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RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os bancos de dados acerca de 

desastres socioambientais existentes no Brasil, a partir da análise da sistematização 

de informações e discussões sobre o tema e das dificuldades identificadas na 

disponibilização de informações. Hegemonicamente, os desastres são 

compreendidos e tratados como eventos, o que acaba por restringi-los a um caráter 

pontual, encobrindo suas verdadeiras motivações e desdobramento. Essa lógica se 

reflete nas formas de registro e armazenamento. O estudo partiu de uma análise 

bibliográfica sobre categorias atreladas à sociologia dos desastres, à percepção do 

risco, assim como da importância do armazenamento de dados para a prevenção, 

para a elaboração de políticas públicas e para o trabalho profissional de assistentes 

sociais. Em seguida, procurou-se conhecer os bancos de dados disponíveis, as 

informações neles armazenadas e identificar as lacunas presentes em cada 

ferramenta baseando-se nas reflexões e discussões teóricas acerca do tema.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Desastres. Bancos de dados. Exercício Profissional 
  



 
 

 
 

ABSTRACT 

The present work aims to analyze the databases on existing disasters in Brazil, base 

don the analysis of the systematization of information and the discussion about the 

topic an don the difficulties identified in the provision of information on disasters. 

Hegemonically, disasters are understood and treated as events, which ends up 

restricting them to a punctual character, covering up their true motivations and 

development son the theme. at , This logic is reflected 

is reflected in the forms of registration. The study started from a bibliographic analysis 

on categories linked to the sociology of disasters, the perception of risk, as well as the 

importance of data storage for prevention, the elaboration of public policies and the 

professional work of social workers. Then, we sought to know the available databases, 

the available information and identify the gaps present in each tool based on the 

theoretical reflections and discussions on the topic. 

KEYWORDS: Disasters. Databases. Professional Practice 
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INTRODUÇÃO 

 Os desastres, em sua grande maioria, são compreendidos como eventos 

pontuais decorrentes de fenômenos físicos datados – que causam grandes 

transtornos do ponto de vista ambiental e socioeconômico em um período específico–

, exigindo uma resposta imediata do poder público em caráter emergencial. No 

entanto, no campo das ciências sociais, os desastres ambientais são entendidos como 

fenômenos sociais, além de geobiofísicos, atrelados a uma historicidade que antecede 

e continua após o evento físico (chuvas, furacões, movimentação de massa etc.) 

(SIQUEIRA, 2016). Sendo assim, neste trabalho, optou-se por abordar o termo 

desastres para mencionar um tipo de acontecimento enquanto processo social que 

está vinculado à estrutura da sociedade, não vindo a diferenciar o evento 

desencadeador da crise do desastre (DUTRA, 2018). 

O interesse no tema do presente trabalho deu-se a partir de pesquisas 

realizadas enquanto bolsista de Iniciação Científica do Núcleo de Pesquisas e Estudos 

Socioambientais1 (NESA) da Universidade Federal Fluminense (UFF) em Campos 

dos Goytacazes, grupo de pesquisa do qual fui membro por três anos, sob a 

orientação da professora Doutora Antenora Maria da Mata Siqueira. 

A pesquisa “Cartografias Socioambientais e Mapeamento de Áreas de Risco 

de Inundações no Norte Fluminense: subsídios para a implementação de sistemas de 

alerta”, da qual fiz parte entre os anos de 2016 a 2018, esteve direcionada para a 

análise dos conflitos socioambientais em contexto de desastres relacionados à água 

no município de Campos dos Goytacazes, cidade do interior do Rio de Janeiro, alémda 

construção de uma base de dados sobre desastres socioambientais na região Norte 

Fluminense do estado.  

As dificuldades em encontrar dados das fontes de órgãos do governo como 

prefeituras, defesa civil e governo federal e referências bibliográficas eram 

recorrentes. Fundamentais para subsidiar a pesquisa, tais dados, quando 

encontrados, mostravam-se inconsistentes. Eventos de uma mesma data e mesmo 

local estavam sendo registrados com informações distintas, como números de 

 
1O Núcleo de Estudos e Pesquisas Socioambientais é um grupo de pesquisa da Universidade Federal 
Fluminense, inscrito e aprovado no Departamento de Serviço Social de Campos, registrado no Diretório 
de Pesquisa do CNPq desde 2010, composto por pesquisadores com experiências em diversas áreas 
do conhecimento. 
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afetados, tipos de evento, entre outras informações que não possibilitavam uma 

completa confiabilidade nos dados. Além disso, os registros com ênfase nos números, 

sem aprofundamento das análises do acontecimento, deixavam invisíveis os 

acometidos pelos desastres, mantendo o foco em informações quantitativas. 

A partir dessa inserção, a qual envolveu a criação de uma base de dados em 

forma de um Observatório de Desastres Ambientais (ODAm), surgiu o interesse no 

tema, tendo em vista a percepção que foi criada sobre a importância dos bancos de 

dados para a construção da memória e da história para gestão dos desastres.  

Analisar a qualidade das informações disponíveis sobre desastres faz-se 

necessário para entender as limitações da sistematização de dados os quais, 

quandoausentes nos registros e na publicização, impedem que os sujeitos afetados 

sejam vistos e ouvidos. Além disso, segundo Siqueira (2015), quando não se trata o 

problema, aumentam as chances destes repetirem-se, pois desastres são processos 

contínuos, ainda que suas crises agudas sejam episódicas. Nesse sentido, 

compreender em quais contextos os eventos ocorrem, quem são os atingidos e quais 

as respostas destinadas a eles são elementos fundamentais para a elaboração de 

políticas públicas em todas as etapas da gestão dos desastres, ou seja, prevenção, 

mitigação, preparação, resposta e recuperação.  

Acreditamos que a sistematização de informações, em forma de banco de 

dados, pode configurar-se em um importante instrumento de armazenamento, 

apropriação da experiência ou da vivência pelos próprios sujeitos que a realizaram – 

no caso dos profissionais de diversas áreas – ou a vivenciaram – no caso dos sujeitos 

que sofreram por desastres. Estes são capazes de contribuir para o impulsionamento 

de novas práticas sociais no intuito de prevenção de novos episódios, promoção de 

políticas e, sobretudo, como um recurso para dar-lhes “voz”, pois são sujeitos que 

sofrem com os eventos e são invisibilizados pela sociedade e pelas autoridades após 

sua crise, sendo esse um reflexo do tratamento de caráter pontual que se tem sobre 

o assunto. 

Para isso, é importante que sejam fontes de informações legítimas, confiáveis, 

verídicas e, principalmente, diversificadas e ampliadas sobre os processos de 

desastres. Portanto, julgamos que a análise dos bancos de dados sobre esses 

eventos, atualmente existentes no Brasil, e dos seus limites seja um passo nessa 

direção, contribuindo para demonstrar a importância dos registros a fim de dar 
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visibilidade aos sujeitos atingidos e subsidiar políticas públicas que possam mitigar os 

danos e reduzir os riscos. 

Nessa direção, o presente estudo coloca-se como um aporte para se 

conhecerem os bancos de dados existentes sobre desastres socioambientais e 

analisarem as informações disponíveis e difundidas nessas ferramentas. 

De acordo com Netto (1989), apreender a teoria significa interpretá-la enquanto 

movimento real do objeto transposto para o cérebro do pesquisador, isto é, é o real 

reproduzido e interpretado no plano ideal. Na presente pesquisa, tal afirmação 

significa que será a partir da análise e investigação da realidade da sistematização de 

informações em forma de banco de dados no Brasil, que vamos pensá-la criticamente. 

Esse movimento só é possível quando há uma abstração do pesquisador para seu 

objeto; sendo assim, tem-se o deslocamento deste para fora de sua realidade de 

maneira temporária para analisá-lo em todas as suas variantes, pois só assim é 

possível entendê-lo dentro do seu contexto. 

Os procedimentos metodológicos elencados para o alcance dos objetivos foram 

compostos por: revisão bibliográfica, realizada de forma constante de modo a permitir 

uma aproximação teórica com categorias estruturantes do estudo proposto, como 

sistematização da prática e desastres; e pesquisa nas bases de dados sobre 

desastres socioambientais existentes a nível nacional e regional por meio da internet. 

Estes foram escolhidos a partir de seu reconhecimento, periodicidade, arranjos da 

informação e relação com o tema da pesquisa. 

