
 

 

 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016 

Estabelece procedimentos e critérios para a decretação de situação 

de emergência ou estado de calamidade pública pelos Municípios, 

Estados e pelo Distrito Federal, e para o reconhecimento federal das 

situações de anormalidade decretadas pelos entes federativos e dá 

outras providências. 

O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, no uso da atribuição que lhe 

confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e considerando o disposto 

nos incisos I e X do artigo 6º da Lei nº 12.608/2012 e sua regulamentação, resolve: 

CAPÍTULO I 

Dos critérios para subsidiar a decretação de situação de emergência ou estado de calamidade 

em caso de desastres  

Art. 1º. O Chefe do Poder Executivo Municipal, Estadual ou do Distrito Federal, integrantes do 

Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), poderá decretar Situação de Emergência 

(SE) ou Estado de Calamidade Pública (ECP) quando for necessário estabelecer uma situação jurídica 

especial para execução das ações de socorro e assistência humanitária à população atingida, 

restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas atingidas por desastre. 

§ 1º Nos casos em que os desastres forem resultantes do mesmo evento adverso e atingirem 

mais de um município concomitantemente, o Governador do Estado poderá decretar a situação de 

emergência ou o estado de calamidade pública nos municípios atingidos.  

§ 2º O Decreto deverá estar fundamentado em parecer do órgão de Proteção e Defesa Civil 

do Município, do Estado ou do Distrito Federal e terá prazo máximo de 180 dias a contar de sua 

publicação. 

§ 3º O Parecer Técnico deverá contemplar os danos decorrentes do desastre e fundamentar a 

necessidade da decretação, baseado nos critérios estabelecidos nesta Instrução Normativa.  

Art. 2º. Quanto à intensidade os desastres são classificados em três níveis:  

a) nível I - desastres de pequena intensidade 

b) nível II - desastres de média intensidade 

c) nível III - desastres de grande intensidade  

 



§ 1º São desastres de nível I aqueles em que há somente danos humanos consideráveis e que 

a situação de normalidade pode ser restabelecida com os recursos mobilizados em nível local ou 

complementados com o aporte de recursos estaduais e federais. 

§ 2º São desastres de nível II aqueles em que os danos e prejuízos são suportáveis e superáveis 

pelos governos locais e a situação de normalidade pode ser restabelecida com os recursos mobilizados 

em nível local ou complementados com o aporte de recursos estaduais e federais;  

§ 3º São desastres de nível III aqueles em que os danos e prejuízos não são superáveis e 

suportáveis pelos governos locais e o restabelecimento da situação de normalidade depende da 

mobilização e da ação coordenada das três esferas de atuação do Sistema Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (SINPDEC) e, em alguns casos, de ajuda internacional.  

§ 4º Os desastres de nível I e II ensejam a decretação de situação de emergência, enquanto os 

desastres de nível III a de estado de calamidade pública.  

Art. 3º. Os desastres de nível II são caracterizados pela ocorrência de ao menos dois danos, sendo um 

deles obrigatoriamente danos humanos que importem no prejuízo econômico público ou no prejuízo 

econômico privado que afetem a capacidade do poder público local em responder e gerenciar a crise 

instalada;  

Art. 4º. Os desastres de nível III são caracterizados pela concomitância na existência de óbitos, 

isolamento de população, interrupção de serviços essenciais, interdição ou destruição de unidades 

habitacionais, danificação ou destruição de instalações públicas prestadoras de serviços essenciais e 

obras de infraestrutura pública. 

CAPÍTULO II 

Dos critérios para reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade 

pública 

Art. 5º. O Poder Executivo Federal poderá reconhecer o decreto do Prefeito, Governador do Estado 

ou Distrito Federal quando for necessário estabelecer uma situação jurídica especial para execução 

das ações de socorro e assistência humanitária à população atingida, restabelecimento de serviços 

essenciais e recuperação de áreas atingidas por desastre.  

Art. 6º. O reconhecimento federal se dará por meio de portaria, mediante requerimento do Chefe do 

Poder Executivo do Município, do Estado ou do Distrito Federal afetado pelo desastre.  

