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Proteção e Defesa Civil no Brasil

Lei Federal n° 12.608, de 10 de abril de 2012

 Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC;

 Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC; e

 Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC.



Política Nacional de Proteção e Defesa Civil
Competência da União, aos Estados e aos Municípios

I - desenvolver cultura nacional de prevenção de desastres, destinada ao

desenvolvimento da consciência nacional acerca dos riscos de desastre no País;

II - estimular comportamentos de prevenção capazes de evitar ou minimizar a

ocorrência de desastres;

III - estimular a reorganização do setor produtivo e a reestruturação econômica das

áreas atingidas por desastres;

IV - estabelecer medidas preventivas de segurança contra desastres em escolas e

hospitais situados em áreas de risco;

V - oferecer capacitação de recursos humanos para as ações de proteção e defesa

civil; e

VI - fornecer dados e informações para o sistema nacional de informações e

monitoramento de desastres.



Política Nacional de Proteção e Defesa Civil

I - executar a PNPDEC em âmbito local;

II - coordenar as ações do SINPDEC no âmbito local, em articulação com a União

e os Estados;

III - incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal;

IV - identificar e mapear as áreas de risco de desastres;

V - promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas

ocupações nessas áreas;

VI - declarar situação de emergência e estado de calamidade pública;

VII - vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a

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

edificações vulneráveis;

Competência dos Municípios



Política Nacional de Proteção e Defesa Civil
Competência dos Municípios

VIII - organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em

situação de desastre, em condições adequadas de higiene e segurança;

IX - manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos

extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações

emergenciais em circunstâncias de desastres;

X - mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de

desastre;

XI - realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de Contingência

de Proteção e Defesa Civil;

XII - promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em situações

de desastre;



Política Nacional de Proteção e Defesa Civil
Competência dos Municípios

XIII - proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres;

XIV - manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de desastres e as

atividades de proteção civil no Município;

XV - estimular a participação de entidades privadas, associações de voluntários,

clubes de serviços, organizações não governamentais e associações de classe e

comunitárias nas ações do SINPDEC e promover o treinamento de associações de

voluntários para atuação conjunta com as comunidades apoiadas; e

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



O SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E 

DEFESA CIVIL SINPDEC



SINPDEC

CONPDEC

SEDEC

CEPDEC

REPDEC

COMPDEC

Órgão Consultivo

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil

Coordenadorias Estaduais de Proteção e Defesa Civil

Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil

Regionais de Proteção e Defesa Civil

Órgãos Setoriais

Organizações Comunitárias Voluntárias



GOVERNO 

DO ESTADO

SESP

CORPO DE 

BOMBEIROS 

SECRETARIAS

COORDENAÇÃO

ESTADUAL
MUNICÍPIOS

CEPDEC/ES



Conceito de Defesa Civil

É o conjunto de ações de prevenção, mitigação,
preparação, resposta e recuperação destinadas à
redução dos riscos de desastres com vistas à preservação
do moral da população, o restabelecimento da normalidade
social e a proteção civil.



Gestão Integrada de Proteção e Defesa Civil



Gestão Integrada de Proteção e Defesa Civil



ANÁLISE DE RISCOS
GEOLÓGICOS
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CONCEITOS BÁSICOS

EVENTO – fenômeno com características, dimensões e localização
geográfica registrada no tempo, sem causar danos ou prejuízos
significativos; fato já ocorrido, no qual não são registradas
consequências danosas;

EVENTO ADVERSO – fenômeno causador de um desastre causando
danos e prejuízos;
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SUSCETIBILIDADE – é a maior ou menor pré-disposição para ocorrência de eventos;

AMEAÇA – prenúncio ou indício de um evento desastroso; fenômeno ou processo
natural ou antrópico com potencialidade de causar um dano; evento adverso que
pode causar danos à atividade humana (possibilidade);

