoramento do desmatamento, degradação florestal e das 

queimadas, prioritariamente em terras indígenas localizadas em áreas de alta pressão de 

desmatamento; recuperação de APPs e Reserva Legal objetivando a implantação de 

Programas de Regularização Ambiental de posses e propriedades rurais; e regularização 

fundiária de terras públicas, com prioridade para as áreas críticas por pressão do 

desmatamento (BNDES, 2014b).  

O BNDES desenvolve a Iniciativa Mata Atlântica, que financia 

projetos de pessoa jurídica de direito público interno ou pessoa jurídica de direito privado 

sem fins lucrativos destinados a, entre outros objetivos: enriquecimento ecológico da Mata 

Atlântica, plantio e reflorestamento com espécies nativas, em cumprimento à Lei da Mata 

Atlântica; conscientização pública a respeito da conservação e reflorestamento com espécies 

nativas do bioma; e adoção de políticas virtuosas nas bacias hidrográficas. Os seis projetos 

contratados até 27 de junho de 2012 totalizavam a área de 1.800 ha (BNDES, 2014b).  

O BNDES participa de Fundos de Investimentos em Participações 

(FIPs) voltados a projetos ambientais, entre os quais o FIP Caixa Ambiental, que tem, entre 

seus focos, projetos de saneamento e tratamento de resíduos sólidos (BNDES, 2014b).  

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projetos.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projetos.html
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Banco do Brasil 

O Banco do Brasil é responsável pelo financiamento de produtores 

rurais vinculados ao Programa ABC – Agricultura de Baixo Carbono. O Programa ABC 

visa incentivar a adoção de técnicas agrícolas sustentáveis que contribuam para a redução das 

emissões de gases de efeito estufa e para a preservação dos recursos naturais. Entre os 

projetos apoiados, inclui-se a implantação de viveiros de mudas florestais, do sistema de 

integração lavoura-pecuária-floresta, de ações de recuperação de pastagens e manutenção de 

APP ou de Reserva Legal. O valor financiável é de até R$1 milhão por beneficiário, por 

ano-safra, e os encargos financeiros são de 5% ao ano (BANCO DO BRASIL, 2014).  

O Banco do Brasil também desenvolve o Programa Água Brasil, em 

parceria com a organização ambientalista não governamental WWF-Brasil, a Fundação 

Banco do Brasil e a Agência Nacional de Águas (ANA). O Programa abrange dois eixos: 

agricultura e cidades sustentáveis. No primeiro, o Programa atua nas bacias dos rios 

Guariroba (MS), Pipiripau (DF), Peruaçu (MG), Lençóis (SP), Cancã-Moinho (SP), Longá 

(PI) e no Igarapé de Santa Rosa (AC). Entre as ações apoiadas, salientam-se o 

desenvolvimento de modelos de gestão de microbacias hidrográficas, com ordenamento 

territorial e participação social, e de projetos de agropecuária sustentável nas microbacias 

selecionadas, bem como a capacitação para disseminadores – agricultores, funcionários BB e 

extensionistas da região (BANCO DO BRASIL, 2014). 

No eixo Cidades Sustentáveis, o Programa atua em Pirenópolis 

(GO), Belo Horizonte (MG), Caxias do Sul (RS), Rio Branco (AC) e Natal (RN). Entre as 

ações apoiadas, destacam-se a destinação de resíduos sólidos e o incentivo à estruturação da 

cadeia da reciclagem (BANCO DO BRASIL, 2014). 

  



 

 

 

 

 

 

 61 

8. ASSOCIAÇÃO ENTRE COMPETÊNCIAS DA UNIÃO E ATUAÇÃO DOS 

ÓRGÃOS FEDERAIS  

Os dados apresentados nos tópicos anteriores demonstram a 

diversidade de instituições federais com atribuições e atuação relacionadas, direta ou 

indiretamente, com a gestão de desastres. Obviamente, há outros órgãos não mencionados 

cujas atividades podem contribuir para a prevenção a desastres, ou para as ações de 

preparação, resposta e reconstrução. Não foram listados, por exemplo, o Exército 

Brasileiro, que executa atividades de socorro nas áreas atingidas, ou o Ministério das 

Relações Exteriores, que atua na cooperação internacional.  

No entanto, as instituições citadas nos tópicos anteriores 

conformam um quadro abrangente daquelas relacionadas às competências da União 

expressas nas Leis 12.608/2012 e 12.340/2010, organizadas na Figura 3. Além dos órgãos 

centrais que compõem o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil no âmbito da União, 

representados pelo Ministério da Integração Nacional e instituições a ele vinculadas (em 

laranja), há um extenso leque de instituições com atividades nas políticas de meio ambiente, 

recursos hídricos, mudanças climáticas, ciência e tecnologia, gestão urbana e outras, de 

interesse direto para a gestão de desastres, que podem formar o conjunto dos órgãos 

setoriais integrantes do Sistema.  

