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Desastres 
Hidrológicos 

O Brasil está entre os países do 
mundo mais atingidos por 
inundações e enchentes, tendo 
registrado 94 desastres no 
período de 1960 a 2008, com 15 
milhões de pessoas afetadas.  
 
As inundações representam 
cerca de 13% das mortes e por 
mais de 50% das pessoas 
afetadas por desastres naturais 
ocorridos no Brasil no século 20. 



Objetivos 

Desenvolver, aprimorar e testar metodologias voltadas ao gerenciamento 
de inundações. 

Orientações, normativas e procedimentos que promovam a gestão 
integrada de risco em desastres hidrológicos.  

- Nacional 

- Subnacional 

Gerar instrumentos de gestão integrada de risco de  desastres 
hidrológicos  

- (Plano de Ação Integrada em DRR) - 



Eixos de  
Atuação 

i) Mapeamento Risco 

Processos  Hidrológicos 

iv) Monitoramento  

&  

Alerta 

v) Preparação - 
Resposta - Recuperação  

ii)  Ordenamento 
Territorial 

iii) Contramedidas 
estruturais 

(Prevenção e 
Mitigação) 



Municípios 
pilotos 

Áreas suscetíveis à 
inundação(Carta de 
Suscetibilidade-
CPRM/2015) 

Setores de 
inundação 
(Setorização de 
Risco-CPRM) 

2008 – TR:120 
anos 

2012 – TR:75 anos 

Manchas de inundação 
(DEHID/CPRM) 



Atividades  
Principais 

Mapeamento 
de Risco 

• Aprimoramento dos modelos e tecnologias de análise e mapeamento de risco para os desastres hidrológicos. 

• Aprimoramento e modernização do banco de dados e sistema de cadastro de ocorrências a desastres naturais.  

Monitoramento 
e Alerta 

• Aprimoramento dos modelos preditivos de inundações lentas e enxurradas (“flash floods”). 

• Aprimoramento nos mecanismos de monitoramento e alerta frente à processos hidrológicos. 

Ordenamento 
Territorial 

• Procedimentos de expansão urbana sustentáveis e resiliente direcionados ao gerenciamento de inundações. 

• Abordagem que agrega a dimensão do DRR à questão da preservação e recuperação ambiental urbana e 
periurbana. 

Preparação – 
Resposta -

Recuperação 

• Desenvolvimento de base conceitual e as diretrizes metodológicas para a valoração de perdas econômicas 
vinculados aos desastres hidrológicos. 

• Aprimoramento de modelo de intervenção e resposta em ambientes urbanos. 

Contramedidas 

• Planejamento e implantação de intervenções estruturais de prevenção de riscos de desastres hidrológicos e de 
reabilitação de áreas de risco. 



Resultados  
Esperados 

Articulação Política 

• Acelerar a temática de gerenciamento de inundações nas 
políticas públicas  e seus programas de DRR. 

• Incorporar nos proximos PPA’s (2020-2023 e subsequentes). 

• Protocolo de atuação nacional e subnacional para 
gerenciamento de inundações. 

Aprimoramento e integração de 
instrumentos de gestão de riscos em 

desastres Hidrológicos  

• Avanço metodológico nas esferas de gerenciamento de 
inundações. 

• Capacitação de gestores e técnicos do poder público.  

• Fortalecimento das capacidades de implementação em 
nível nacional e subnacional.  

• Estudos e projetos de contramedidas. 

Difusão do conhecimento 

• Mecanismos de aproximação com a sociedade. 

• Abordagem integrada (Setores Público + Privado 
+Sociedade) 

• Desenvolvimento urbano resiliente. 

Sustentabilidade (Pós-Projeto). 

• Elaboração de manuais, apostilas técnicos. 

• Núcleo de suporte para divulgação e multiplicação dos 
resultados. 

• Capacitação de público-alvo  (EAD). 

• Apoio a grupos de pesquisa vinculados aos temas dos eixos 
de atuação e aprimoramento. 

• Assinatura do Termo de Compromissos. 

DRRHIDRO 



Resultados  
Esperados 

Pessoas beneficiadas (municípios 
monitorados_ Fonte: DEHID/CPRM): 
7.380.000. 

Sistema de Alertas Hidrológicos 
DEHID/CPRM 

Pessoas beneficiadas diretamente 
(municípios-pilotos): 700 mil pessoas. 



Contrapartes 

JICA 

Serviço Geológico 
do Brasil 

CPRM  

(DEGET – DEHID) 

Ministério da 
Integração 
Nacional  

(SIH-SEDEC)  

Ministério das 
Cidades  

(SNSA) 

Ministério de 
Ciência, Tecnologia 

e Comunicação- 
instituição 
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