§ 1º O requerimento deve explicitar: 

I – As razões pelas quais a autoridade do poder executivo municipal ou estadual deseja o 

reconhecimento; 

II - Necessidade comprovada de auxílio federal complementar, data e tipo de desastre; 

III – Especificação dos benefícios federais a serem pleiteados para atendimento às vítimas de 

desastres, conforme disposto em legislação; 



IV – Deve contemplar a fundamentação legal e estar acompanhado dos seguintes 

documentos: 

a) Decreto da SE ou ECP do ente federado solicitante (original ou cópia autenticada ou 

carimbo e assinatura de confere com original); 

b) Formulário de Informações do Desastre – FIDE, conforme o estabelecido no anexo I desta 

Instrução Normativa; 

c) Declaração Municipal de Atuação Emergencial – DMATE e/ou Declaração Estadual de 

Atuação Emergencial – DEATE, conforme o estabelecido nos anexos II e III desta Instrução 

Normativa, demonstrando as medidas e ações em curso, capacidade de atuação e recursos humanos, 

materiais, institucionais e financeiros empregados pelo ente federado afetado para o restabelecimento 

da normalidade; 

d) Parecer Técnico do Órgão Municipal ou do Distrito Federal e, quando solicitado, do Órgão 

Estadual de Proteção e Defesa Civil; 

e) Relatório Fotográfico, conforme o estabelecido no anexo IV desta Instrução Normativa, 

contendo fotos datadas, legendadas, com boa resolução, preferencialmente georreferenciadas e que, 

obrigatoriamente, demonstrem a relação direta com os prejuízos econômicos e, quando possível, com 

os danos declarados; 

f) Outros documentos e registros que comprovem as informações declaradas e auxiliem na 

análise do reconhecimento federal. 

§ 2º Os documentos mencionados neste artigo deverão ser enviados ao Ministério da 

Integração Nacional, via Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - S2ID, conforme o 

estabelecido na Portaria N. 526, de 06 de setembro de 2012, observados os prazos, procedimentos e 

critérios estabelecidos pela legislação pertinente. 

I – No caso de desastres súbitos – 15 (quinze) dias da ocorrência do desastre;  

II – No caso dos desastres graduais ou de evolução crônica – 20 (vinte) dias contados da data 

do Decreto do ente federado que declara situação anormal. 

Art. 7º. Quando flagrante a intensidade do desastre e seu impacto social, econômico e ambiental na 

região afetada, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, poderá reconhecer sumariamente a 

situação de emergência ou o estado de calamidade pública com base apenas no Requerimento e no 

Decreto do respectivo ente federado com o objetivo de acelerar as ações federais de resposta aos 

desastres. 

Parágrafo Único – Quando o reconhecimento for sumário, a documentação prevista no § 1º 

do artigo 6º deverá ser encaminhada ao Ministério da Integração Nacional no prazo máximo de 15 

(quinze) dias da data de publicação do reconhecimento.  

 



CAPÍTULO III 

Dos critérios para análise dos pedidos de reconhecimento federal 

Art. 8º. A análise das solicitações de reconhecimento federal obedecerá aos seguintes critérios: 

I – Verificação do cumprimento dos prazos para envio da documentação conforme disposto 

nos incisos I e II do § 2º do Artigo 6º da presente Instrução Normativa; 

II – Verificação da documentação encaminhada ao Ministério da Integração Nacional, por 

meio da SEDEC, solicitando o reconhecimento de SE ou ECP, conforme o Artigo 6º da presente 

Instrução Normativa; 

§ 1º A verificação do cumprimento dos critérios e dos documentos enviados para 

reconhecimento será executada na Folha de Verificação Documental (FVD) do S2ID, nos campos 

destinados às anotações de cada documento solicitado, conforme se segue: 

a) FIDE – será verificado o correto preenchimento dos itens 1 a 7 do FIDE, inclusive dos 

campos de anotações de cada item com os detalhamentos solicitados, e a correlação dos danos e 

prejuízos com o reconhecimento da situação anormal; 

b) DMATE ou DEATE – será verificado o correto preenchimento dos itens do DMATE ou 