Após a identificação dos registros e das tipificações abordadas em cada uma 

delas, buscou-se obter um olhar mais aprofundado para explorar a realidade da 

sistematização de informações disponíveis a partir da identificação das convergências 

e das divergências dos mesmos. A análise sobre as lacunas presentes em cada 

ferramenta baseou-se nas reflexões e nas análises teóricas acerca do tema. As 

informações foram organizadas e interpretadas em quadro. Nessa direção, após esta 

introdução, o estudo se divide em três capítulos, interligados dialeticamente, além das 

considerações finais: o primeiro, intitulado como “A sistematização de informações e 

o exercício profissional do assistente social”, buscou introduzir a discussão a partir de 

uma breve apresentação do tema de pesquisa. Nesse ponto, explica-se o que se 

entende como sistematização de dados e discutem-se quais são os motivos das 

dificuldades em sua valorização enquanto ferramenta de armazenamento.  
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Apresentou-se, também, como esta prática está relacionada a exercícios 

profissionais de diferentes áreas, no intuito de identificarmos que independentemente 

da área que se atua, a compilação é um recurso universal e essencial na construção 

de sentido das ocupações na sociedade. Além disso, introduz-se a discussão da 

sistematização relacionada ao Serviço Social no âmbito de desastres, de maneira a 

darmos início ao debate que se aprofundará nosegundo capítulo. Objetivou-se 

descrever como se chegou ao tema de pesquisa e quais foram os aportes teóricos-

metodológicos, a seleção de instrumentos de coleta de dados, os eixos de análise e 

os registros que foram adotados para orientar este trabalho. 

No segundo capítulo dissertou-se sobre a sistematização de dados e sua 

importância enquanto ferramenta para o diagnóstico de qualquer fenômeno social de 

diferentes dimensões. Abordou-se a ótica dos desastres e a sua relação com a 

sistematização das informações e quais dificuldades são identificadas para debater e 

entender a importância de se ter um trabalho unificado e estruturado por áreas e 

órgãos que atuam nesta área, como o Serviço Social. Nesse sentido, discorre-se 

sobre as dificuldades de integração dessas equipes pela forma como a defesa civil 

está estruturada ea inexistência ou ocultação de dados, devido aos conflitos políticos 

e conflitos socioambientais implicados nessa conjuntura que acaba por revelar algo: 

a invisibilização de sujeitos que não são prioridade do Estado. 

No terceiro capítulo, apresentaram-se os resultados da etapa quantitativa deste 

estudo. Os dados identificados e analisados foram organizados em tabelas e gráficos, 

de acordo com seus indicadores, para expor de maneira clara o que, quais e por quem 

as informações são disponibilizadas no Brasil. Explicam-se quais foram os critérios 

utilizados nas pesquisas, as dificuldades encontradas, as variáveis presentes – como 

a localização dos bancos de dados, o nível de abrangência, quais são as informações 

e para que estão sendo utilizadas.  

Para mais, demonstra-se, a partir da exposição dos dados, a confirmação das 

hipóteses iniciais desta monografia, ou seja, existem raras bases de registros sobre 

desastres no Brasil de maneira que os resultados se mostraram não coincidir devido 

às diferentes extensões da definição e da tipificação do termo desastres. Corrobora-

se a necessidade de um padrão nas codificações utilizadas nesses bancos no Brasil, 

além de entendê-los enquanto processo, tendo em vista a sua utilização como 

propulsores na elaboração de medidas de mitigação e prevenção.  
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Por fim, as considerações finais do trabalho resgatam pontos importantes 

discutidos ao longo do estudo a partir de uma análise acerca da necessidade da 

atuação conjunta dos profissionais multidisciplinares na gestão dos desastres, e da 

importância de monitorar os bancos de dados a fim de fortalecê-los, para que estes 

possam cumprir com suas reais intenções.  
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1 A SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES E O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO 

ASSISTENTE SOCIAL 

 

O ato de sistematizar possibilita reflexão por meio da prática profissional. Tal 

ação está atrelada à possibilidade de reunir informações, organizá-las e refletir sobre 

elas, com intuito de complexificar e identificar conflitos e contradições através da 

seleção das informações. Desse modo, consegue-se selecionar as experiências de 

forma crítica e ordenada para interpretar o processo vivido. 

Com a compilação, evita-se perder ou deixar cair no esquecimento as 

experiências tanto vividas como realizadas pelo profissional e pelos usuários; além de 

garantir a capacidade de apreender, disseminar, comunicar e publicizar dados com o 

intuito de oferecer subsídios à ação dos mais variados segmentos da sociedade 

(AZEVEDO, 2014). 

A sistematização é uma importante tarefa na busca da unidade entre teoria e 

prática. É uma postura metodológica que contribui para dar significado às práticas 

profissionais.  

[...] A sistematização é uma forma metodológica de elaboração do 
conhecimento. É mais do que a organização de dados, é um conjunto de 
práticas e conceitos que propiciam a reflexão e a reelaboração do 
pensamento, a partir do conhecimento da realidade (AZEVEDO, 2014, 
p.173). 

 

Tal prática é também fonte de memória e de história (seja a curto ou a longo 

prazo), pois a coleta, o estudo e o armazenamento de dados são formas de dar valor 

àquilo que se produz e de dar continuidade ao trabalho, disponibilizando informações 

à sociedade.  

Um exemplo desse processo encontra-se na área de saúde. Basta imaginar a 

relevância e a importância de cada paciente ter seu prontuário preenchido por todos 

os profissionais responsáveis pelo seu atendimento. Como os médicos e os outros 

profissionais da saúde exerceriam seu trabalhoe dariam continuidade a ele se, a cada 

plantão, os pacientes não tivessem suas informações anotadas e sistematizadas em 

rede ou papel a fim deprosseguirem com o tratamentoou com a busca de um 

diagnóstico ou, ainda, de acompanharem a quantidade de medicações e 

procedimentos realizados?  

Outra vivência profissional na qual o registro e a sistematização de informações 

se fazem presentes é a dos arquitetos e dos engenheiros, que precisam, por exemplo, 
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anotar e estudar todas as informações de um espaço antes de reformá-lo ou decorá-

lo. Um prédio pode desabar ou uma cama pode não caber em um quarto caso esses 

profissionais tenham tirado as medidas, mas não tenham anotado e analisado as 

informações coletadas. 

A sistematização do exercício profissional, independentemente de seu formato 

(banco de dados, fichas, prontuários, etc.), permite uma apropriação de sua própria 

experiência pela construção do sentido de sua vivência prática no campo atrelado ao 

conhecimento teórico (AZEVEDO, 2014). Ela resultará diretamente nas ações 

profissionais em suas instituições prestadoras de serviço. Entende-se, dessa forma, 

que o ato de sistematizar nos faz atentar para os acontecimentos e às interpretações 

que os profissionais têm sobre suas ações para que essas sejam discutidas, 

compartilhadas e confrontadas. 

No âmbito dos desastres, a sistematização apresenta-se como uma 

problemática. Além do aumento desses eventos, os quais têm como hipótese a maior 

exposição e vulnerabilidade da sociedade contemporânea, em nosso entendimento, 

essa questão está relacionada à forma como esses processos são percebidos no 

corpo social (HOUGHTON, 2003 apud MARCELINO; NUNES; KOBIYAMA,2006). 

Hegemonicamente, entende-se que os desastres constituem eventos pontuais 

decorrentes de fenômenos físicos datados, que causam grandes transtornos do ponto 

de vista ambiental e socioeconômico em um período específico, exigindo uma 

resposta imediata do poder público em caráter emergencial. Porém, essa hegemonia 

não significa que seja um campo ocupado apenas por uma área de intervenção e de 

saber, pois se trata de umaesfera que abrange diferentes ramos de conhecimento 

como a sociologia, a geografia, a antropologia, o serviço social, a engenharia, a 

psicologia. Entretanto, não é possível afirmar que haja um consenso acerca da 

definição dos desastres nem mesmo no âmbito das ciências humanas, o que reflete 

diretamente nos estudos e nas produções sobre o tema (DUTRA, 2018). 

No campo da sociologia dos desastres, esses são entendidos como fenômenos 

sociais, além de geobiofísicos, possuindo uma historicidade que antecede o evento 

físico e continua após ele. Portanto, são processos socialmente construídos 

(SIQUEIRA, 2016). 

Segundo Carmo e Anazawa (2014), a sistematização da informação sobre 

eventos naturais é uma ação primordial para o planejamento e para a adoção de 
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medidas preventivas, ou seja, a disponibilização de informações sobre as 

decorrências resultantes dos desastres é importante para a atuação dos governos e 

das demais instituições, delineando ações de prevenção e potencializando as 

situações de enfrentamento do pós-impacto. Para os autores (Ibidem), é fundamental 

a criação e manutenção de ferramentas que possam oferecer condições para melhor 

compreender os desastres e suas consequências.  

Sabe-se que os bancos de dados apresentam algumas limitações e lacunas, 

mas servem como um instrumento de gerenciamento que poderá auxiliar os 

tomadores de decisão nas medidas para minimizar e prevenir os impactos causados 

por um desastre, isto é, a qualidade dos registros torna-se fundamental para definição 

das medidas preventivas eficazes. É a partir dessa problemática que a busca por 

dados de desastres se torna uma prioridade. 