Confrontando-se as competências da União, expressas nas Leis 

12.608/2012 e 12.340/2010, com as atividades a cargo dos órgãos federais citados, verifica-se 

que a maioria das competências encontra associação com as atribuições de algum órgão 

federal, expressas nos regulamentos desses órgãos. Há entretanto, algumas lacunas (Tabela 

4).  

Vejam-se algumas das ações mais importantes para a gestão de 

desastres. 
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Figura 3. Mapeamento das instituições federais envolvidas com a gestão de desastre.  
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Tabela 4. Associação entre competências da União relativas à gestão de desastres e órgãos federais com atribuições afins. 

COMPETÊNCIAS 
MIN. INT. 

NACIONAL 
MCTI MMA 

MIN DAS 

CIDADES 
MME MAPA 

MIN DA 

EDUCAÇÃO 
MIN DA SAÚDE 

Coordenar o 

Sistema Nacional 

de Proteção e 

Defesa Civil 

Sec. Nacional 

de Proteção e 

Defesa Civil 

       

Expedir normas Conselho 

Nacional de 

Proteção e 

Defesa Civil 

Comissão de 

Coordenação 

das Atividades 

de 

Meteorologia, 

Climatologia 

e Hidrologia 

Comissão 

Nacional de 

Combate à 

Desertificação 

 

Comissão 

Coordenadora do 

Zoneamento 

Ecológico-

Econômico do 

Território 

Nacional 

     

Promover estudos 

referentes às causas 

e possibilidades de 

ocorrência de 

desastres 

CENAD Cemaden 

Rede Clima 

FBMC, INPE 

  CPRM  CEPED 

COPPE 

Fund. Oswaldo 

Cruz 
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COMPETÊNCIAS 
MIN. INT. 

NACIONAL 
MCTI MMA 

MIN DAS 

CIDADES 
MME MAPA 

MIN DA 

EDUCAÇÃO 
MIN DA SAÚDE 

Apoiar os Estados, 

o Distrito Federal e 

os Municípios no 

mapeamento das 

áreas de risco, nos 

estudos de 

identificação de 

riscos de desastre 

Sec. Nacional 

de Proteção e 

Defesa Civil 

 

CENAD 

Cemaden Sec. de 

Extrativismo e 

Desenvolvimento 

Rural 

Sustentável/ 

Departamento de 

Zoneamento 

Territorial 

 

IBAMA/ 

Centro de 

Sensoriam. 

Remoto 
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COMPETÊNCIAS 
MIN. INT. 

NACIONAL 
MCTI MMA 

MIN DAS 

CIDADES 
MME MAPA 

MIN DA 

EDUCAÇÃO 
MIN DA SAÚDE 

Apoiar os Estados, 

o Distrito Federal e 

os Municípios nas 

demais ações de 

prevenção, 

mitigação, 

preparação, 

resposta e 

recuperação 

Sec. Nacional 

de Proteção e 

Defesa Civil 

 

CENAD 

 

GADE 

 

RENER 

Cemaden Dep. de Pol. p/o 

Combate ao 

Desmatamento 

 

Sec. de 

Biodiversidade e 

Florestas 

 

Sec. de Mudanças 

Climáticas e 

Qualidade 

Ambiental 

 

Sec. de Recursos 

Hídricos e 

Ambiente 

Urbano 

Sec. 

Executiva 

 

Secretaria 

Nacional de 

Acessibilidade 

e Programas 

Urbanos 

 

Sec. Nacional 

de Habitação 

 

Sec. Nacional 

de 

Saneamento 

Ambiental 

    

Instituir e manter 

sistema para 

declaração e 

reconhecimento de 

situação de 

emergência ou de 

estado de 

calamidade pública 

Sec. Nacional 

de Proteção e 

Defesa Civil 
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COMPETÊNCIAS 
MIN. INT. 

NACIONAL 
MCTI MMA 

MIN DAS 

CIDADES 
MME MAPA 

MIN DA 

EDUCAÇÃO 
MIN DA SAÚDE 

Instituir e manter 

cadastro nacional 

de Municípios com 

áreas suscetíveis à 

ocorrência de 

deslizamentos, 

inundações ou 

processos 

geológicos ou 

hidrológicos 

correlatos 
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COMPETÊNCIAS 
MIN. INT. 

NACIONAL 
MCTI MMA 

MIN DAS 

CIDADES 
MME MAPA 

MIN DA 

EDUCAÇÃO 
MIN DA SAÚDE 

Publicar, 

periodicamente, 

informações sobre 

a evolução das 

ocupações em áreas 

suscetíveis à 

ocorrência de 

deslizamentos, 

inundações s ou 

processos 

geológicos ou 

hidrológicos 

correlatos nos 

Municípios do 

cadastro 

 

       

Fazer o 

monitoramento 

meteorológico, 

hidrológico e 

geológico das áreas 

de risco 

CENAD CEMADEN 

INPE 

CPTEC 

ANA 

IBAMA/Centro 

de Senso-riam. 

Remoto 

  INMET   

Criar sistema de 

informações e 

monitoramento de 

desastres 
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COMPETÊNCIAS 
MIN. INT. 

