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SISTEMAS DE ALERTA A DESASTRES RELACIONADOS COM FENÔMENOS 
NATURAIS: ALGUMAS ALTERNATIVAS NO BRASIL E NO MUNDO 

Maiane Barbalho da Luz 1 & Hamilcar José Almeida Filgueira 2 

ABSTRACT – For a long time investments in risk management related to natural phenomena only 
occurred after the occurrence of extreme events. It is essential to the prevention of disaster risk, 
to set up and maintain warning systems for extreme events, which are intended to inform the 
population of the progress of a possible threat, as well as what options more securely and 
generate less damage or loss. This work aimed to present alternatives to disaster warning systems 
related to natural phenomena. The methodological process qualitative based on a review of the 
literature on the warning systems used in disaster risk management in Brazil and in the world was 
used. It was verified that the options for existing alert systems are diverse and that some require a 
lot of resource and qualified personnel. It is concluded that the scenario of the Brazilian cities, 
concerning disaster warning systems, needs a real transformation, something that should not only 
start from the public agencies. It is very important importance that society as a whole participates 
in this transformation more effectively, especially those populations that live in vulnerable 
communities at disasters risk. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Por muito tempo os investimentos voltados para a gestão de risco a desastres relacionados 

com fenômenos naturais, apenas aconteciam após a ocorrência de eventos extremos, 
principalmente os de origens geológicos, hidrometerológicos e climatológicos, com destaque para: 

medidas de assistência aos afetados, reconstrução dos locais que foram comprometidos e o 
cálculo do prejuízo financeiro. Focavam-se basicamente na resposta com pouco ou nenhum 

investimento na prevenção, preparação, mitigação e alerta. 

Devido à verificação de que eventos extremos estão ocorrendo de forma mais crescente e 
com mais intensidade, causando grandes prejuízos econômicos, sociais e ambientais e, sobretudo, 

por afetar populações vulneráveis, se fez necessário a aplicação de medidas para se ter uma 
gestão de risco mais eficiente e eficaz, e diminuir as perdas ocasionadas pelos desastres. Como os 

desastres relacionados com fenômenos naturais são muitas vezes sazonais, existe a probabilidade 
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de o poder público se precaver e desenvolver ações preventivas. Investir na redução de risco a 

desastres é algo complexo e depende da decisão e vontade política. Todavia, estudos mostram 
que o investimento em prevenção a desastres tem como resultado, uma melhora substancial na 

economia e é uma das formas mais eficaz para o desenvolvimento sustentável local, contribuindo 
na qualidade de vida da população.  

Para a prevenção de risco a desastres é imprescindível a implantação e manutenção de 

sistemas de alerta para eventos extremos, os quais tem o objetivo de informar à população a que 
passo está o andamento de uma possível ameaça, bem como, quais são as opções que ela dispõe 

de forma mais segura e que gere menos danos ou prejuízos. Para isso, são necessários pesquisas e 
estudos onde nos tais se comtemplem as melhores formas de implantá-los e que grande parte das 

áreas sejam alcançadas por esses sistemas. Este trabalho teve por objetivo de apresentar 
alternativas de sistemas de alerta a desastres relacionados com fenômenos naturais. 

2 - METODOLOGIA 

O processo metodológico utilizado neste trabalho foi baseado na revisão de literatura sobre 

os sistemas de alerta, utilizados na gestão do risco de desastres relacionados com fenômenos 

naturais no Brasil e no mundo. Trata-se de uma abordagem qualitativa pelo fato de não haver uma 
preocupação com a representatividade numérica, mas, sim, com a pesquisa e o entendimento do 

que já existe sobre a temática em questão. 
Para a revisão bibliográfica foi dado ênfase aos principais desastres relacionados com os 

eventos naturais hidrometeorológicos/climatológicos extremos, chuvas intensas e secas, os quais, 

muitas vezes, os riscos são potencializados por ações antropogênicas.  
Os dados foram coletados por meio de pesquisas realizadas em páginas da Internet, em 

trabalhos técnicos e científicos publicados em instituições de ensino superior, em eventos, como 
congressos, seminários, etc., e em periódicos nacionais e internacionais. Também foram coletados 

dados de órgãos públicos afins, como a Gerência Executiva Estadual de Proteção e Defesa Civil 