Nesse cenário, torna-se relevante analisar e estudar as informações 

sistematizadas em plataformas já existentes, pois essas podem registrar, armazenar, 

compartilhar ou ocultar dados, dependendo de como esses são utilizados, por quem 

são geridos e quais dados são considerados, o que, segundo Muñoz et. al. (2017) nos 

remete, à necessidade de padronizar os critérios de composição e a bagagem 

conceitual, de forma a facilitar e diminuir a discrepância entre as fontes existentes. 

Retomando o contexto acerca de profissões que utilizam a sistematização de 

dados como uma ferramenta, traz-se para discussão o Serviço Social. Trata-se de 

uma profissão que utiliza a sistematização de informações e dados como uma 

ferramenta em seu cotidiano. Porém, de acordo com Almeida (2006), sua construção 

envolta de uma cultura profissional não gerida por atividades investigativas acarretou 

em procedimentos de registro, muitas vezes, como forma de atender à burocracia 

institucional em que atua o assistente social, limitando a prática da sistematização e 

deixando ausentes os instrumentos necessários aos processos de reflexão e 

avaliação crítica capazes de alimentar o trabalho profissional. 

Almeida (2006) afirma que o assistente social atua nas mediações da relação 

entre as classes e o Estado. Nesse sentido, os referenciais de ação nas relações 

sociais de produção e dominação não podem ignorar seu cotidiano, pois é onde se 

concretizam e se afirmam.  

Na perspectiva marxista, conforme Faleiros (2010), essa estruturação do 

trabalho do assistente social mostra um contexto heterogêneo e complexo que se 
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modifica nas determinações do capitalismo, isto é, a atuação profissional está 

condicionada profundamente pelas determinações econômicas, articuladas às 

decisões políticas, sociais e culturais, tanto do ponto de vista da demanda como da 

provisão dos serviços sociais. Tais serviços são decorrentes de uma disputa por poder 

e recursos em movimentos de forças de interesses antagônicos. 

Para Azevedo (2014, p. 173), 

 

A sistematização tem a importante tarefa de oferecer subsídios para análise 
e intervenção do Serviço Social na realidade. É uma postura metodológica 
que contribui para atribuirmos significado às nossas práticas. Ela pode nos 
tornar sujeitos de nossas práticas e projetar os nossos passos para além de 
nós mesmos. 

 

Nesse sentido, a documentação institui-se como uma conquista de novas 

práticas de atuação profissional não atrelada às demandas institucionais as quais têm 

como objetivo o controle sobre a ação profissional ou sobre o mecanismo burocrático 

de prestação de contas. Refere-se a uma sistematização realizada pelo próprio 

assistente social de modo a oferecer possibilidades de análise, intervenção na 

realidade e produção de conhecimentos. 

Entretanto, no cotidiano de atuação, os referidos profissionais estão habituados 

aos atos repetitivos postos pelas demandas que exigem respostas imediatas, o que 

torna suas ações um objeto de pouca reflexão, podendo acabar obscurecendo sua 

rotina de trabalho. 

Essa realidade agrava-se nos contextos de desastres, em que as expressões 

da questão social se acentuam, tendo em vista que, em sua grande maioria, as 

intervenções profissionais realizadas pelo Serviço Social no campo desses eventos 

são emergenciais, marcadas pela ausência de integração entre as equipes. Isso 

contribui para tornar o trabalho fragmentado e incompleto assim como um empecilho 

para realização de uma atividade reflexiva e construtiva (DUTRA, 2018). 

A falta da prática da sistematização, a perda de dados relevantes e de estudos 

na área somam-se a um contexto de parcas produções sobre o tema de desastres no 

âmbito do Serviço Social. Os poucos estudos existentes indicam queo papel do 

profissional nesse contexto está atrelado, predominantemente, aos momentos de 

crise dos desastres, em órgãos de assistência social e, geralmente, em colaboração 

aos órgãos de defesa civil (DUTRA, 2018). 
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Como afirma Guerra (2004), um exercício profissional de intervenção crítica 

criativa e propositiva requer um conhecimento qualificado e aprimorado por parte de 

assistentes sociais.  

No campo dos desastres, uma das formas de sistematização de informações 

dá-se em forma de banco de dados. Trata-se de um importante instrumento de 

armazenamento, apropriação da experiência ou da vivência pelos próprios sujeitos 

que a realizaram no caso dos profissionais de diversas áreas ou vivenciaram-na, no 

caso dos sujeitos que sofreram por desastres. 

Contudo, a análise sobre desastres socioambientais e a sistematização de 

informação em banco de dados, sobretudo no Brasil, apresenta limites identificados 

por pesquisadores em pareceres diversos, entre eles a não cobertura dos processos 

de desastres em sua totalidade, a ausência de registro ou de disponibilização de 

informações sobre desastres e a inconsistência e/ou perda dos dados. Autores, como 

Loose, Camana, Belmonte (2017) que discutem a sistematização e publicização de 

dados, alegam problemas de caráter principalmente político e social que afetam a 

divulgação das informações sobre desastres. Apontam controvérsias nas gestões 

políticas, veículos jornalísticos e pesquisadores que fazem com que muitas 

informações relevantes sejam perdidas pela falta do registro e divulgação da 

informação. 

Nesse sentido, as tensões existentes advindas de diferentes interesses e forças 

presentes nos órgãos e instituições que lidam com a questão precisam ser 

consideradas. Vale ressaltar também que a predominância de pesquisadores e 

profissionais da área das ciências da natureza neste campo, mencionada 

anteriormente, pode refletir no padrão de banco de dados já existentes, os quais 

enfatizam nas questões técnicas e objetivas, em detrimento de aspectos voltados para 

a vida dos sujeitos afetados pelos desastres. 

Além das dificuldades relacionadas ao registro dos desastres, de acordo com 

Xavier et al. (2014) o desafio localiza-se também na sua disseminação, a qual 

depende da construção de parcerias entre gestores, usuários e sociedade civil e os 

produtores de dados; da compreensão de dados de longo prazo em informações 

acessíveis; da manutenção de um sistema global de observação; e de procedimentos 

para a integração, avaliação da qualidade, processamento e análise de bases de 

dados relevantes para a prevenção e diminuição da ocorrência de desastres. Apesar 
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dos autores terem como foco a questão climática, entende-se que tais observações 

são pertinentes para o registro de desastres de forma geral.   

Os bancos de dados devem ser uma ferramenta de informações legítimas, 

confiáveis, verídicas e principalmente diversificadas, estes devem funcionar enquanto 

um recurso para dar “voz” aos sujeitos que sofrem com os desastres e são 

invisibilizados pela sociedade e autoridades após a sua crise. 

Em suma, compreende-se o Serviço Social enquanto profissão que atua para 

além dos dados, com informações e conhecimento, buscando estratégias de interface 

dos conteúdos de ferramentas como os bancos de dados e observatórios com 

gestores, técnicos e a população. Estes desempenham um papel impulsionador no 

trabalho profissional, porém não deve funcionar de maneira singular e isolada do 

pensamento crítico-profissional. 
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2 CONHECENDO OS BANCOS DE DADOS 

Os bancos de dados são uma forma de organização e armazenamento de 

informações sobre um assunto específico. A coleta e análise sistemáticas de dados 

fornecem informações importantes para governos e agências responsáveis pelas 

atividades de assistência e recuperação, estes são também cruciais na integração de 

componentes de saúde em programas de desenvolvimento e reduçãodos impactos.  

No contexto de desastres, a sistematização em banco de dados tem o objetivo 

de armazenar o registro das informações de eventos, os quais são relacionados a 

diferentes fenômenos, como clima, tecnologia, espaço e saúde, para que possam 

auxiliar no planejamento e na adoção de medidas preventivas.  

O armazenamento desses dados é uma prática que precisa estar atrelada ao 

conhecimento teórico dos profissionais responsáveis a fim de oferecer uma 

investigação sobre eventos ocorridos, além de uma reflexão e de um diálogo com 

órgãos incumbidosde planejar medidas mitigadoras de desastres. Xavier et al. (2014) 

afirmam que é através da análise das informações que se percebem as tendências de 

eventos como desastres, mas deve-se entender que esses impactos são também 

causados pela ocupação da população em áreas de risco2, pela desestruturação de 

sistemas de proteção social e por outros fatores de vulnerabilidade. 

Os autores supracitadosdizem aindaque, por meio dos diagnósticos obtidos, 

identificam-se as potencialidades, as lacunas e o desenvolvimento das ferramentas 

de disponibilização de dados sobre desastres e seus impactos na sociedade. Assim 

sendo, poderãoauxiliartomadas de decisões e no planejamento de programas que 

mitiguem os impactos humanos, além de se perceberem as tendências dos eventos 

climáticos. 