NACIONAL 
MCTI MMA 

MIN DAS 

CIDADES 
MME MAPA 

MIN DA 

EDUCAÇÃO 
MIN DA SAÚDE 

Incentivar a 

instalação de 

centros 

universitários de 

ensino e pesquisa 

sobre desastres e de 

núcleos 

multidisciplinares 

de ensino 

permanente e à 

distância 

        

Apoiar a 

comunidade 

docente no 

desenvolvimento 

de material 

didático-pedagógico 

relacionado ao 

desenvolvimento 

da cultura de 

prevenção de 

desastres 
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COMPETÊNCIAS 
MIN. INT. 

NACIONAL 
MCTI MMA 

MIN DAS 

CIDADES 
MME MAPA 

MIN DA 

EDUCAÇÃO 
MIN DA SAÚDE 

Definir as diretrizes 

e aprovar os planos 

de trabalho de 

Estados e 

Municípios 

relativos a ações de 

prevenção e de 

recuperação, 

efetuar os repasses 

de recursos aos 

entes beneficiários, 

fiscalizar o 

atendimento das 

metas e avaliar o 

cumprimento do 

objeto relacionado 

às ações financiadas 
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Emissão de normas infralegais 

A emissão de normas infralegais está a cargo de vários órgãos 

colegiados. Diretamente vinculado ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, o 

Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil deve propor procedimentos para 

implantação e monitoramento da Política Nacional específica.  

A Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, 

Climatologia e Hidrologia é responsável pela coordenação dos bancos de dados 

hidrometeorológicos e pela articulação para o uso compartilhado da infraestrutura de coleta 

desses dados. A Comissão também deve propor procedimentos para padronizar a 

divulgação dos avisos, alertas e previsões do tempo e do clima. A Secretaria Nacional de 

Proteção e Defesa Civil faz parte dessa Comissão. 

A Comissão Nacional de Combate à Desertificação tem a atribuição 

de estabelecer estratégias de ação governamental para as Áreas Susceptíveis à Desertificação.  

A Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico 

do Território Nacional deve planejar, coordenar, acompanhar e avaliar a execução dos 

ZEEs. Embora não esteja diretamente ligado à gestão de desastres, o zoneamento ambiental 

é instrumento importante de gestão territorial e planejamento do uso do solo e controle da 

ocupação das áreas ecologicamente frágeis.  

 

Promoção de estudos relativos aos desastres no Brasil 

Diversas instituições federais atuam na elaboração de estudos 

diretamente relacionados aos desastres, ou à sua promoção, como o Cenad, o Cemaden, o 

Inpe e a CPRM. A Rede Clima e o FBMC fomentam os estudos referentes às estratégias de 

adaptação às mudanças climáticas, que incluem a gestão de desastres. No âmbito acadêmico, 

destacam-se o Ceped, com atribuição específica relacionada aos desastres, e a Coppe. A 

Fundação Oswaldo Cruz, por meio do Cepedes, atua na compilação de material relacionado 

com a saúde em emergências e desastres. 
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Monitoramento de eventos extremos 

No MCTI, o Cemaden é o órgão responsável pelo monitoramento 

de desastres e emissão e alertas para o Cenad, do Ministério da Integração Nacional.  

O Cenad também tem função de monitoramento, por meio da 

gestão de informações hidrometeorológicas e geológicas recebidas dos órgãos competentes, 

devendo difundir alerta de desastres e prestar orientações aos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, bem como mobilizar o Gade e a Rener. As informações são produzidas por 

diversos órgãos, entre os quais: o CPTEC (vinculado ao INPE), o INMET, a ANA e a 

CPRM. O Programa 2040 - Gestão de Riscos e Respostas a Desastres, do PPA 2012-2015, 

prevê ações de monitoramento hidrometeorológico e expansão da rede hidrometeorológica 

para o MCTI e o MMA. 

A Lei 12.608/2012 autoriza o Poder Executivo a criar um sistema de 

informações e monitoramento de desastres, com informações atualizadas para prevenção, 

mitigação, alerta, resposta e recuperação em situações de desastre em todo o território 

nacional. Esse sistema é fundamental para consolidar e organizar dados e otimizar a ação 

dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Não foi identificada 

nenhuma ação clara nesse sentido, entre os órgãos pesquisados.  

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil mantém o Sistema 

Integrado de Informações sobre Desastres, que visa informatizar o processo de transferência 

de recursos em virtude de desastres. Tem, portanto, objetivo diferente do sistema previsto 

na Lei 12.608/2012. 

Verificou-se que a Rede Clima tem, entre suas finalidades, a de 

contribuir para a concepção e a implementação de um sistema de monitoramento e alerta de 

desastres naturais para o País. Em 2011, foi instituído termo de cooperação entre o MCTI e 

o MMA, para implantação do Sistema Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 

Naturais, o qual não foi identificado como atividade em operação. Ademais, entende-se que 

a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil também deveria integrar essa ação.  