(GEEPDEC) da Paraíba e a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de João 
Pessoa, PB. 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Três dos desastres relacionados com fenômenos naturais que mais afetam o Brasil são as 

secas, enxurradas e inundações. Esses desastres trazem diversos males tanto para os indivíduos 
como para o meio ambiente, com investimentos financeiros significativos, principalmente para o 

atendimento às emergências. Na região Nordeste, por exemplo, a maior parte dos registros é 
relativa à ocorrência de estiagens e secas, correspondente a 78,4% do total. Os percentuais 

restantes expressam os desastres por enxurrada e inundação com 11,6% e 7,9%, respectivamente, 
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e por outras tipologias menos significantes. No Nordeste brasileiro, a oscilação sazonal e 

interanual na distribuição das chuvas são notáveis, isso faz com que a região padeça de graves 
consequências, tanto por secas quanto por precipitações intensas (UFSC, 2013). 

Sendo assim, preparar-se para um desastre é, seguramente, fruto de uma gestão 
competente e comprometida com a segurança e o bem-estar da população, com o ecossistema e 

com os cofres públicos, tendo em vista que, investir na fase pré-desastre, ou seja, na prevenção, 

preparação, mitigação e alerta, é mais rentável do que na fase pós-desastre, na reabilitação e 
recuperação. E os investimentos na fase pré-desastre devem levar em consideração o 

desenvolvimento de um bom sistema de alerta para eventos extremos.  
De forma abrangente, a definição de um sistema de alerta pode ser considerada como sendo 

a união de conhecimentos suficientes para produzir e transmitir, levando em consideração o 
tempo e de maneira transparente, as informações que permitam que as pessoas, comunidades e 

instituições tenham a possibilidade de se preparar e de tomar alguma atitude, de forma adequada 

e em tempo hábil, para a redução de sua probabilidade de sofrer danos e/ou prejuízos (UNISDR, 
2009). No entanto, nem sempre o emprego de altos valores para se investir em sistemas de alerta 

é sinônimo de sucesso para a gestão de risco a desastres, principalmente na fase pré-desastre. O 
município de Xanxerê, no Oeste do estado de Santa Catarina, por exemplo, recebeu em 2014 um 

radar de alto custo financeiro para previsões de eventos meteorológicos. Porém, esse radar não 

foi suficiente para alertar a população em tempo hábil em 21 de abril de 2015, da formação e 
deslocamento de um tornado que atingiu outros municípios próximos e fez mais de 12 mil vítimas. 

O radar ainda estava em fase de teste e não funcionava desde 19 de janeiro de 2015, além de não 
atender a todos os municípios do Estado e com uma previsão em curto prazo, no período de 3 

horas (PEREZ, 2015). 

Infelizmente, a melhoria de técnicas de alerta não conduzem, necessariamente, para uma 
maior segurança de uma comunidade. Isso muitas vezes é devido à deficiência do repasse 

comunicações para as comunidades em risco e entre elas. Para serem realmente eficazes são 
necessários que diversas falhas sejam corrigidas, tanto humanas como institucionais, o que pode 

ser feito por meio do fortalecimento dos vínculos entre criadores dos sistemas, o poder público e 
as comunidades que estão em situação de risco (NACIONES UNIDAS, 2004). Para ser qualificada 

como útil é necessário que uma informação de perigo possa ser capaz de ser compreendida pela 

população não técnica. E que as pessoas sejam aptas a perceber a localização e a gravidade da 
ameaça, de maneira a tornarem-se conscientes do risco e poder se prevenir, preparar ou mitigar 