O conhecimento dos fenômenos climáticos e dos desastres naturais e 
tecnológicos a que nosso território está sujeito é fundamental para a 
efetividade de uma política de redução de riscos, objetivo primordial da 
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ciente disso, 
tem-se avançado na construção de bancos de dados e no 
enriquecimento deles para que essas informações estejam disponíveis e 
atualizadas (CEPED/UFSC, 2012, s/p.). 

 

De acordo com Vieira, Peixoto e Kaiser (2016), a disponibilização de 

informações em bases de dados no Brasil é uma prática recente. Os autores 

 
2Considera-se, no presente trabalho, a perspectiva para abordagem da categoria risco enquanto uma 
construção social, a partir de um viés de classe, que atende a determinadosinteresses, evidenciando 
as desigualdades sociais, que por tal razão é omitida pelo interesse hegemônico. (DUTRA, 2018) 
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reiteramque entender as particularidades desses armazenamentos é importante para 

evitar distorções nas conclusões das análises dos dados e para compreender as 

tendências apontadas em cada uma. Ressalta-se que esses registros são passivos 

de erros de omissão, tipologia e quantificação dos danos e dos prejuízos. 

No presente estudo, foram analisados bancos de dados, a nível nacional e 

regional, encontrados por meio de pesquisa na internet para identificar as informações 

existentes em cada um deles. Foram detectadas diferenças, semelhanças e lacunas 

presentes nesse sistema de armazenamento de dados. Utilizou-se de variáveis como 

a localização dos bancos de dados, sua abrangência, informações e os órgãos 

responsáveis. 

Como resultado dessa busca, os próximos itens apresentam os bancos de 

dados identificados na internet de acordo com as informações disponibilizadas. São 

estes: o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), o Observatório 

do Clima e Saúde (OCS), o Observatório dos Desastres Naturais (ODN) e 

Observatório dos Desastres Ambientais (ODAm). 

 

2.1 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES - S2ID 

 

De acordo com as informações disponíveis no meio eletrônico (S2ID, s.d.), o 

Sistema Integrado de Informações sobre Desastres foi desenvolvido em 2011 a partir 

de uma integração entre a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) – 

atualmente integrante do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) – e o Centro 

Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres da Universidade Federal de 

Santa Catarina (CEPED/UFSC) com objetivo de disponibilizar os dados acerca 

dosdesastres, que são coletados e tratados, e servir de ferramenta útil na elaboração 

de estudos sobre a temática da gestão do risco. 

A criação do S2ID foi possível a partir da Lei nº 12.608, criada no ano de 2012. 

Com a sua aprovação, foi instituída a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(PNPDEC) e, a partir dela, o termo proteção foi incorporado. O sistema, então, passou 

a ser denominado Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) (DUTRA, 

2018). 

Em seu Artigo 5º (BRASIL, 2012), foram definidos inúmeros objetivos da 

PNPDEC, mas os que evidenciam o objetivo da criação do Sistema são:  
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VII - promover a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e 
vulnerabilidades a desastres, de modo a evitar ou reduzir sua ocorrência;  
VIII - monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, 
biológicos, nucleares, químicos e outros potencialmente causadores de 
desastres. 

 

A partir do armazenamento edisponibilização das informações, o S2ID visa: 

registrar desastres ocorridos nos municípios/estados; consultar e acompanhar os 

processos de reconhecimento federal de situação de emergência e/ou de estado de 

calamidade pública; consultar e acompanhar os processos de transferência de 

recursos para ações de resposta; consultar e acompanhar os processos de 

transferência de recursos para ações de reconstrução e buscar informações sobre 

ocorrências e gestão de riscos e desastres com base em fontes de dados oficiais 

(FERREIRA; KRÜGER; MAGALHÃES, 2015). 

De acordo com o site (S2ID, s.d.), a SEDEC atua em todo o território, 

articulando e coordenando todas as unidades do S2ID a partir das informações e dos 

dados fornecidos pelos municípios. Pois, 

 

Embora se caracterize como um processo amplo e complexo, que envolve 
esferas distintas, é no nível local que o desastre se materializa e adquire 
forma com maior clareza. Sendo o município o lugar no qual o impacto 
irrompe, desencadeando a fase aguda do desastre, é também nele que a 
primeira resposta acontece (DUTRA, 2018, p.141). 

 

Já os departamentos federais, que dão suporte direto ao Sistema Integrado de 

Informações sobre Desastres e possuem o mesmo nível de responsabilidade, são o 

Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Departamento de 

Articulação e Gestão, Departamento de Prevenção e Preparação, Departamento de 

Reabilitação e de Reconstrução e Departamento de Operações de Socorro em 

Desastres. 

Em suma, o principal propósito da criação do S2ID é proporcionar maior 

agilidade e transparência à gestão de riscos e de desastres no Brasil. Isso se dá 

mediante a informatização de processos baseada na troca de informações, obtidasem 

formulários padronizados, entre municípios, estados e governo federal;e, também, por 

meio da manutenção do banco de dados com informações de análises qualitativas e 

quantitativas – disponibilizadas em forma de arquivos nas ferramentas de acesso 

geral – referentes a ocorrências de desastres e seus consequentes danos humanos, 
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materiais e prejuízos, que ficam disponibilizados em forma de arquivos nas 

ferramentas de acesso geral (CEPED, 2020). 

A Figura 1 possibilita a visualização do caminho percorrido para a elaboração 

do S2ID. Como é possível verificar, foram cumpridas várias etapas. 

 

Figura 1 - Linha do tempo sobre o S2ID 

 
Fonte: CEPED (2020, p.18) 

 

O S2ID (s.d.) é organizado em dois grupos de acesso: gestão do processo e 

consulta de informações. A gestão do processo consiste na atuação do registro de 

desastres e no reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de 

calamidade pública. Tem como objetivos manter o banco de dados nacional atualizado 

sobre as ocorrências dos eventos naturais e informatizar o processo de 

reconhecimento. O acesso ao canal é exclusivo aos estados e aos municípios, 
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dividindo-se em: Federado, atribuído para os municípios e os estados fazerem os 

registros de desastre e solicitarem reconhecimento e recursos destinados a ações de 

resposta; Ministério da Integração, o qual oferece acesso restrito aos servidores do 

Ministério da Integração Nacional. 

Já o grupo de consulta foi elaborado a partir de uma pesquisa do Centro 

Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres de Santa Catarina e contém 

informações relativas aos desastres ocorridos no Brasil até o ano de 2016. 

A colaboração dos municípios ao S2ID é feita a partir de um cadastro para 

enviar informações na página de acesso exclusivo a usuários do portal (S2ID, s.d.), 

divido em módulos como se vê na Figura 2. 

 

Figura 2 – Módulos de cadastro S2ID 

 
Fonte: CEPED (2020) 

 

O banco de dados possui recurso para visualização e análise dos registros por 

meio de uma ferramenta de georreferenciamento, a qual consiste em visualização de 

mapas divididos por estados e municípios. Esse mecanismo permite explorar 

informações sobre “Reconhecimentos vigentes” e “Cidades resilientes” (Figura 3) e 

está disponível para o acesso de usuários cadastrados ou não no sistema.  
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Figura 3 - Banco de dados divididos por Estado e Municípios utilizando mapa com 
georreferenciamento 

 
Fonte: S2ID (s.d.) 

 

As informações apresentadas pelo sistema para a consulta, no caso dos mapas 

(Figura 4), são as coordenadas geográficas do município, a Classificação e 

Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE) pelo qual o município foi 

reconhecido, o número e a data do decreto da situação de emergência, a vigência da 

portaria de solicitação de reconhecimento federal e seu tipo.  

 

Figura 4 -Webmap da página inicial do S2ID 

 
Fonte: S2ID (s.d.) 

 

Com o desenvolvimento do S2ID, vários arquivos sobre registros de desastres 

foram compilados com o objetivo de gerar um panorama sobre o cenário brasileiro de 
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eventos naturais. Esses dados foram organizados e detalhados de acordo com as 

ferramentas do portal: Série Histórica, Arquivo Digital e Atlas Brasileiro. 

A ferramenta Série Histórica disponibiliza para consultas e acessos os arquivos 

com as informações principais sobre os Reconhecimentos Federais de Situação de 

Emergência e Estado de Calamidade Pública de municípios realizados pela SEDEC 

entre os anos de 2003 a 2016. Segundo CEPED (2020), o recurso apresenta dados 

sobre reconhecimentos realizados antes e durante os primeiros anos de implantação 

do S2ID. 

As informações estão organizadas em filtrospara a seleção do ano e da 

Unidade Federativa (UF), ver Figura 5, para a pesquisa de dados e, ao fazer a busca 

específica, há a localização da região, da quantidade de municípios e 

reconhecimentos, além da opção de exportar o arquivo em formato de PDF ou XLS. 

 

Figura 5 - Arquivos com as informações sobre os Reconhecimentos Federais armazenados por 
Estado e Ano (2003 a 2016), disponíveis no S2ID 

 
Fonte: S2ID (s.d.) 