DEATE e a correlação das medidas e ações em curso, capacidade de atuação e recursos humanos, 

materiais, institucionais e financeiros empregados pelo município afetado com a solicitação de 

reconhecimento da situação anormal declarada, com o objetivo de averiguar o caráter complementar 

dos recursos que poderão vir a ser disponibilizados pela SEDEC em caso de reconhecimento; 

c) Relatório Fotográfico – verificação das fotografias do desastre, preferencialmente 

georreferenciadas, como forma de auxílio ao entendimento da amplitude e da intensidade do evento 

adverso no cenário vulnerável afetado; 

d) Parecer do Órgão de Defesa Civil – será analisada a fundamentação apresentada pela 

defesa civil municipal em relação à declaração de situação anormal do município e aos danos e 

prejuízos apresentados no FIDE e demais documentos de que trata o Artigo 6º desta Instrução 

Normativa; 

e) Decreto Municipal – verificação do decreto municipal conforme parâmetros apresentados 

no Artigo 6º desta Instrução Normativa; 

f) Ofício de Requerimento – será verificado se o documento contém as razões pelas quais a 

autoridade do poder executivo municipal ou estadual deseja o reconhecimento e a indicação do 

regulamento que indica o reconhecimento federal como condição indispensável de obtenção do 

recurso ou benefício social pleiteado como medida de resposta, restabelecimento de serviços 

essenciais ou recuperação nos casos decorrentes do desastre declarado; 

g) Outros – este campo da FVD refere-se aos documentos descritos no Artigo 6º, os quais 

serão verificados e analisados em relação aos dados e informações apresentados no FIDE e DMATE 



ou DEATE, considerando-se o caráter de esclarecimento e detalhamento que tais documentos podem 

fornecer para o dimensionamento do desastre ocorrido. 

§ 2º Todos os documentos enviados para análise de reconhecimento federal por meio do S2ID 

devem estar assinados por técnicos habilitados em suas referidas áreas de atuação, a fim de subsidiar 

a análise processual. 

§ 3º O Ministério da Integração Nacional por meio da Secretaria Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (SEDEC), poderá devolver o processo para ajustes, os quais serão informados na FVD, 

estipulando o prazo para o retorno automático do processo e a continuidade da análise, com ou sem 

o cumprimento dos ajustes solicitados.  

§ 4º Quando o Município, o Distrito Federal ou o Estado se equivocarem na codificação do 

desastre, o Ministério da Integração Nacional por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa 

Civil (SEDEC), poderá fazer a devida adequação, reconhecendo a situação anormal com base na 

codificação correta e comunicando à autoridade local para que realize o ajuste em seu ato original. 

Art. 9º. A solicitação de reconhecimento federal em grupos de municípios encaminhados à SEDEC 

pelos Órgãos Estaduais de Proteção e Defesa Civil, obedecerá aos mesmos critérios e condições para 

análise e reconhecimento, de acordo com o disposto no Artigo 8º desta Instrução Normativa, 

observando o seguinte: 

I – Quando da Decretação Estadual por grupo de municípios, caso algum dos municípios do 

grupo estiver com FIDE ou a documentação em desacordo com o estabelecido na legislação 

pertinente, o mesmo será desagrupado por não cumprimento dos critérios e condições para 

reconhecimento federal, permanecendo no S2ID, sem prejuízo aos demais. 

II – Toda a documentação enviada poderá ser providenciada pelo Órgão Estadual de Proteção 

e Defesa Civil ou pelas Secretarias Estaduais, à exceção dos FIDEs municipais agrupados, de 

responsabilidade municipal. 

Art. 10. Na fase de análise do reconhecimento o Ministério da Integração Nacional por meio da 

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, poderá se utilizar de outros instrumentos oficiais, 

além da documentação obrigatória enviada pelo Município ou Estado, com o intuito de comprovar os 

dados informados e melhor instruir o processo. 

CAPÍTULO IV 

Do recurso ao indeferimento e disposições Gerais 

Art. 11. O ente federado que discordar do indeferimento do pedido de reconhecimento poderá 

apresentar recurso administrativo à autoridade que proferiu a decisão, por meio do S2ID, no prazo de 

15 (quinze) dias do recebimento da notificação oficial. 

§ 1º O recurso administrativo do ato de indeferimento deverá ser fundamentado, indicando a 

legislação, as razões e justificativas, bem como outros documentos comprobatórios do pleito. 



§ 2º Da decisão proferida no pedido de reconsideração constante do § 1º deste artigo, caberá 

recurso administrativo em último grau ao Ministro da Integração Nacional, no prazo de 15 (quinze) 

dias do recebimento da notificação oficial. 