 

Mapeamento das áreas de risco 

A CPRM é responsável pelo mapeamento geológico-geotécnico em 
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Municípios críticos com relação a riscos geológicos. O Programa 2040 - Gestão de Riscos e 

Respostas a Desastres prevê, para o Ministério das Cidades, ações de estruturação do sistema 

de monitoramento da ocupação urbana em áreas suscetíveis a inundações, enxurradas e 

deslizamentos.  

Mas o monitoramento da cobertura vegetal está a cargo do MMA, 

por meio do Departamento de Políticas para o Combate ao Desmatamento (vinculado à 

Secretaria Executiva), do Inpe e do Ibama, por meio do Centro de Sensoriamento Remoto.  

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil também tem a 

função de promover estudos relacionados com a identificação, avaliação e mapeamento de 

riscos de desastres.  

 

Cadastramento dos Municípios com áreas de risco 

O cadastramento de Municípios com áreas de risco – especialmente 

os suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos geológicos ou 

hidrológicos correlatos – está previsto na Lei 12.340/2010. A Lei não aponta o órgão 

responsável por essa ação, apenas afirma que o instrumento será detalhado em regulamento, 

o qual ainda não foi emitido. Em princípio, essa ação deveria estar a cargo da Secretaria 

Nacional de Proteção e Defesa Civil, órgão central do Sistema Nacional de Proteção e 

Defesa Civil.  

Entretanto, não se identificou, entre os órgãos pesquisados, nenhum 

que possua essa atribuição específica em seus estatutos. Tampouco foi observada essa 

atividade, entre aquelas descritas nas páginas dos órgãos pesquisados, nem mesmo da 

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.  

Assim, no que diz respeito ao cadastramento de Municípios com 

áreas de risco, parece haver uma lacuna na distribuição de competências entre os órgãos da 

Administração Federal. Trata-se de uma falta importante, pois a Lei 12.340/2010 estabelece 

uma série de instruções específicas para esses Municípios, tendo em vista a prevenção de 

desastres.  
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Apoio técnico e financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios 

Diversos órgãos federais atuam no apoio técnico aos demais 

membros da Federação, na gestão de desastres. A própria Secretaria Nacional de Proteção e 

Defesa Civil, o Cenad, o Gade e a Rener prestam diretamente esse apoio. No MCTI, o 

Cemaden também atua em conjunto com Estados, Distrito Federal e Municípios.  

No MMA, vários órgãos podem também contribuir, como o 

Departamento de Zoneamento Ambiental, que apoia as unidades da Federação na 

elaboração do ZEE; o Ibama, por meio do monitoramento da qualidade ambiental, 

especialmente nas áreas degradadas; a Secretaria de Biodiversidade e Florestas, que monitora 

os biomas nacionais; a Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, que atua 

nas ações de adaptação às mudanças climáticas; e a Secretaria de Recursos Hídricos e 

Ambiente Urbano, que está incumbida do gerenciamento dos recursos hídricos e de 

implantar o Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas.  

No Ministério das Cidades, as Secretarias de Acessibilidade e 

Programas Urbanos, de Habitação e de Saneamento Ambiental têm atribuições diretamente 

relacionadas à gestão urbana, de competência dos Municípios.  

A CPRM apoia no fornecimento de informações sobre áreas de risco 

geológico. 

Em relação ao apoio financeiro, incumbe à Secretaria Nacional de 

Proteção e Defesa Civil promover o reconhecimento de estado de calamidade e situação de 

emergência, pré-requisito para o acesso aos recursos federais. Conforme já salientado, a 

Secretaria mantém o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, que visa 

informatizar o processo de transferência de recursos em virtude de desastres.  

A Secretaria tem a atribuição de analisar os planos de trabalho 

relacionados aos recursos solicitados por Estados e Municípios à União, bem como de 

fiscalizar a aplicação desses recursos.  

O Fundo Nacional de Proteção e Defesa Civil, recentemente 

reformulado, destina-se ao financiamento de ações de prevenção, além das de recuperação de 

áreas com situação de emergência ou o estado de calamidade pública reconhecido pelo 

Poder Executivo Federal.  
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O Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social destina-se ao 

financiamento de programas habitacionais para populações carentes. A Caixa Econômica 

Federal atua como agente financeiro dos programas do Ministério das Cidades. 

Também foram identificadas linhas de financiamento a 

empreendimentos do BNDES para projetos de saneamento ambiental, revitalização de áreas 

degradadas, recuperação de Reserva Legal e APPs e desenvolvimento institucional.  

O Banco do Brasil atua no Programa Agricultura de Baixo Carbono, 

que financia práticas agrícolas sustentáveis e favorece a boa gestão das bacias hidrográficas.  