os possíveis efeitos negativos dessa ameaça. 
Em todo o mundo há o desenvolvimento e aplicação de sistemas alertar para eventos 

naturais extremos para a população. No Brasil têm sido desenvolvidos alguns sistemas, porém 

ainda necessitam de mais investimentos e de maior disseminação para a população. Alguns 
exemplos são listados a seguir. 
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Desenvolvido em 2008 pelo Departamento de Processamento de Imagem (DPI), do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Sistema de Monitoramento e Alerta de Desastres 
Naturais (SISMADEN) utiliza do geoprocessamento para avaliar o risco de desastres relacionados 

com fenômenos naturais, por extremos meteorológicos e climáticos. A sua plataforma de 
desenvolvimento foi fundamentada na biblioteca do software TerraLib, “tecnologia do INPE para 

desenvolvimento de aplicativos geográficos, o sistema integra dados hidrometeorológicos, planos 

de risco e de informações extras necessários para a efetividade das análises e definição de alertas” 
(INPE, 2017). Esse sistema busca os dados meteorológicos atualizados online para integração à 

base de dados do sistema de alerta. Possui ferramentas para o estudo em tempo real de novos 
dados “e verificar a existência de situação de risco através da comparação com mapas ou modelos 

definidos, além de notificar os usuários, entre outras funcionalidades” (INPE, 2017). A partir de 
2012 esse sistema passou a se chamar de Plataforma TerraMA². De acordo com INPE (2018) “A 

plataforma computacional TerraMA² foi planejada dentro da linha de produtos de base 

tecnológica inovadora, no domínio de softwares abertos, com extensivo uso de nossa biblioteca 
geográfica TerraLib, além de atender uma demanda crescente de aplicações de monitoramento, 

análise e alerta em áreas como qualidade do ar, qualidade da água, gasodutos, barragens de 
rejeito em área de mineração, incêndios florestais, movimentos de massa do tipo 

escorregamentos e corridas de lama, enchentes e estiagens”. 

Em âmbito nacional também, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 
Naturais (CEMADEN), do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, tem 

desenvolvido uma linha de pesquisa com o objetivo de aprimorar os métodos técnicos e científicos 
empregados pelo sistema de monitoramento e alertas a deslizamentos do Centro, por meio da 

introdução de sensores de precipitação, teor de umidade do solo e de deslocamento de 

encostas/taludes. Esses sensores inicialmente foram instalados em nove áreas piloto do país, 
propensas a esse risco, os quais têm sido acompanhados em tempo real a partir de variáveis 

climáticas e geotécnicas (MENDES, 2016). 
Para Fraga (2017), outra opção de sistema de alerta no Brasil foi à criação, em janeiro desse 

ano, do sistema de alerta de riscos de inundações, alagamentos, temporais, perigo de 
deslizamentos de terra. O sistema envia mensagens de texto de alerta para os celulares 

cadastrados em caso de iminência de desastres naturais, via “serviço de mensagens curtas”, SMS 

(da sigla em inglês, Short Message Service). O envio das mensagens fica a cargo do Centro 
Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), órgão do Ministério da Integração 

Nacional/Secretaria Nacional de Defesa e Proteção Civil (SEDEC) e das coordenadorias de defesa 
civil dos estados e dos municípios. Há ainda a probabilidade de o serviço TV por assinatura 

também ser usado na notificação de desastres relacionados com fenômenos naturais. O grupo que 

criou esse sistema de alerta também planeja começar os estudos para avaliar a viabilidade desse 
serviço. 
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Segundo Fraga (2017) o sistema de envio de SMS para alerta de desastres começou a ser 

utilizado no Japão a partir de 2007 e, no momento atual, também opera em mais de 20 países. No 
Brasil, o projeto-piloto foi implantado preliminarmente em 20 municípios do estado de Santa 

Catarina, onde residem cerca de 500 mil habitantes. Atualmente, o sistema está sendo difundido 
para o restante dos municípios dos estados brasileiros são que monitorados pelo CEMADEN. 