Art. 12. Constatada, a qualquer tempo, a presença de vícios nos documentos apresentados, ou a 

inexistência da situação de emergência ou do estado de calamidade pública declarados, a portaria de 

reconhecimento será revogada e perderá seus efeitos, assim como o ato administrativo que tenha 

autorizado as transferências obrigatórias realizadas, ficando o ente beneficiário obrigado a devolver 

os valores repassados, atualizados monetariamente, e sujeito às demais penalidades previstas em lei. 

Art. 13. O Ministério da Integração Nacional por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa 

Civil adotará a classificação dos desastres constante da Classificação e Codificação Brasileira de 

Desastres (COBRADE), conforme o estabelecido no Anexo V desta Instrução Normativa.  

Art. 14. O Ministério da Integração Nacional por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa 

Civil, adotará os conceitos no âmbito da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, conforme o 

estabelecido no Anexo VI desta Instrução Normativa. 

Art. 15. Os casos omissos ou excepcionais serão analisados pela autoridade competente do Ministério 

da Integração Nacional. 

Art. 16. Os anexos I, II, III, IV, V e VI da presente Instrução de Normativa, encontram-se 

disponibilizados no endereço eletrônico: http://www.mi.gov.br/web/guest/defesacivil/legislacoes. 

Art. 17. Fica revogada a Instrução de Normativa Nº 1, de 24 de agosto de 2012. 

Art. 18. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

HELDER ZAHLUTH BARBALHO 

Ministro da Integração Nacional 

http://www.mi.gov.br/web/guest/defesacivil/legislacoes


 

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – SINPDEC 

 

Formulário de Informações do Desastre – FIDE 

 

 

 

1. Identificação 

UF:  Município:  

População (Habitantes): PIB (Anual): Orçamento (Anual): Arrecadação (Anual): 

 R$ R$ R$ 

Receita Corrente Líquida – RCL 

Total Anual: R$  Média Mensal: R$  

 
2. Tipificação  3. Data de Ocorrência 

COBRADE Denominação (Tipo ou Subtipo) Dia Mês Ano Horário 

      

 

4. Área Afetada/Tipo de Ocupação 
Não Existe/ 

Não Afetada 
Urbana Rural 

Urbana e 

Rural 

Residencial     

Comercial     

Industrial     

Agrícola     

Pecuária     

Extrativismo Vegetal     

Reserva Florestal ou APA     

Mineração     

Turismo e Outras     

Descrição das Áreas Afetadas (Especificar se Urbana e/ou Rural): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Causas e Efeitos do Desastre - Descrição do Evento e Suas Características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



6. Danos Humanos, Materiais ou Ambientais 

6.1 –  
Danos 
Humanos 

Tipo Nº de Pessoas 

Mortos   

Feridos  

Enfermos  

Desabrigados  

Desalojados  

Desaparecidos  

Outros Afetados  

Total de Afetados  

Descrição dos Danos Humanos: 

 

 

 

 

 
 

6.2 –  
Danos 
Materiais 

 

Tipo 
Quantidades 

Destruídas 

Quantidades 

Danificadas 
Valor (R$) 

Unidades Habitacionais    
Instalações Públicas de Saúde    
Instalações Públicas de Ensino    
Instalações Públicas Prestadoras de Outros Serviços    
Instalações Públicas de Uso Comunitário    
Obras de Infraestrutura Pública    

Descrição dos Danos Materiais: 

 

 

 

 

 
 

6.3 –  
Danos 
Ambientais 

 

Tipo População do Município Atingida 

Contaminação do Ar 

(    ) 0 a 5% 

(    ) 5 a 10% 

(    ) 10 a 20% 

(    ) Mais de 20% 

Contaminação da Água 

(    ) 0 a 5% 

(    ) 5 a 10% 

(    ) 10 a 20% 

(    ) Mais de 20% 

Contaminação do Solo 

(    ) 0 a 5% 

(    ) 5 a 10% 

(    ) 10 a 20% 

(    ) Mais de 20% 

Diminuição ou Exaurimento Hídrico 

(    ) 0 a 5% 

(    ) 5 a 10% 

(    ) 10 a 20% 

(    ) Mais de 20% 

Incêndio em Parques, APA’s ou APP’s 
Área Atingida 
(    ) Até 40% 

(    ) Mais de 40%  
Descrição dos Danos Ambientais: 

 

 

 

 

 