 

O documento fornece as seguintes informações (Figura 6): o código doInstituto 

Brasileiro de Geografia Estatística(IBGE); nome do município; número e data do 

Decreto; tipo de desastre; se o reconhecimento é de Situação de Emergência (SE) ou 

Estado de Calamidade Pública (ECP); número e data da Portaria; número e data do 

Diário Oficial da União. 
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Figura 6 - Arquivo retirado da série histórica do S2ID sobre reconhecimentos de SE ou ECP no Rio de 
Janeiro no ano de 2008 

 
Fonte: S2ID (s.d.) 

 

De maneira a concentrar e aperfeiçoar o sistema de cadastro e armazenamento 

de informações relacionadas a desastres no Brasil, a Portaria nº 25 de 2013 veio a 

instituir que, para ocorrer o decreto de SE ou ECP por entes federativos, é preciso 

utilizar a plataforma S2ID como padrão para tal procedimento. 

A Instrução Normativa n. 36 (BRASIL, 2020) define conceitos importantes 

como: Desastre; Situação de Emergência; Estado de Calamidade Pública; Dano; 

Prejuízo e Recursos. 

Segundo Xavier et al. (2014), o critério para que se decrete SE ou ECP baseia-

se na intensidade dos desastres e na comparação entre a necessidade e a 

disponibilidade de recursos para o restabelecimento da situação de normalidade do 

município. Isto é, significa a ocorrência de uma situação anormal em um dado território 

que culminana necessidade de declarar SE ou ECP para se ter efeito na alteração 

dos processos do governo e da ordem jurídica em um menor prazo possível a fim de 

retomaro cenário normal. 

Após a emissão do decreto, é realizada a descrição das características 

específicas do desastre desde a área afetada até os danos humanos, materiais e 

ambientais, além de prejuízos econômicos e sociais que foram provocados nessa 

situação. Tal documento deve ser preenchido em até cinco dias (120 horas) após a 

ocorrência do evento naturale encaminhado aos órgãos de coordenação do Sistema 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC).  

É importante também destacar que a legitimidade das informações prestadas 

é indispensável, sendo previstas consequências caso existam vícios nas 

documentações ou inexistência da situação solicitada conforme prevê a Instrução 

Normativa n. 2 em seu artigo 12 (BRASIL, 2016):  
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Constatada, a qualquer tempo, a presença de vícios nos documentos 
constantes do § 3º do Art. 11, ou a inexistência do estado de calamidade 
pública ou da situação de emergência declarados, a Portaria de 
Reconhecimento será revogada e perderá seus efeitos, assim como o ato 
administrativo que tenha autorizado a realização da transferência obrigatória, 
ficando o ente beneficiário obrigado a devolver os valores repassados, 
atualizados monetariamente, como determina a legislação pertinente. 

 

Segundo Ferreira, Krüger e Magalhães (2015), o documento mais abrangente 

em relação às descrições de uma situação de desastre é o S2ID. Assim como os 

instrumentos de coleta de dados sobre os desastres. De acordo com os autores, o 

sistema pode ser utilizado como subsídio ao desenvolvimento de estudos para 

mitigação e prevenção de eventos futuros. 

A ferramenta que oferece acesso aos Formulários de Informações do Desastre 

(FIDE) 3 é o Arquivo Digital da página do S2ID. Essa página oferece acesso a 

documentos compilados acerca dos desastres registrados no país antes da criação 

do S2ID. 

De acordo com informações obtidas no site do S2ID, os dados disponíveis no 

Arquivo Digital foram obtidos por meio de um levantamento de campo em todos os 

estados do país e na própria SEDEC, em que foram digitalizados e utilizados para 

registros de desastres no Brasil. Foram usados para complementar os registros 

(Figura 7): formulários de Avaliação de Danos (AVADAN); formulários de Notificação 

Preliminar de Desastre (NOPRED); decretos; portarias; jornais; e outros documentos 

como os provenientes do Arquivo Nacional, Imprensa Nacional, arquivos da SEDECe 

do antigo Ministério da Integração Nacional, atualmente Ministério do 

Desenvolvimento Regional. 

Após o processo de digitalização, os documentos foram tabulados e tratados, 
com objetivo de eliminar a duplicidade dos registros, e posteriormente foram 
inclusos em um banco de dados. Ao total foram 51.524 registros provenientes 
de diferentes tipos de documentos. (CEPED, 2020, p. 42). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3O Formulário de Informações do Desastre (FIDE) substituiu o Relatório de Avaliação de Danos (AVADAN) a 
partir da publicação na Instrução Normativa n° 1, de 2012. 
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Figura 7 - Total de documentos separados por tipo 

 
Fonte: CEPED(2020, p.42) 

 

O S2ID (s.d.) apresenta ainda o Atlas Brasileiro, conjunto de registros que 

disponibiliza informações referentes aos desastres ocorridos no território nacional de 

1991 a 2012, contendo 27 volumes, sendo 26 estaduais (o volume do estado de Goiás 

inclui os dados do Distrito Federal) e um volume para todo o Brasil. O atlas tem como 

objetivo produzir a atualização de dados e melhoria na qualidade de informação 

disponível sobre desastres naturais. 

Os mapas temáticos e as análises contidas nessa ferramenta são resultados 

da compilação e tratamento dos dados extraídos do Arquivo Digital (Figura 8). 

 

O levantamento dos registros históricos, derivando na elaboração dos mapas 
temáticos e na produção do Atlas, é relevante na medida em que viabiliza 
construir um panorama geral das ocorrências e recorrências de desastres no 
País e suas especificidades por estados e regiões. Possibilita, assim, 
subsidiar o planejamento adequado em gestão de risco e redução de 
desastres, a partir da análise ampliada abrangendo o território nacional, dos 
padrões de frequência observados, dos períodos de maior ocorrência, das 
relações destes eventos com outros fenômenos globais e da análise sobre os 
processos relacionados aos desastres no País (CEPED, 2013, p. 4). 
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Figura 8 - Atlas Brasileiro disponíveis por Estado e Federação para download em formato PDF 
 

 
Fonte: S2ID (s.d.) 

 

Outra ferramenta do portal S2ID é a dos Relatórios, a qual apresenta dados 

relacionados aos registros de danos e prejuízos, assim como informações sobre 

reconhecimento federal de SE ou ECP. Os dados disponibilizados são contabilizados 

desde 2013, ano em que o sistema entrou em funcionamento. A página permite 

acesso a quatro tipos de relatórios gerenciais (Figura 9): danos informados, 

reconhecimentos realizados, reconhecimentos vigentes e visão geral, todos estão 

disponíveis para download. 

 

Figura 9 - Relatórios com dados relacionados aos registros de danos e prejuízos, reconhecimento 
federal de situação de emergência 

 
Fonte: S2ID (s.d.) 
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2.2 OBSERVATÓRIO DO CLIMA E SAÚDE 

 

O Observatório de Clima e Saúde (OCS, 2009), Figura 10, é fruto de um projeto 

da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em parceria com o Instituto Nacional de 

Pesquisas Especiais (INPE), apoiado pelo Departamento de Saúde Ambiental e 

Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde. O OCS faz parte da Rede Clima, 

reunindo e conjugando dados ambientais, climáticos, socioeconômicos e de saúde 

produzidos por diferentes instituições, além de abrigar suas próprias pesquisas. 

 

Figura 10 - Página inicial do Observatório de Clima e Saúde

 
Fonte: OCS (c2009) 

  

O Observatório realiza estudos para identificar os padrões climáticos e seus 

efeitos sobre a saúde. Tem como finalidade reunir e compartilhar informações, 

tecnologias e conhecimentos as quais são orientadas para o desenvolvimento de 

redes de pesquisadores e de estudos que avaliem os impactos de tais mudanças 

ambientais e climáticas na saúde da população brasileira. 
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O Observatório direciona esforços para três grupos prioritários: 
pesquisadores, que encontram em um só lugar um conjunto de variáveis 
antes contidas em diferentes bancos de dados; gestores, no auxílio à tomada 
de decisões; e sociedade civil, por meio da troca de informaçõesquevisam 
contribuir para a difusão deconhecimento acerca dos fenômenos climáticos e 
de seus efeitos na saúde (OCS, 2009). 

 

Com objetivo de contribuir com a percepção da relação entre os processos de 

mudanças ambientais e climáticas globais e seus efeitos na saúde, o OCS elaboraum 

inventário de dados ambientais, climáticos, socioeconômicos e de saúde 

disponibilizados por fontes como: o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o 

Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e o Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde. 

A fim de conduzir os mecanismos de busca de dados, são criados e utilizados 

modelos que intentam correlacionar os processos climáticos e os eventos de saúde, 

ajudando no processo de busca e de análise das informações. A tecnologia é utilizada 

para criar ferramentas que permitam a visualização das informações sobre mapas 

digitais, além da associação entre variáveis de diferentes bancos de dados. 