VULNERABILIDADE – grau de perda para um dado elemento ou grupo dentro de uma
área afetada por um processo; pré-disposição de um elemento (pessoas ou bens e
propriedades) ser afetado por um perigo; vulnerabilidade é o inverso da segurança;
quanto maior a vulnerabilidade, maior o risco; condições pré-existentes que fazem com
que os elementos expostos sejam mais ou menos propensos a serem afetados por uma
ameaça/perigo;
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RISCO – é a probabilidade de ocorrência de algum dano a uma
população (pessoas ou bens materiais); é uma condição potencial de 
ocorrência de um acidente; é a possibilidade de se ter consequências
prejudiciais ou danosas em função de perigos naturais ou induzidos
pelo homem; quanto maior a vulnerabilidade, maior o risco; relação
entre perigo e vulnerabilidade, pressupondo sempre a perda;  
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ÁREA DE RISCO – área passível de ser atingida por fenômenos ou
processos naturais induzidos que causem efeito adverso;

DESASTRE – só ocorre quando um fenômeno da natureza ou uma
ação do homem provoca danos e prejuízos que afetam as
pessoas, o cenário e as atividades de uma comunidade, de tal
maneira que ela precisa de um esforço especial para voltar à sua
normalidade;

DESASTRES NATURAIS – é quando os fenômenos naturais atingem
áreas ou regiões habitadas pelo homem causando-lhe danos.



19

CONCEITOS BÁSICOS
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MOVIMENTOS DE TRANSPORTE DE MASSA

*AGENTE TRANSPORTANTE (ÁGUA, GELO E AR) 

PROCESSOS EROSIVOS E DE 
ASSOREAMENTO

(EROSÃO PLUVIAL, FLUVIAL, 
EÓLICA, GLACIAL)

PROCESSOS GEODINÂMICOS
(geodinâmica interna ou externa)

MOVIMENTOS DE MASSA 
GRAVITACIONAIS

SEM AGENTE TRANSPORTANTE

ESCORREGAMENTOS: FRENTE  LIVRE DE 
MOVIMENTAÇÃO (ENCOSTAS)

SUBSIDÊNCIAS, COLAPSOS: 
MOVIMENTOS VERTICAIS SEM FRENTE 

LIVRE DE MOVIMENTAÇÃO
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ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO

TALUDE NATURAL ou ENCOSTA

Superfície natural inclinada unindo outras duas com diferentes potenciais
gravitacionais

H = DIFERENÇA DE 

POTENCIAL 

GRAVITACIONAL

TALUDE NATURAL/ 

ENCOSTA

ESCORREGAMENTO EM ENCOSTAS
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• TALUDE DE CORTE

talude natural com algum tipo de escavação

• TALUDE ARTIFICIAL

talude de aterros diversos (rejeitos, bota-foras, etc.)

TALUDE ARTIFICIAL

(ATERRO)

TALUDE NATURAL/ ENCOSTA

TALUDE DE CORTE
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ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO

PERFIL ORIGINAL

TALUDE DE CORTE TALUDE NATURAL

TALUDE ARTIFICIAL 

(ATERRO)
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ESCORREGAMENTOS 
(SLIDES)

•Escorregamentos de solo; 
•Escorregamentos de rocha. 

RASTEJO (CREEP) •Rastejo ou "creep". 

QUEDAS (FALLS)

•Queda de blocos; 
•Desplacamento rochoso; 
•Rolamento de matacões; 
•Tombamento. 

CORRIDAS (FLOWS)
•Corridas de terra; 
•Corridas de lama; 
•Corridas de blocos. 