 
 



 

7. Prejuízos Econômicos Públicos e Privados 

7.1 – 
Prejuízos 
Econômicos 
Públicos 

Serviços Essenciais Prejudicados 
Valor Para 

Restabelecimento (R$) 

Assistência Médica, Saúde Pública e Atendimento de Emergências Médicas  

Abastecimento de Água Potável  

Esgoto de Águas Pluviais e Sistema de Esgotos Sanitários  

Sistema de Limpeza Urbana e de Recolhimento e Destinação do Lixo  

Sistema de Desinfestação/Desinfecção do Habitat/Controle de Pragas e Vetores  

Geração e Distribuição de Energia Elétrica  

Telecomunicações  

Transportes Locais, Regionais e de Longo Curso  

Distribuição de Combustíveis, Especialmente os de Uso Doméstico  

Segurança Pública  

Ensino  

Valor Total dos Prejuízos Públicos  

Descrição dos Prejuízos Econômicos Públicos: 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 –  
Prejuízos      
Econômicos 
Privados 
 

Setores da Economia Valor (R$) 

Agricultura  

Pecuária  

Indústria  

Comércio  

Serviços  

Valor Total dos Prejuízos Privados  

Descrição dos Prejuízos Econômicos Privados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Instituição Informante 

Nome da Instituição: 
Endereço: 

CEP: 

E-mail:  

Nome do Responsável: 
 

Cargo: Assinatura e Carimbo 
 
 

Telefones: 
(   ) 
(   ) 

Dia Mês Ano 

   

 

9. Instituições Informadas SIM NÃO 

Órgão Estadual de Proteção e Defesa Civil   

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sedec   

 

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sedec 
Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 7º Andar 

CEP: 70.067-901 - Brasília/DF 

Telefone Plantão: 0800 644 0199 

 



 SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – SINPDEC 

 DECLARAÇÃO MUNICIPAL DE ATUAÇÃO EMERGENCIAL - DMATE 

 Município:  UF:  

 
1. Caracterização de Situação de Emergência ou Calamidade Pública:  SIM NÃO 

A magnitude do evento superou  a capacidade de gestão do desastre pelo poder público municipal    

Os danos e prejuízos comprometeram a capacidade de resposta do poder público municipal ficou e está 

comprometida? 
  

Os prejuízos econômicos públicos foram causados por esse desastre   

Os prejuízos econômicos públicos desse desastre foram separados dos privados   

Informe, resumidamente, esses danos e prejuízos: 
 

 
 

 2. Informações Relevantes sobre o desastre 

HISTÓRICO DE DESASTRE 
SIM NÃO 

Este tipo de evento já ocorreu anteriormente   

Este tipo de evento ocorre anual e repetidamente   

Se este tipo de desastre ocorre repetida e/ou anualmente cite as ações preventivas e explique porque ainda exige ação 

emergencial 

 

 

 3. Informações sobre capacidade gerencial do Município 

 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO/TÁTICO/OPERACIONAL MUNICIPAL 
SIM NÃO 

Já foi efetuado o mapeamento das áreas de risco neste Município   

O município possui COMDEC ou órgão correspondente   

Existe Plano de Contingência para o tipo de desastre ocorrido   

Foram realizados simulados de evacuação  da população nas áreas de risco do município   

Esse desastre foi previsto e tem recurso orçamentário na LOA atual   

Existe um programa/projeto para enfrentamento desse problema com inclusão no PPA   

Órgãos e Instituições Estaduais apoiam a Defesa Civil Municipal   

Informe as dificuldades do município para a gestão do desastre 
 

 

 

 4. Medidas e Ações em curso: Indicar as medidas e ações de socorro, assistência e de reabilitação do cenário 

adotadas pelo Estado. 

 4.1 Mobilização e Emprego de Recursos Humanos e Institucionais 

Indicar o emprego com: “S” para SIM, “N” para NÃO. Marcar “NA” com um “X” caso necessite apoio. 

 PESSOAL / EQUIPES EMPREGADAS 

S/N NA QUANT. 

Apoio a Saúde e Saúde Pública    

Avaliação de Danos    

Reabilitação de Cenários (obras públicas e serviços gerais)    

Assistência médica    

Busca, resgate e salvamento    

Segurança pública    

Ajuda humanitária    

Promoção, assistência e comunicação social    

Outros    

 

 



Descrever outros e/ou detalhar, quando for o caso, o pessoal e equipes já empregados ou mobilizados. 