Diversas operadoras de telefonia móvel no mundo estão recrutando usuários para ajudar na 

difusão e no uso de sistemas de alerta a desastres, que estão ocorrendo com certa frequência 
devido à exposição, cada vez mais, de populações vulneráveis às ameaças, e algumas têm até se 

unido às redes sociais, incorporando “segurança” com o intuito de que os seus usuários saibam 
que estão “seguros”. Isso se justifica porque após um desastre as primeiras pessoas que se 

comunicam entre si, são os amigos e os membros das famílias. Isso gerou uma competição entre 
as empresas de telefonia de diversos lugares do mundo (ex. Tigo El Salvador, Smart, Globe) com o 

objetivo de atualizar os sistemas de alerta a desastres, enviando mensagens e alertas para os 

clientes (FILDES, 2018). 
Outro sistema de alerta bem difundido no mundo, de constatação de terremotos, tendo por 

base o telefone celular, é o Zizmos. Lançado em 2015 esse sistema disponibiliza uma opção mais 
acessível aos sistemas tradicionais de detecção e aviso. O Zizmos tem por objetivo constituir uma 

rede de milhões de sensores de baixo custo em áreas urbanas para elaborar um sistema de 

detecção baseado em nuvem por meio de aparelhos celulares do tipo smartphone. O eQuake, seu 
aplicativo, utiliza o acelerômetro do smartphone, que afere o movimento de inclinação e a 

bússola, para recolher os dados quando acontecem tremores. Após isso, os dados são 
transportados de volta para a “nuvem”, local onde o sistema Zizmos supervisiona a iminência de 

terremoto, e depois os operadores do sistema informam aos usuários para que eles possam 

encontrar um lugar seguro para se abrigarem (FILDES, 2018). 
No entanto, ainda segundo o autor esse sistema possue as suas deficiências. Por exemplo, o 

aplicativo supracitado necessita estar conectado em uma rede Wi-Fi, além do mais, depende que 
as pessoas baixem o aplicativo. A eficiência aumentaria se os celulares saíssem de fábrica já com 

essa tecnologia incorporada, a quantidade de dados seria bem maior, consequentemente a 
precisão e previsão desses eventos. 

Há em nível mundial também o desenvolvimento de alertas mais rápidos e exatos para 

outros eventos que podem ocasionar desastres, como é o caso das inundações.  Os alertas de 
inundações adequados e acompanhados em tempo real das suas ocorrências, em casos de 

emergências, podem salvar vidas e prevenir danos para os bens, as infraestruturas e o meio 
ambiente. De acordo com a Comissão Européia (2014), Imprints, WeSenseIt e UrbanFlood são 

apenas três exemplos de projetos financiados pela União Europeia (UE) que aprimoraram sistemas 

originais de prenúncio e alerta que visam prevenir as populações da ameaça de inundações. 
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O projeto Imprints, que na sua essência está a gestão e prevenção das inundações, 

desenvolveu uma plataforma de alerta antecipado destinada a diminuir o tempo de retorno às 
inundações repentinas para cerca de duas horas, ou menos ainda, dando possivelmente mais 

tempo às pessoas para se deslocarem para um lugar seguro. A plataforma se fundamenta em 
melhores previsões das precipitações pluviométricas, por meio de modelos computacionais 

meteorológicos e de redes de radares meteorológicos. A plataforma tem a capacidade de prever 

os fluxos de água no terreno e oferecer um sistema de alerta precoce para inundações repentinas, 
contabilizando a quantidade de detritos que podem ser arrastados e os potenciais prejuízos para 

as infraestruturas locais. 
Já o projeto WeSenseIt, que terminou em setembro de 2016, recorreu ao poder de 

observação humana como fator fundamental de um sistema de alerta precoce. As pessoas 
auxiliaram fazendo medições por intermédio de novas aplicações que estavam a ser desenvolvidas 

no âmbito do projeto, e mandando informações e imagens por meio telefone móvel.  