 

Um dos principais objetivos da nossa metodologia é produzir instrumentos 
que apontem tendências, tanto ambientais quanto no setor de saúde, que 
alertem gestores e previnam o desenvolvimento de doenças. Algumas das 
principais formas de se atingir esse objetivo são as análises de dados 
coletados ao longo de extensos períodos (séries temporais), a seleção de 
áreas que são constantemente avaliadas e servem de parâmetro para outras 
localidades - os sítios sentinela ou áreas de vigilância -, além do uso do 
geoprocessamento (OCS, 2009, s/p.). 

 

O Observatório (OCS, 2009), Figura 11, trata os “temas” como objetos 

prioritários de estudos para a identificação dos padrões climáticos e seus efeitos sobre 

a saúde; já os “indicadores” sãomedidas que expressam ou quantificam um serviço, 

um insumo, um resultado, uma característica ou um desempenho de determinado 

produto, processo ou organização, gerando informações úteis à tomada de decisões. 

Esses indicadores foram definidos em reuniões com especialistas, gestores e 

sociedade civil. 

 

 

 

https://climaesaude.icict.fiocruz.br/tema/areas-de-vigilancia
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Figura 11 - Temas e indicadores do Observatório do Clima e Saúde

Fonte: OCS (c2009) 

 

O Observatório possui um espaço com acesso aferramentas que possibilitam 

consultar e acessardados de forma interativa na configuração de “Mapas, Gráficos e 

Tabelas”. Há uma divisão por: 

 

Sistema de indicadores dos temas do Observatório (água, ar, vetores, 
eventos extremos): Visualização de indicadores dos quatro temas do 
Observatório de Clima e Saúde e cruzamento de indicadores em mapas; 
Gráficos sobre indicadores de Ar, Água, Vetores e Eventos Extremos: 
Visualização de indicadores dos quatro temas do Observatório de Clima 
e Saúde e cruzamento de indicadores em gráficos; 
Sistema dos Eventos Extremos: Visualização dos locais das ocorrências 
dos eventos extremos bem como sua quantificação e qualificação em 
formato de mapa, gráficos e tabelas; 
Sistema de Chuva, Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental 
Inadequado (DRSAI) em Manaus: Análise dos dados em comparação 
com a maior cheia da série histórica do rio Negro (mínima e máxima) com 
dados de DRSAI e precipitação; 
Sistema de Dengue no Rio de Janeiro: Análise em mapas da ocorrência 
da dengue no município do Rio de Janeiro levando em consideração as 
classes sociais; 

http://www.climasaude.icict.fiocruz.br/novo/consultar2.php
http://www.climasaude.icict.fiocruz.br/novo/consultar2.php
https://www.climasaude.icict.fiocruz.br/novo/grafico2.php
https://climaesaude.icict.fiocruz.br/sites/climaesaude.icict.fiocruz.br/pvt/diminuir_iframe_mapa_eventos.html
https://www.climasaude.icict.fiocruz.br/manaus/index.php?pag=gmanu
https://www.climasaude.icict.fiocruz.br/manaus/index.php?pag=gmanu
https://climaesaude.icict.fiocruz.br/sites/climaesaude.icict.fiocruz.br/pvt/diminuir_iframe_rio.html
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Sistema Saúde do Semiárido: Visualização das séries e tendências de 
dados de secas e doenças sensíveis a seca em mapas, gráficos e tabelas 
(OCS, 2009, s/p., grifo nosso). 

 

Já as informações dos dados tabulados estão disponíveis para download após 

a seleção dos critérios necessários para a busca dos números. Sendo estes: UF, ano 

(2001 a 2015) e unidades de saúde (postos de saúde, centro de saúde, unidade 

básica, policlínica, hospital geral, hospital especializado, unidade mista, pronto 

socorro geral e hospital especializado) – possuindo como temas “ar”, “água”, “eventos 

extremos”, “vetores”, “socioambientais”. Apesar da informação sobre a disponibilidade 

de downloads, no período da pesquisa, o sistema apresentou um erro, 

impossibilitando sua efetivação.  

No espaço para publicações, encontra-se um local com armazenamento de 

estudos e trabalhos de diferentes tipos, que vão desde 1991 até 2020, como pode ser 

visto na Figura 12. 

 

Figura 12 - Tipos de publicações disponíveis na página do Observatório

 
Fonte: OCS (2009) 

https://shiny.icict.fiocruz.br/sent_seca/
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2.3 OBSERVATÓRIO DOS DESASTRES NATURAIS 

De acordo com informações disponíveis no site do Observatório dos Desastres 

Naturais (ODN, 2021), ver Figura 13, trata-se de um portal desenvolvido pela 

Confederação Nacional de Municípios (CNM) voltado para os gestores municipais. 

Tem como objetivo principal acompanhar, monitorar e avaliar a implementação da 

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) nos municípios brasileiros 

com base no levantamento e no compartilhamento de dados e de informações das 

realidades locais. O portal apresenta a definição de desastres como: 

 

[...] eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um cenário 
vulnerável, causando grave perturbação ao funcionamento de uma 
comunidade ou sociedade envolvendo extensivas perdas e danos humanos, 
materiais, econômicos ou ambientais, que excede a sua capacidade de lidar 
com o problema usando meios próprios (AGÊNCIA CNM, 2019, s/p.). 

 

Figura 13 - Página inicial do Observatório de Desastres Naturais

 
Fonte: ODN (c2021) 

 

O Observatório dos Desastres Naturais visa também: 

 
a) promover banco de publicações contendo levantamento de dados e 
informações das anormalidades provocadas por desastres naturais nos 
municípios brasileiros, disponibilizando-os eletronicamente por meio de portal 
publicado na internet; 
b) disponibilizar publicações de estudos e pesquisas voltadas à sensibilização 
de gestores, profissionais em proteção e defesa civil e sociedade civil, bem 
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como, à construção de um arcabouço técnico confiável de críticas e 
sugestões à PNPDEC e seus instrumentos; 
c) disponibilizar a Confederação Nacional de Municípios material técnico-
institucional para o debate federativo dos temas abordados pelo 
Observatório, com especial enfoque, na propositura de alterações e 
sugestões voltadas ao aprimoramento da PNPDEC e demais Leis; 
d) fortalecer a Gestão de Riscos de Desastres - entre os diversos atores do 
Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC, com o propósito 
de promover a cultura de gerenciamento, monitoramento, resposta, 
preparação e prevenção de riscos de desastres em todos municípios 
brasileiros. 
e) alcançar a população e a mídia para ampliar a divulgação a importância de 
criar novas políticas públicas de proteção e defesa civil, promovendo a 
mudança cultural de prevenção e conscientização da comunidade e de 
gestores na busca de Cidades Resilientes. 
f) divulgar a descentralização de recursos financeiros dos gastos sofridos 
pelos municípios na gestão de riscos de desastres naturais nas ações de 
prevenção, resposta e reconstrução de cenários afetados. 
g) difundir (programas municipais, propostas, projetos, planejamento), 
criadas e realizadas de boas práticas municipais de ações de proteção e 
defesa civil (ODN, c2021, s/p.). 

 
O ODN divide-se em diferentes abas com um mesmo mapa geográfico dos 

municípios brasileiros o qual muda a legenda de acordo com as informações 

selecionadas (Figura 14). Aborda a classificação dos desastres naturais a partir dos 

decretos reconhecidos, dividindo os tipos de desastre em: seca; chuva; 

rompimento/colapso de barragens; derramamento de produtos químicos em ambiente 

lacustre, fluvial e marinho; e outros. Tem como fonte o Ministério da Integração 

Nacional e o IBGE. 
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Figura 14. Página do painel de controle do Desastres Naturais armazenados no Observatório

 
Fonte: ODN (c2021) 
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Figura 15 - Mapa com painel de controle de Estrutura e Planejamento armazenados no Observatório

 
Fonte: ODN (c2021) 

 

Na terceira aba do site, apresenta-se a divisão do mapa de acordo com os 

Recursos da União, isto é, quanto cada município ou estado recebeu do governo após 

decretado algum tipo de desastre entre 2005 a 2016, com valores até R$ 

1.500.000,00, R$ 10.000.000,00, R$ 100.000.000,00 ou acima de R$ 100.000.000,00 

– ver Figura 16. 

Figura 16 - Mapa com painel de Recursos da União armazenados no Observatório

Fonte: ODN (c2021) 

 

O portal (ODN, c2021) armazena também dados sobre os prejuízos informados 

e relatados durante desastres ocorridos entre os anos de 2012 a 2016, sejam eles 

públicos, privados ou danos humanos. 
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Na aba “Barragens” há um mapa com objetivo de fornecer orientações nas 

ações de prevenção de desastres relacionados ao rompimento de barragens. 