  

 

 

 4.2 MOBILIZAÇÃO E EMPREGO DE RECURSOS MATERIAIS: 

Indicar o emprego com: “S” para SIM, “N” para NÃO. Marcar “NA” com um “X” caso necessite apoio. 

 MATERIAL / EQUIPAMENTO EMPREGADO 

S/N NA QUANT. 

Helicópteros, Barcos, Veículos, Ambulâncias, Outros meios de transporte    

Equipamentos e Máquinas    

Água Potável/ Alimentos/Medicamentos    

Material de Uso pessoal (asseio e higiene, utensílios domésticos, vestuário, calçados, etc)    

Material de Limpeza, desinfecção, Desinfestação e Controle de Pragas e Vetores    

Outros    

Descrever e/ou detalhar, quando for o caso, os materiais e equipamentos já empregados ou providenciados. 

 

 

 

 4.3. MOBILIZAÇÃO E EMPREGO DE RECURSOS FINANCEIROS 

Indicar o emprego com: “S” para SIM, “N” para NÃO. Marcar “NA” com um “X” caso necessite apoio. 

 VALOR FINANCEIRO EMPREGADO 

S/N NA VALOR (R$) 

Oriundos de Fonte Orçamentária Municipal    

Oriundos de Fonte Extra orçamentária Municipal    

Oriundos de Doações: Pessoas Físicas, Pessoas Jurídicas, ONG    

Oriundos de Outras fontes    

Descrever e/ou detalhar 

 

 

 

5. INFORMAÇÕES PARA CONTATO 

Órgão Municipal de Proteção e Defesa Civil: 

Telefone: (     )   

Celular:  (     )   

Fax: (     )   

E-mail: 

 

Local e Data :                         ,           de                      de 201_ 

 

 



 

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – SINPDEC 

 

DECLARAÇÃO ESTADUAL DE ATUAÇÃO EMERGENCIAL - DEATE 

Atuação no Município de:  UF:  

1. Medidas e Ações em curso: Indicar as medidas e ações de socorro, assistência e de reabilitação do cenário 

adotadas pelo Estado. 
1.1 Mobilização e Emprego de Recursos Humanos e Institucionais 

Indicar o emprego com: “S” para SIM, “N” para NÃO. Marcar “NA” com um “X” caso necessite apoio. 

PESSOAL / EQUIPE EMPREGADA S/N  NA QUANT. 

Resgate e combate a sinistros    

Apoio a Saúde e Saúde Pública    

Avaliação de Danos    

Reabilitação de Cenários    

Assistência médica    

Saneamento básico    

Segurança    

Obras públicas e serviços gerais    

Promoção, assistência e comunicação social    

Instalação e Administração de abrigos temporários    

Outros    

Descrever “outros” e/ou detalhar, quando for o caso, o pessoal e equipes já empregados ou mobilizados. 

 

 

 

 

 

 
 

1.2 Mobilização e Emprego de Recursos Materiais 

Indicar o emprego com: “S” para SIM, “N” para NÃO. Marcar “NA” com um “X” caso necessite apoio. 

MATERIAL / EQUIPAMENTO EMPREGADO S/N  NA QUANT. 

Helicópteros, Barcos, Veículos, Ambulâncias, Outros meios de transporte    

Equipamentos e Máquinas    

Água Potável    

Medicamentos    

Alimentos    

Material de Uso pessoal (asseio e higiene, utensílios domésticos, vestuário, calçados, 

etc) 
   

Material de Limpeza, desinfecção, Desinfestação e Controle de Pragas e Vetores    

Outros    

Descrever “outros” e/ou detalhar, quando for o caso, os materiais e equipamentos já empregados ou 

providenciados. 

 

 

 

 
 

1.3 MOBILIZAÇÃO E EMPREGO DE RECURSOS FINANCEIROS 

Indicar o emprego com: “S” para SIM, “N” para NÃO. Marcar “NA” com um “X” caso necessite apoio. 