 

Incentivo à instalação de centros universitários específicos sobre desastres 

Não foi identificada nenhuma ação específica objetivandofomentar a 

implantação de núcleos de ensino e pesquisa sobre desastres. Diversas instituições, já 

mencionadas, como o Inpe, o Cemaden e outras, atuam no levantamento de informações de 

interesse direto para a gestão de desastres. Mas não foi observada uma ação governamental 

direcionada para as universidades nas diversas regiões, tendo em vista a expansão da rede de 

centros acadêmicos atuantes na gestão de desastres no Brasil, como o Ceped, da 

Universidade de Santa Catarina.  

 

Desenvolvimento de material didático-pedagógico relacionado ao desenvolvimento da cultura de prevenção de 

desastres 

Tampouco foi observada ação governamental direcionada para que 

as universidades desenvolvam material pedagógico destinado especialmente a crianças e 

adolescentes, para inclusão do tema “prevenção a desastres” no conteúdo escolar. O debate 

sobre o tema nas escolas é indicado na Lei 12.608/2012 como necessário para o 

desenvolvimento de uma cultura de prevenção de desastres no Brasil.  

Foram identificados cursos de capacitação para técnicos e oferta de 

recursos para cursos de extensão universitária, o que é obviamente importante, mas não 

substitui a ação voltada para a população escolar.  
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Do quadro analisado, verifica-se que, além dos órgãos centrais do 

Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, há muitos outros cujas atribuições não 

aparecem relacionadas à gestão de desastres ou como atuação no âmbito desse Sistema, mas 

cujas atividades resultam em benefício, direto ou indireto, para a prevenção ou a redução da 

ocorrência de desastres no Brasil. É o caso do MMA, que possui sete secretarias com 

atividades de interesse para a gestão de desastres. Diversas ações a cargo do MMA, como o 

zoneamento ambiental, o monitoramento do desmatamento, a identificação e o controle de 

áreas degradadas e a revitalização de bacias hidrográficas, são de especial interesse para a 

prevenção de desastres ou para a minimização de sua frequência.  

Embora a maioria das determinações das Leis 12.608/2012 e 

12.340/2010 encontrem correspondência nas atribuições dos órgãos federais elencados, há 

lacunas importantes. A principal delas é a implantação do cadastro nacional de Municípios 

com áreas de risco de desastre. Mas são também preocupantes a não implantação do sistema 

de informações e monitoramento de desastres e a falta de incentivo às universidades para a 

instalação de centros de pesquisa em gestão de desastres e de produção de material 

pedagógico para a inclusão do tema no conteúdo escolar e consequente incremento da 

consciência da população brasileira acerca dos riscos a que estão expostas, relativamente à 

ocorrência de desastres. 

Ressalte-se que o desenvolvimento de uma consciência nacional é de 

grande importância, tendo em vista que a maioria das ocorrências no Brasil, como 

enchentes e deslizamentos de encostas, derivam menos dos eventos meteorológicos 

extremos e muito mais do mau uso do solo, do desmatamento e da degradação das bacias 

hidrográficas e da ocupação de áreas ecologicamente frágeis.   
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Considerando os levantamentos realizados neste trabalho, ressaltam-

se alguns aspectos da estrutura institucional federal relativa à gestão de desastres.  

Existem pelo menos oito ministérios, com diversos órgãos internos, 

com atribuições direta ou indiretamente relacionadas com a prevenção, preparação, resposta 

e reconstrução. O Ministério da Integração Nacional ocupa papel principal no Sistema 

Nacional de Proteção e Defesa Civil, mas há outros, como o MCTI, o MMA e o Ministério 

das Cidades, cujos órgãos e secretarias vinculados têm atribuições fundamentais no 

monitoramento hidrometerológico, na emissão de alerta e no monitoramento das 

ocupações de áreas de risco. 

Considerando-se todos os ministérios, entre secretarias, colegiados e 

instituições vinculadas, somam-se 35 órgãos identificados. Esse número, por um lado, revela 

a natureza interdisciplinar da gestão de desastres, tanto das ações de prevenção e preparação 

quanto de resposta e reconstrução. Também revela que, para a maioria das ações legalmente 

instituídas, há uma ação ou política pública prevista entre os órgãos identificados. 

Mas, por outro lado, a multiplicidade de órgãos pode indicar 

sobreposição de atribuições e de espaços de intervenção pública em algumas funções, como, 

por exemplo, o monitoramento. A gestão de desastres envolve o gerenciamento de muitas 

atividades – monitoramento dos fatores hidrometeorológicos e geológicos, controle das 

ocupações em áreas de risco, transferência de assentamentos precários para áreas seguras, 

preparação das comunidades, administração da situação de desastre, reconstrução das áreas 

atingidas e tantas outras ações que perfazem a gestão de desastres no Brasil. A multiplicidade 

de órgãos pode gerar problemas para a coordenação das ações, especialmente o 

gerenciamento dos múltiplos bancos de dados.  

Nesse sentido, os órgãos centrais do Sistema Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (especialmente a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Cenad) 

necessitam de forte poder de articulação, para concatenar as ações com foco na gestão de 

desastres, evitar desperdício de recursos financeiros e otimizar a ação pública. O Conselho 

Nacional de Proteção e Defesa Civil também poderia ter maior atuação no planejamento da 

gestão de desastres, articulando as instituições, corrigindo sobreposições e lacunas, 

fortalecendo ações preventivas e coordenando a aplicação dos instrumentos previstos na 
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legislação federal. 