Segundo o website (ODN, c2021), a CNM disponibiliza todas as barragens 

cadastradas no Sistema Nacional de Segurança de Barragens, o qual irá 

disponibilizar, de forma continuada, aos gestores municipais e demais interessados 

as informações e os dados acerca da segurança das barragens dentro das normativas 

e da legislação da Política Nacional de Barragens.  

 

Figura 17 - Mapa com painel de barragens cadastradas e armazenados no Observatório

 
Fonte: ODN (c2021) 

 

O sítio eletrônico (ibidem) conta com um espaço de publicações no qual 

armazena apostila de cursos e de estudos técnicos realizados pela própria 

Confederação Nacional dos Municípios e um espaço com vídeos e reportagens 

realizadas pelos profissionais que compõem o Órgão Federal responsável pela gestão 

do Observatório. Disponibiliza, também, uma área na qual traz as principais 

legislações que abordam o tema “desastres e defesa civil”. 

2.4 OBSERVATÓRIO DOS DESASTRES AMBIENTAIS 

 

O quarto e último banco de dados analisado foi o Observatório dos Desastres 

Ambientais (ODAm, 2017). O ODAm foi criado pelo Núcleo de Pesquisas e Estudos 

Socioambientais, vinculado à Universidade Federal Fluminense, em Campos dos 

Goytacazes-RJ, no âmbito de pesquisas e projetos financiados pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiroe pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico.  
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A página eletrônica é responsável por reunir informações de diversas fontes 

com objetivo de divulgar o registro histórico e a análise dos desastres ambientais em 

suas diferentes dimensões. 

 

Figura 18 - Página inicial do ODAm

Fonte: ODAm (2017) 

 

O Observatório apresenta duas linhas de pesquisas vigentes: 

 

Educação e Desastres Ambientais: O objetivo dos pesquisadores nesta 
linha é contribuir para a formação profissional e cidadã com temas 
referentes aos desastres ambientais, por meio de estudos e pesquisas 
nas diferentes modalidades de processos educativos (cursos abertos à 
comunidade, ensino fundamental, ensino médio, graduação e pós-
graduação). Também se pretende que os resultados das pesquisas 
possam influenciar nos conteúdos oferecidos pelos cursos. 
Conflitos Sociais e Desastres Ambientais: Integrar em uma mesma matriz 
conceitual as dinâmicas de intervenção, planejamento e regulação 
pública em seus recortes ambiental, socioespacial/territorial e de 
proteção pública, relacionando-os de modo a analisar, historicamente, 
estratégias materiais e simbólicas nas ações sociais que rompem com a 
invisibilidade do conflito constitutivo da sociedade urbano-industrial-
capitalista. Incluem-se pesquisas que salientam os processos de 
ambientalização (sic.) dos conflitos sociais e das práticas estatais 
(ODAm, c2021, s/p., grifo nosso). 

 

O website (ODAm, 2017) dá acesso às informações de pesquisas concluídas 

ou em andamento (Figura 19), além de publicações de membros do NESA – como 

resumos, resenhas, artigos, livros e capítulos de livros – de modo a abordar diversos 
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temas e debates para a construção de materiais e de dados; enriquecendo, portanto, 

a temática multidisciplinar dos desastres.  

 

Figura 19 - Pesquisa em andamento 
Figura: ODAm (2017) 

 

 

 

 

O ODAm (2017) reúne em seus arquivos as “Fichas de Inventário de 

Desastres”(FID), as quais foram criadas pelos próprios membros do Observatório a 

partir de dados obtidos por documentos oriundos de pesquisa bibliográfica em 

AVADANs, jornais e sites on-line. As FIDs agrupam as informações de acordo com 

município, ano, período de ocorrência, área afetada e descrição do processo como 

mostra a Figura 20 abaixo. 

 

Figura 20 – FID: Ficha de Desastres do município de Campos dos Goytacazes em janeiro de 2012  
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Fonte: ODAm (2017) 

 

Tais fichas têm como objetivo a sistematização e a divulgação de informações 

referentes aos desastres e, embora o banco de dados vise armazenar e disponibilizar 

informações sobre desastres em diferentes territórios concentrados na região sudeste, 

no momento da pesquisa, as informações encontradas são referentes às fichas de 

inventários de desastres do município de Campos dos Goytacazes. 
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3 UMA ANÁLISE SOBRE OS BANCOS DE DADOS 

Face às considerações apresentadas acerca dos bancos de dados sobre 

desastres no Brasil, o presente capítulo tem como objetivo analisar e expor as 

informações de modo a identificar as dificuldades, as disparidades e os limites 

encontrados nesses bancos e, também, apontar os seus benefícios e a sua 

importância. Essas bases de informações foram abordadas através de dois 

procedimentos metodológicos: análise descritiva das informações sistematizadas, no 

capítulo anterior; e, neste, a análise por meio da construção de uma tabela que 

permitiu o emparelhamento das informações selecionadas. 

 Procurou-se analisar os limites identificados nos sites, como os empecilhos 

para o acesso, a tabulação e a alocação de todas as informações. Conforme já 

abordado, entende-se que a publicização dos dados sobre desastres tem como 

finalidade, além do armazenamento histórico, criar uma rede de informações capaz 

de impulsionar a construção das políticas públicas de prevenção e de mitigação 

dessesprocessos; mas é preciso entender os limitadoresos quais dificultam o alcance 

dos objetivos para que os mesmos possam ser melhorados e alinhados. 

O Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID, s.d.) é um portal 

a nível nacional que aborda dados relacionados aos registros de desastres em 

reconhecimento federal de SE e ECP. O siteapresenta informações dispostas através 

de mapas interativos elinks de arquivos (relatórios, jornais, AVADAN, FIDE, portarias) 

com fácil visualizaçãoe acesso à navegação dos dados o qual possui filtros como UF, 

município, tipos de desastre e data de ocorrência. Sendo assim, a disposição de dados 

facilita a pesquisa tanto da academia como da própria população. Há também a 

disponibilidade para download do material consultado e um atlas com um relatório 

completo envolvendo desastrespor estado, porém compreende apenas o período 

entre de 1991 a 2012.  

Em contrapartida, o portal não cumpre com a proposta de apresentar, por 

exemplo, as ações de resposta e de reconstrução realizadas pela Secretaria Estadual 

de Defesa Civil nos territórios envolvidos em desastres, o que demonstra uma 

ineficácia em acompanhar e em registrar os processos e as tomadas de decisões após 

ocorrência dos impactos dos desastresno Brasil. Corrobora-se a necessidade do 

preparo de serviços governamentais não só para contenção dos efeitos imediatos que 
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essas situações impõem, mas também como gerenciamento dos problemas tardios 

causados por esses fenômenos.  

Embora apresente informações atualizadas nos relatórios gerenciais sobre os 

danos informados e sobre os reconhecimentos vigentes e realizados, além de uma 

visão geral, o website não possui arquivos digitais recentes sobre os históricos de 

desastres, tendo em vista que o último registro disponível para consulta e download 

contém informaçõesaté janeiro de 2017. A fim de cumprir com seu objetivo, a 

alimentação do Sistema deve ocorrer de forma regular para que sua atuação seja 

permanente e integral de maneira a contribuir efetivamente na elaboração de políticas 

públicas. 

O Observatório de Clima e Saúde (OCS, 2009) procura realizar estudos para a 

identificação dos padrões climáticos e seus efeitos sobre a saúde, permitindo o acesso 

integrado aos dados disponibilizados em formato de gráficos, tabelas e mapas, de 

modo a oferecer contribuições relacionadas à interação clima-saúde que orientem o 

serviço e o planejamento de políticas públicas na área. Entende-se a relevância de tal 

abordagem, uma vez que as mudanças climáticaspodem influenciar na propagação 

de parasitas, bactérias ou vírus na poluição do ar, na qualidade das águas para 

consumo humano, dentre outras questões pertinentes à ocorrência de desastres. 

Além disso, ao analisar o site do Observatório, podem-se localizar informações 

específicas sobre eventos naturais e seus impactos na vida da população através de 

dados relacionados à saúde, aos impactos econômicos e à ocorrência de desastres 

com diferentes desencadeadores em formatos de gráficos e tabelas. Isso contribui 

para uma análise das consequências na vida e na saúde da população após a 

emergência dos desastres, entendendo-os como um processo.  

Porém o website apresenta uma má disposição e localização dos dados, 

dificultando o acesso a eles. Ainda que haja a possibilidade de navegar e exportar 

informações de acordo com filtro desejado– como tipo de desastres, vetores, UF e 

ano –, por vezes, a página não conclui a disposição final dos dados.  

De acordo com o próprio site (OCS, 2009), os registros do Observatório são 

atualizados de maneira “automática”, isto é, as informações são colocadas por 

diferentes instituições com intuito de simplificar a utilização da ferramenta; contudo tal 

modo de organização pode resultar em uma divergência de dados. Consta também 
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uma desatualização dos dados disponibilizados na rede, tendo em vista que as últimas 

informações em mapas e gráficos são entre os anos de 2013 a 2015. 

