
Capacitações regionais de gestão em proteção e 
defesa civil e mudanças climáticas 



Regionalização e interdisciplinaridade



 Definição
 gestão sustentável, conservação e restauração de

ecossistemas para reduzir o risco de desastres (Estrella e
Saalismaa 2013)

 Prioridade do Marco de Sendai 2015-2030

Redução de risco de desastres baseada em 
ecossistemas (Eco-DRR)



Rede de Pós-graduação em Eco-DRR
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Racionalidade para Eco-DRR



Entendendo as interações:

 Degradação ambiental              gera desastres                                
(ex: desmatamento e deslizamentos)

 Degradação ambiental               agrava os riscos                     
(ex: assoreamento dos rios e enchentes)

Meio ambiente X risco de desastres

PEDRR, 2016



Entendendo as interações:

 Degradação ambiental            aumenta os 
impactos (ex: infiltração de água e secas)

 Desastres               amplia danos ambientais                                        
(ex: rompimento de barragem e matas ciliares)                                                  

Meio ambiente X risco de desastres

PEDRR, 2016



Gestão e ciclo de desastres

Desastre

Resposta emergencial

Resposta/Socorro

Reabilitação

Reconstrução

Prevenção/mitigação

Preparação

Pós-desastre: recuperaçãoPré-desastre: redução do risco

Eco-DRR



Recuperação da bacia do Rio Doce

Golder Associates, 2016



Recuperação da bacia do Rio Doce

FEAM (2016)



E a sociedade?

Lange et al 2013

Como a população/governo pode contribuir para a mitigação dos desastres?

População

Governo

Conservação da 
natureza

Não pode fazer 
nada

Evitar morar em 
áreas de 
risco/realocar a 
população

Fazer obras de 
infraestrutura 
(cinza)

Restauração da 
natureza



Objetivos do projeto de pesquisa e extensão

Geral: 

- Compreender e promover a redução do risco de desastres por 
meio de abordagens baseadas em ecossistemas (Eco-DRR) na 
recuperação da bacia do Rio Doce, contribuindo assim para a 
mitigação e a adaptação às mudanças climáticas regionalmente. 

Específicos:

- monitoramento e avaliação das intervenções baseadas em 
infraestrutura verde e cinza

- análise da percepção do risco

- capacitação das populações afetadas.



Produtos esperados

Produtos esperados

1. Relatório Técnico: Monitoramento e avaliação das intervenções 
baseadas em infraestrutura verde e cinza na fase pós-desastre

2. Relatório de Pesquisa: Gestão do risco de desastres por meio de 
abordagens baseadas em ecossistemas (Eco-DRR) na recuperação 
da bacia do Rio Doce

3. Artigo científico publicado em periódicos internacionais



Agradecemos  pela atenção

Mais informações nos sites:
pemc.meioambiente.mg.gov.br

clima-gerais.meioambiente.mg.gov.br

Contatos:
pemc@meioambiente.mg.gov.br

clima-gerais@meioambiente.mg.gov.br
(31) 39151488
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