O terceiro projeto se comporta da seguinte forma: “O projeto UrbanFlood desenvolveu 
sensores e tecnologia conexa para monitorar os taludes de proteção contra inundações que ficam 

em risco no decurso de uma cheia e originar um sistema de alerta rápido para os riscos de caírem. 
Os sensores subterrâneos vigiam o estado dos taludes e detectam eventuais alterações dos níveis 

da água, ou de outros fatores como a temperatura, a umidade e os movimentos do terreno. A 

informação é então avaliada pelo software de modelização do projeto, que pode lançar um alerta 
em caso de problemas. O software calcula a rapidez com que a área será inundada em caso de 

colapso, e sugere mesmo as melhores vias para deslocar os cidadãos para zonas mais seguras” 
(COMISSÃO EUROPÉIA, 2014). 

Em 2017 pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) testaram mais um sistema de 

gerenciamento e controle de enchentes chamado e-Noé. Esse sistema é uma rede de sensores 
sem fio com o objetivo de monitorar rios e córregos urbanos. De acordo com Vasconcelos (2018) o 

dispositivo, já operacional, é constituído por um conjunto de sensores submersos instalados em 
diversos pontos do rio sujeitos a inundações. Conectados entre si por uma rede sem fio, esses 

sensores detectam variações na altura da coluna d’água. De forma paralela, câmeras fotografam o 
leito do rio, registrando o nível das águas. As informações e as imagens dos sensores são 

encaminhadas por sinal de celular para uma infraestrutura de nuvem, onde são apreciadas pela 

Defesa Civil da cidade. 
Mesmo com as opções de sistemas de alerta supracitadas ainda é necessário o 

desenvolvimento de mais estudos e técnicas de aprimoramento dos sistemas e fazer com que não 
só as áreas desenvolvidas economicamente usufruam dos tais, mas toda a população, 

principalmente as que residem em áreas de risco alto e muito alto que são, na maioria das vezes, 

comunidades de baixa renda que não dispõe de condições financeiras suficientes para obter 
melhores habitações em regiões mais adequadas. 



 
 

I Encontro Nacional de Desastres 7

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O cenário das cidades brasileiras concernente a sistemas de alerta para desastres 

relacionados com fenômenos naturais, necessita de uma real transformação, algo que não deve 

partir só dos órgãos públicos. É primordial que a sociedade como um todo participe dessa 
transformação, de forma mais efetiva, principalmente aquelas populações que residem em 

comunidades vulneráveis a risco de desastres. 
Infelizmente para muitas dessas comunidades vulneráveis e sem percepção de risco, as 

ações apenas paliativas, como colocar lonas pretas encobrindo as encostas mal conservadas em 

períodos de chuva intensas, para “evitar” movimentos de massas, é suficiente e traz certa 
tranquilidade e acomodação. Sabe-se que essas medidas paliativas nem de longe são as mais 

adequadas. Medidas mais efetivas deveriam ser implantadas nessas localidades, como sistemas de 
alerta, para que as pessoas pudessem ser avisadas com antecedência e saber como se portar 

quando um ameaça natural se aproxima. Essas ações prezam pela saúde e pela preservação dos 
bens materiais das famílias, que boa parte das vezes, tem uma resiliência baixa, tornando o 

impacto negativo de um evento como um movimento de massa com uma magnitude ainda maior. 

Pôde-se notar que diversas são as opções de sistemas de alerta existentes e que algumas 
demandam muito recurso e pessoal qualificado. Todavia se observou que também existem outros 

mais simples, onde o investimento é menor e a manutenção e manipulação se dá de maneira 
elementar, ou seja, o pontapé inicial para a implantação desses sistemas é a visão e a preocupação 

dos órgãos públicos e da sociedade frente a tal necessidade.  
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