No caso do Observatório de Desastres Naturais (ODN, 2021), as informações 

estão dispostas em mapas interativos, que mudam de acordo com as escolhas dos 

temas e dos filtros de seleção como UF, tipo de desastres e ano. Além de não existir 

a possibilidade de exportação de dados, eles se encontram de maneira generalizada 

e com legendas pouco informativas. Mas um dos diferenciais do ODN é um dado não 

abordado por nenhum outro banco de dados pesquisado: os registros sobre as 

barragens, os quais têm como objetivo fornecer orientações nas ações de prevenção 

de desastres relacionados ao seu rompimento.  

Conforme apresentado no capítulo anterior, o Observatório disponibiliza em seu 

mural de publicações estudos técnicos, relatórios e cartilhas elaborados e 

disponibilizados pela CNM. Contudo o fato de serem apenas materiais de uma única 

fonteacaba por limitar as discussões acerca do tema, tendo em vista as poucas 

opções e ofertas de autores nas referências bibliográficas. 

Por fim, o Observatório dos Desastres Ambientais (ODAm, 2017), da 

Universidade Federal Fluminense, surge com o intuito de fornecer dados sobre 

desastres da região sudeste do país. No entanto, até o momento da pesquisa, foram 

identificadas apenas as informações referentes ao município de Campos dos 

Goytacazes. Em contrapartida, o acervo de publicações disponibilizado pelo siteinclui, 

em maior variedade, diferentes tipos como artigos, capítulos de livros, dissertações 

de mestrado e doutorado. 

Destaca-se, no ODAm, a questão acerca da multidisciplinaridade na 

abordagem dos desastres, levando em consideração as diferentes formações 

acadêmicas dos membros que compõem o núcleo responsável por alimentá-lo. Tal 

fato corrobora para a riqueza nas discussões em relação ao tema, poiscarecem de 

análises voltadas às Ciências Humanas. Além, também, de agregar àtroca de 

experiências e informações, contribuindo para a disseminação de saberes e 

conhecimentos que poderão auxiliartanto o público acadêmico quanto a sociedade. 

 Também se evidencia a disponibilização das informações de maneira acessível 

ao leitor, independentemente de sua formação, tornando os dados algo democrático 

e de fácil acesso para consulta ou colaboração. Pois, como visto nos bancos de dados 

anteriores, não há sentido em armazenar as informações se as mesmas não 
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cumprirem com seu papel de visibilizar os acometidos pelos desastres, democratizar 

a informação e acompanhar o encadeamento dos processos após a crise.  

Sendo assim, elaborou-se o Quadro 1 com propósito de reunir as informações 

coletadas sobre os bancos de dados localizados e analisados no presente estudo 

como forma de facilitar a identificar as diferenças detectadas no âmbito deste trabalho. 

 

Quadro 1 - Análise comparativa entre os bancos de dados localizados 

Fonte – Elaborado pela pesquisadora. 

 

 

  

NOME DOS 

BANCOS DE 

DADOS 

Sistema integrado de 

informações sobre 

Desastres - S2ID 

Observatório 

do Clima e 

Saúde 

Observatório 

dos 

Desastres 

Naturais 

Observatório 

dos Desastres 

Ambientais 

ENDEREÇO 

https://www.climasaude

.icict.fiocruz.br/desastr

es/extremos/index.php 

https://www.clim

asaude.icict.fiocr

uz.br/desastres/e

xtremos/index.p

hp 

http://www.des

astres.cnm.org.

br/ 

http://observatorio

dosdesastres.sites

.uff.br/category/no

ticias/ 

INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS 

SEDEC 

CEPED/UFSC 

FIOCRUZ e 

(ICICT),(ENSP) e 

(INPE) e (SVS) 

Confederação 

Nacional De 

Municípios 
NESA/UFF 

 

QUANDO FOI 

CRIADO 

2011 2009 
Informação 

Não Localizada 
2017 

ESCOPO DE 

INFORMAÇÕES 

Desastres com 

reconhecimento federal 

em situação de 

emergência ou em 

estado de calamidade 

pública 

Os padrões 

climáticos e 

seus efeitos 

sobre a saúde no 

Brasil 

Levantamento 

e 

compartilhame

nto de dados e 

informações 

sobre 

desastres 

naturais nos 

municípios 

brasileiros 

Registro de dados 

e a análise dos 

desastres 

socioambientais 

 

ABRANGÊNCIA 
NACIONAL NACIONAL NACIONAL REGIONAL 

ATUALIZAÇÃO 

DOS DADOS DOS 

DESASTRES 

2017 

DADOS – 2015 

 

BIBLIOGRAFIA - 

2020 

DADOS – 2016 

 

BIBLIOGRAFIA 

- 2021 

DADOS: 2012 

BIBLIOGRAFIA: 

2020 

https://www.climasaude.icict.fiocruz.br/desastres/extremos/index.php
https://www.climasaude.icict.fiocruz.br/desastres/extremos/index.php
https://www.climasaude.icict.fiocruz.br/desastres/extremos/index.php
https://www.climasaude.icict.fiocruz.br/desastres/extremos/index.php
https://www.climasaude.icict.fiocruz.br/desastres/extremos/index.php
https://www.climasaude.icict.fiocruz.br/desastres/extremos/index.php
https://www.climasaude.icict.fiocruz.br/desastres/extremos/index.php
https://www.climasaude.icict.fiocruz.br/desastres/extremos/index.php
http://www.desastres.cnm.org.br/
http://www.desastres.cnm.org.br/
http://www.desastres.cnm.org.br/
http://observatoriodosdesastres.sites.uff.br/category/noticias/
http://observatoriodosdesastres.sites.uff.br/category/noticias/
http://observatoriodosdesastres.sites.uff.br/category/noticias/
http://observatoriodosdesastres.sites.uff.br/category/noticias/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A monografia apresentada teve como objetivo analisar as informações 

sistematizadas em bancos de dados acerca de desastres no Brasil. As análises 

quantitativassobre os Observatórios demonstram que são poucos os sites disponíveis 

para consulta dos referidos dados. Além disso, dentre os já existentes, há a 

necessidade de unificação e interação entre os gestores de informações de modo que 

se tente diminuir as divergências entre dados de mesma ocorrência e a fim de se 

fortalecerem enquanto ferramentas de apoio, monitoramento e consulta de gestores 

e população para criação de políticas públicas. 

Observa-se que os registros acerca dos desastres apresentam erros desde a 

classificação do termo devido às divergências científicas – até mesmo nos 

documentos disponibilizados – e à inconsistência no preenchimento dos relatórios, 

sendo estes: os dados de danos humanos, materiais e econômicos; e a omissão de 

dados que geram problemas por interesses econômicos e políticos como, por 

exemplo, a tentativa dos governos municipais de ganharem recursos externos a partir 

da distorção de informações sobre prejuízos causados pelos desastres. 

Considerando que a Defesa Civil e as bases de dados tratam desastres como 

evento, apresentam-se poucas informações sobre os afetados e o pós-crise, pois, 

além de serem ferramentas de monitoramento, alerta e armazenamento sobre 

desastres, esses deveriam acompanhar o cenário após os impactos. As situações 

precisam ser acompanhadas e registradas a fim de os registros não se perderem ou 

caírem em esquecimento; por isso, é importante, também, ter a participação e a 

contribuição de informações fornecidas pela própria sociedade. Embora a principal 

pauta dos órgãos responsáveis pela gestão dos desastres e do armazenamento de 

dados seja a integração entre banco de dados e políticas públicas, essa não é uma 

realidade no campo dos desastres. Dutra (2018) afirma que o trabalho integrado entre 

diferentes setores desse campo ainda apresenta desafios e não ocorre como 

planejado.  

Há necessidade de integrar o trabalho do assistente social enquanto 

profissional de atuação na gestão dos desastres de maneira contínua e não 

emergencial, como ocorre em diversas áreas atualmente. Para haver uma atividade 

efetiva em todo o processo, é preciso atuar constantemente em conjunto enquanto 

profissionais responsáveis por elaborar e executar ações capazes de mitigar e atuar 
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de modo efetivo na crise dos desastres. Tendo em vista que a atuação do assistente 

social na gestão dos desastres, segundo Dutra (2018), pode contribuir para oferecer 

visibilidade e voz aos afetados. 

Nesse sentido, torna-se fundamental a manutenção de grandes bancos de 

dados que possam oferecer condições para melhor compreender o comportamento 

dos desastres e suas consequências a curto, médio e longo prazo. Entende-se que 

as limitações e as lacunas encontradas nos bancos de dados avaliados podem ser 

amenizadas com investimento na integração e manutenção dessas plataformas, mas, 

principalmente com a capacitação de técnicos que atuem na gestão da crise 

desastres, considerando que são eles os principais coletores e registradores de dados 

nessas situações. 
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