Chama atenção a necessidade de articulação institucional e de 

capacitação das instituições e dos profissionais, objetivos presentes em quase todos os 

programas identificados. Trata-se de questão crônica ainda mal enfrentada, que compromete 

a efetividade do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil no seu conjunto.  

O fortalecimento institucional depende da qualificação e preparação 

dos seus técnicos. Para tanto, um dos requisitos fundamentais é a realização de concursos 

públicos para aumento do quadro de funcionários efetivos. A Lei 12.608/2012 instituiu a 

figura de agente de proteção e defesa civil, com o objetivo de fomentar a especialização de 

técnicos capacitados em todas as etapas que compõem a gestão de desastres.  

Considerando-se que a prevenção foi inserida recentemente no 

ordenamento jurídico nacional, a estrutura e os quadros técnicos dos órgãos que compõem 

o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil precisam ser reforçados nessa perspectiva. O 

fortalecimento institucional dos órgãos já existentes deve caminhar no sentido de 

incorporar a Proteção e Defesa Civil, acompanhando as diretrizes das novas normas. 

Obviamente, sem negligenciar a resposta e a reconstrução, as ações de prevenção e 

preparação devem ser ampliadas. Sabe-se que, a cada dólar gasto em prevenção, 

economizam-se sete dólares em ações de resposta e reconstrução (SEDEC, 2010).  

Ainda assim, como ressalta o Fórum Brasileiro de Mudanças 

Climáticas, a atuação do Estado na gestão de desastres tem se caracterizado “por uma 

tradição de remediar em vez de prevenir”; [...] “os recursos financeiros disponíveis são 

aplicados com pouca eficácia”; “há carência de recursos humanos especializados”; “pouca 

integração entre as três esferas de governo” e “carência de informação qualificada e 

confiável” (FBMC, 2011, p. 11). É preciso mudar urgentemente esse panorama. 

Observou-se que o MCTI e o MMA não fazem parte do Conselho 

Nacional de Proteção e Defesa Civil, o que parece indicar fragilidade das ações de prevenção 

nas diretrizes desse Conselho. O MMA, especialmente, tem atribuições importantes de 

monitoramento da cobertura da vegetação nativa (ação que precisa ser efetivamente 

implantada em outros biomas além da Amazônia), controle das áreas degradadas, 

zoneamento ambiental e revitalização de bacias hidrográficas (que também precisa ser 

expandida e fortalecida). Apesar de sua importância, essas ações não estão claramente 
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incorporadas na gestão de desastres. Os órgãos atuantes em gestão de desastres parecem estar 

focados nas áreas de risco, sem levar em conta uma escala mais ampla de planejamento 

ambiental. 

Um exemplo de medida ambiental com benefícios diretos para a 

gestão de desastres é a instituição de parques fluviais nas cidades
8

. A implantação desses 

parques implica a remoção de população às margens de rios – ou a prevenção da sua 

ocupação –, a recuperação da vegetação nativa e a revitalização da área com estruturas de 

lazer destinadas às próprias comunidades.  

Outra questão fundamental é a não implantação do cadastro 

nacional de Municípios com áreas de risco e do sistema de informações e monitoramento de 

desastres, previstos nas Leis 12.608/2012 e 12.340/2010. Os dois instrumentos são essenciais 

para o planejamento adequado da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. O sistema 

de informações e monitoramento de desastres deverá ter perfeita integração com os demais 

sistemas de informação existentes, como, por exemplo, o Sistema Nacional de Informações 

sobre Recursos Hídricos da ANA, o Sistema de Cadastro de Deslizamentos e Inundações da 

CPRM e o Sistema de Coleta e Distribuição de Dados Meteorológicos do INMET. O 

sistema de informações e monitoramento de desastres deveria ser integrado também ao 

Sistema Nacional de Informações do Meio Ambiente, instituído pela Lei 6.938/1981, e ao 

Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, previsto na Lei 9.433/1997. Dever-se-ia, 

também, elaborar um diagnóstico das redes de coleta de dados hidrometeorológicos 

nacionais e estaduais, tendo em vista o seu adensamento.  

Importante, também, para o fortalecimento institucional, é o 

fomento à criação de centros de pesquisa nas universidades brasileiras sobre a gestão de 

riscos. Esses centros poderiam ser regionais, especializados na pesquisa dos principais tipos 

de desastres ocorrentes em cada região.  