TIPOS DE MOVIMENTOS DE MASSA GRAVITACIONAIS

http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/riscos/risco11a.html
http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/riscos/risco11a.html
http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/riscos/risco11b.html
http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/riscos/risco11c.html
http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/riscos/risco11d.html
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ESCORREGAMENTOS  ROTACIONAL OU CIRCULAR
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Colatina 
Dez/2013

Alto Rio Novo
Dez/2013

ESCORREGAMENTOS  TRANSLACIONAIS
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ESCORREGAMENTOS  TRANSLACIONAIS
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• Lançamento e concentração
de águas pluviais;

ruptura do
corte

chuva

ruptura do
aterro

CAUSAS DOS 
ESCORREGAMENTOS
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zonas saturadas

rupturas

lançamento de
água servida

canaleta subdimensionada
e/ou obstruída

chuva
• Lançamento de águas

servidas;

CAUSAS DOS ESCORREGAMENTOS
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ruptura

vazamento em rede de
abastecimento d'água

zonas saturadas

trincas

• Vazamentos na rede de
abastecimento de água;

CAUSAS DOS ESCORREGAMENTOS
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• Fossa sanitária;

zonas de saturação gradual
do solo

surgência
d'água

FOSSA

CAUSAS DOS ESCORREGAMENTOS
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solo

altura
excessiva

ruptura
inclinação
excessiva

estrutura
residual

solo de 
     alteração

superficial

CAUSAS DOS ESCORREGAMENTOS

• Declividade e
altura excessivas
de cortes
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caminhos preferenciais
d'água

aterro lançado (fofo)
sobre vegetação

ruptura

CAUSAS DOS ESCORREGAMENTOS

• Execução inadequada
de aterros;
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• Deposição de lixo;

LIXO

deslizamento de
lixo e solo

acúmulo de lixo

CAUSAS DOS ESCORREGAMENTOS
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escorregamento
de solo

área desmatada
suscetível à erosão
e escorregamentos

área com cobertura vegetal

• Remoção
indiscriminada da
cobertura vegetal

CAUSAS DOS ESCORREGAMENTOS
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RASTEJO
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RASTEJO
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QUEDA DE BLOCOS – PROCESSOS GEODINÂMICOS
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Deslizamento de terra com blocos rochosos 
Santa Leopoldina/ES – Dez/2005
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TOMBAMENTO
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DESPLACAMENTO / ROLAMENTO
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CORRIDAS
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CORRIDAS
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CORRIDAS – PODER DE TRANSPORTE



46

O estudo de movimentos de massa considera variáveis
climáticas, geológicas, antrópicas, geotécnicas, pedológicas e
geomorfológicas.

CONDICIONANTES NATURAIS:

 características dos solos e rochas 

 relevo (declividade/inclinação)

 vegetação

 clima (intensidade das chuvas)

 nível d’água

CONDICIONANTES ANTRÓPICOS:

 cortes e aterros inadequados

 desmatamento

 lançamento de água servida em superfície

 fossas sanitárias e vazamentos

 lixo e entulho

 cultivo inadequado (bananeiras, p/exemplo)

 falta de drenagens
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Trincas na moradia

INDÍCIOS DE RISCOS GEOLÓGICOS
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Trincas no terreno

INDÍCIOS DE RISCOS GEOLÓGICOS
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Muros/paredes “embarrigados”

INDÍCIOS DE RISCOS GEOLÓGICOS
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Degrau de abatimento

Localidade de Córrego dos Monos - Rastejo
Castelo/ES  - Jun/2009

INDÍCIOS DE RISCOS GEOLÓGICOS
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Inclinação de árvores

INDÍCIOS DE RISCOS GEOLÓGICOS
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Minas d’água no talude

INDÍCIOS DE RISCOS GEOLÓGICOS
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Área de cultivo

INDÍCIOS DE RISCOS GEOLÓGICOS
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Cicatriz de escorregamento

Efeitos das chuvas 
Barra de São Francisco/ES – Dez/2013

INDÍCIOS DE RISCOS GEOLÓGICOS
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MAPEAMENTO DOS RISCOS









HISTÓRICO DE DESASTRES NO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO





“A defesa civil é uma obrigação

para com a humanidade, que não

pode ser abdicada por nenhuma

nação, comunidade ou indivíduo.”
Winston  Churchill





Obrigado!
FÁBIO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA – MAJ BM
Engenheiro civil Mestrando em Estruturas - UFES
Chefe do Departamento de Prevenção da CEPDEC