Além disso, os órgãos federais têm a obrigação legal de apoiar os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas diversas ações da gestão de desastres. Esse 

apoio não pode ficar restrito ao socorro às vítimas e ao financiamento de projetos de 

recuperação de áreas atingidas. Trata-se de suporte mais amplo, voltado para o mapeamento 

das áreas de risco, estudos de identificação de riscos de desastre e demais ações de prevenção 

                                                           
8

 A ideia surgiu na cidade do Rio de Janeiro, para prevenir a ocupação das margens dos rios e a degradação 

destes.  
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e preparação, as quais estão previstas nos regulamentos dos diversos órgãos federais 

identificados, com o objetivo de aprimorar a gestão urbana e ambiental. No entanto, 

Estados e Municípios continuam fragilizados no desempenho de suas funções. Para prestar 

esse apoio, a União tem que dar maior robustez à sua própria capacidade de planejamento.  

Verificou-se que as instituições estão criadas, as atribuições definidas 

e boa parte das ações já previstas. Mas o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil parece 

estar permeado de ações pontuais. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil precisa 

ganhar escala na coleta de informações hidrometeorológicas e geológicas, no 

monitoramento, na remoção de populações em áreas de risco, nos projetos habitacionais, na 

recuperação de áreas degradadas, na revegetação de APPs, na revitalização de bacias 

hidrográficas e em tantas outras ações previstas e em execução. Para se tornarem efetivas na 

prevenção, tais ações têm que cobrir adequadamente o território nacional e atender a toda a 

população potencialmente em risco.  

Como previsto na Lei 12.608/2012, a Política Nacional de Proteção 

e Defesa Civil deve reduzir os riscos e evitar ou reduzir a ocorrência de desastres no Brasil. 

Mas, apesar dos avanços da legislação, a ocorrência de desastres não é fenômeno isolado ou 

eventual. Continua a ser um problema crônico que não parece estar em processo de 

mitigação.  

A observação simples da realidade brasileira demonstra que o País 

está longe de alcançar os objetivos da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil: o 

desenvolvimento de cidades resilientes e dos processos sustentáveis de urbanização, o 

combate à ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco, a realocação da 

população residente nessas áreas, a recuperação das áreas afetadas, o ordenamento da 

ocupação do solo urbano e rural, a conservação e a proteção da vegetação nativa, dos 

recursos hídricos e da vida humana e o desenvolvimento da consciência nacional acerca dos 

riscos de desastre.  

A maioria dos desastres ocorridos no Brasil, especialmente as 

enchentes e deslizamentos de encostas nas Regiões Sul e Sudeste, têm relação com a falta de 

responsabilidade ambiental no processo de ocupação do solo urbano e rural, aliada à 

ausência de políticas habitacionais efetivas, o que tem levado ao acúmulo de passivo 

ambiental nas cidades e nas bacias hidrográficas. Na Região Nordeste, nas áreas afetadas pela 

seca, destaca-se a falta de políticas públicas de convivência dos humanos com esse fenômeno 
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cíclico de ocorrência secular.  

Portanto, os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (centrais e setoriais) devem empreender esforço maior para evitar sobreposição 

de funções, otimizar sua atuação, concatenar programas e projetos e dar concretude aos 

objetivos da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil.  

Sugere-se o desenvolvimento de futuros estudos, que podem 

contribuir para a análise da estrutura institucional pública na gestão de desastres no Brasil: 

avaliação da aplicação dos recursos orçamentários dos órgãos identificados na execução das 

ações de Proteção e Defesa Civil relacionadas às atribuições; análise do Programa 2040 - 

Gestão de Riscos e Respostas a Desastres, do PPA 2012-2015, e do cumprimento de suas 

metas; extensão do estudo sobre estrutura institucional de Proteção e Defesa Civil aos 

Estados e ao Distrito Federal; e seleção dos principais Municípios brasileiros atingidos por 

desastres e análise de sua estrutura institucional. 
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ANEXO I 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981: dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.  

Lei 7.661, de 16 de maio de 1988: institui o Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro e dá outras providências.  

Lei 9.433, de 8 de maio de 1997: institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX 

do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 

1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

Lei 9.984, de 17 de julho de 2000: dispõe sobre a criação da Agência Nacional de 

Águas - ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e 

dá outras providências. 

Lei 10.257, de 10 de julho de 2001: regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição 

Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 

Lei 10.683, de 28 de maio 2003: dispõe sobre a organização da Presidência da 

República e dos Ministérios, e dá outras providências. 

Lei 11.124, de 16 de junho de 2005: dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social – SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS 

e institui o Conselho Gestor do FNHIS. 

Lei 11.977, de 7 de julho de 2009: dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida 

– PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas; altera 

o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, as Leis nºs 4.380, de 21 de agosto de 1964, 

6.015, de 31 de dezembro de 1973, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 10.257, de 10 de julho de 

2001, e a Medida Provisória nº 2.197-43, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.  
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Lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009: institui a Política Nacional sobre Mudança 

do Clima - PNMC e dá outras providências. 

Lei 12.340, de 1º de dezembro de 2010: dispõe sobre as transferências de recursos da 

União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de 

ações de prevenção em áreas de risco de desastres e de resposta e de recuperação em áreas 

atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e 

Defesa Civil; e dá outras providências.  

Lei 12.608, de 10 de abril de 2012: 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; altera as Leis nºs 12.340, de 1º de 

dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.239, 

de 4 de outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e dá outras providências. 

Lei 12.983, de 2 de junho de 2014: altera a Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010, 

para dispor sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de risco e de 

resposta e recuperação em áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para 

Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, e as Leis nºs 10.257, de 10 de julho de 2001, 

e 12.409, de 25 de maio de 2011, e revoga dispositivos da Lei nº 12.340, de 1º de dezembro 

de 2010.  

Decreto-Lei 4.624, de 26 de agosto de 1942: Cria o Serviço de Defesa Passiva Anti-

Aérea e dá outras providências. 

Decreto-Lei 9.370, de 17 de junho de 1946: extingue o Serviço de Defesa Civil, e dá 

outras providências. 

Decreto-Lei 950, de 13 de outubro de 1969: institui no Ministério do Interior o 

Fundo Especial para Calamidades Públicas (FUNCAP) e dá outras providências.  

Decreto 97.274, de 16 de dezembro de 1988: dispõe sobre a organização do Sistema 

Nacional da Defesa Civil - SINDEC e dá outras providências.  
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Decreto 895, de 16 de agosto de 1993: dispõe sobre a organização do Sistema 

Nacional de Defesa Civil (Sindec), e dá outras providências.  

Decreto 3.515, de 2000: cria o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e dá outras 

providências. 

Decreto 4.297, de 10 de julho de 2002: regulamenta o art. 9º, inciso II, da Lei nº 

6.938, de 31 de agosto de 1981, estabelecendo critérios para o Zoneamento Ecológico-

Econômico do Brasil - ZEE, e dá outras providências.  

Decreto 4.665, de 3 de abril de 2003: aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão do Ministério das Cidades, e dá outras 

providências.  

Decreto 5.300, de 7 de dezembro de 2004: regulamenta a Lei nº 7.661, de 16 de maio 

de 1988, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC, dispõe sobre 

regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece critérios de gestão da orla marítima, e 

dá outras providências. 

Decreto 5.376, de 17 de fevereiro de 2005: dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa 

Civil - SINDEC e o Conselho Nacional de Defesa Civil, e dá outras providências.  

Decreto 5.886, de 6 de setembro de 2006: prova a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da 

Ciência e Tecnologia, e dá outras providências.  

Decreto 6.065, de 21 de março de 2007: dispõe sobre a Comissão de Coordenação 

das Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia (CMCH), e dá outras 

providências.  

Decreto 6.101, de 26 de abril de 2007: aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do Meio 

Ambiente, e dá outras providências. 

Decreto 6.263, de 21 de novembro de 2007: institui o Comitê Interministerial sobre 

Mudança do Clima - CIM, orienta a elaboração do Plano Nacional sobre Mudança do 

Clima, e dá outras providências. 
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Decreto 7.257, 4 de agosto de 2010: regulamenta a Medida Provisória nº 494 de 2 de 

julho de 2010, para dispor sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, sobre o 

reconhecimento de situação de emergência e estado de calamidade pública, sobre as 

transferências de recursos para ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de 

serviços essenciais e reconstrução nas áreas atingidas por desastre, e dá outras providências.  

Decreto 7.513, 1º de julho de 2011: altera o Decreto nº 5.886, de 6 de setembro de 

2006, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em 

Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Ciência e Tecnologia, e dispõe sobre 

o remanejamento de cargos em comissão.  

Decreto 7.798, 12 de setembro de 2012: aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério de Minas 

e Energia.  

Decreto 8.161, de 18 de dezembro de 2013: aprova a Estrutura Regimental e o 

Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério 

da Integração Nacional e remaneja cargos em comissão. 

Decreto s/nº de 28 de agosto de 2000: dispõe sobre o Fórum Brasileiro de Mudanças 

Climáticas e dá outras providências. 

Decreto s/nº de 28 de dezembro de 2001: dispõe sobre a Comissão Coordenadora do 

Zoneamento Ecológico-Econômico do Território Nacional e o Grupo de Trabalho 

Permanente para a Execução do Zoneamento Ecológico-Econômico, institui o Grupo de 

Trabalho Permanente para a Execução do Zoneamento Ecológico-Econômico, denominado 

de Consórcio ZEE-Brasil, e dá outras providências. 

Decreto s/nº de 21 de julho de 2008: cria a Comissão Nacional de Combate à 

Desertificação - CNCD e dá outras providências. 

Portaria MCT 728, de 20 de novembro de 2007: institui a Rede Brasileira de 

Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais – REDECLIMA 

Portaria do Ministério da Integração Nacional 302, de 24 de outubro de 2001: cria a 

Rede Nacional de Emergência de Radioamadores – Rener.  
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Portaria MMA 341, de 31 de agosto de 2011: aprova o Regimento Interno do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.  

Portaria Interministerial MCT/MMA 356, de 25 de setembro de 2009: institui o 

Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas - PBMC, com o objetivo de disponibilizar a 

tomadores de decisão e à sociedade, informações técnico-científicas sobre mudanças 

climáticas.  

 