VALOR FINANCEIRO EMPREGADO S/N  NA VALOR (R$) 

Oriundos do Orçamento Estadual     

Oriundos de Fontes Estaduais Extraorçamentárias    

Oriundos de Fundo Estadual de Defesa Civil ou correlato    

Oriundos de Doações da População: Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas    

Oriundos de Doações ONGs    

Oriundos de Ajuda Internacional    

TOTAL  
 



2. Outras Informações Relevantes para Restabelecer a Normalidade no Município.  

Ação S N  

Foi implementado o Sistema de Comando de Operações no cenário do desastre?    

Existe Plano de Contingência para o tipo de desastre ocorrido?    

Já foi realizado Simulado desse Plano de Contingência?    

Há sistema de Alerta e Alarme local e regional?    

Há coordenação sobre doação não financeira da Sociedade, ONG’s, Outros Países e 

Organismos Internacionais, etc? 

   

O estado apoiou o município para a avaliação de danos e prejuízos?    

Cite os Órgãos Setoriais e Instituições Estaduais que já estão apoiando o órgão municipal de proteção e defesa 

civil: 

 

 

 

 

 

3. INFORMAÇÕES PARA CONTATO   

Órgão Estadual de Proteção e Defesa Civil: 

Telefone: (     )   

Celular: (     )   

Fax: (     )   

E-mail: 

 

 

Local e Data :                         ,           de                      de 201_ 

 

 

 



 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

MUNICÍPIO: 

UF: 

DATA DO DESASTRE: 

DESASTRE: (Conforme Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 

LEGENDA: Pequena explanação sobre a foto, contendo localidade, data, fato observado.  

(Coordenadas do GPS) 
 

 

 

 
 

LEGENDA: Pequena explanação sobre a foto, contendo localidade, data, fato observado.  

(Coordenadas do GPS) 
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Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (Cobrade)

GRUPO SUBGRUPO TIPO SUBTIPO DEFINIÇÃO COBRADE SIMBOLOGIA

1. Terremoto 1. Tremor de terra 0 Vibrações do terreno que provocam 
oscilações verticais e horizontais na superfície 
da Terra (ondas sísmicas). Pode ser natural 
(tectônica) ou induzido (explosões, injeção 
profunda de líquidos e gás, extração de 
fluidos, alívio de carga de minas, enchimento 
de lagos artificiais).

1.1.1.1.0

2. Tsunami 0 Série de ondas geradas por deslocamento 
de um grande volume de água causado 
geralmente por terremotos, erupções 
vulcânicas ou movimentos de massa.

1.1.1.2.0

2. Emanação
vulcânica

0 0 Produtos/materiais vulcânicos lançados na 
atmosfera a partir de erupções vulcânicas.

1.1.2.0.0

3. Movimento
de massa

1. Quedas,
tombamentos e 
rolamentos

1. Blocos As quedas de blocos são movimentos rápidos 
e acontecem quando materiais rochosos 
diversos e de volumes variáveis se destacam 
de encostas muito íngremes, num movimento 
tipo queda livre.

Os tombamentos de blocos são movimentos 
de massa em que ocorre rotação de um bloco 
de solo ou rocha em torno de um ponto ou 
abaixo do centro de gravidade da massa 
desprendida.

Rolamentos de blocos são movimentos de 
blocos rochosos ao longo de encostas, que 
ocorrem geralmente pela perda de apoio 
(descalçamento).

1.1.3.1.1

2. Lascas As quedas de lascas são movimentos 
rápidos e acontecem quando fatias delgadas 
formadas pelos fragmentos de rochas se 
destacam de encostas muito íngremes, num 
movimento tipo queda livre.

1.1.3.1.2

3. Matacães Os rolamentos de matacães são caracterizados 
por movimentos rápidos e acontecem 
quando materiais rochosos diversos e de 
volumes variáveis se destacam de encostas e 
movimentam-se num plano inclinado.

1.1.3.1.3

4. Lajes As quedas de lajes são movimentos rápidos 
e acontecem quando fragmentos de rochas 
extensas de superfície mais ou menos plana 
e de pouca espessura se destacam de 
encostas muito íngremes, num movimento 
tipo queda livre. 

1.1.3.1.4

2. Deslizamentos 1. Deslizamentos
de solo e/ou rocha

São movimentos rápidos de solo ou rocha, 
apresentando superfície de ruptura bem definida, 
de duração relativamente curta, de massas de 
terreno geralmente bem definidas quanto ao seu 
volume, cujo centro de gravidade se desloca para 
baixo e para fora do talude. Frequentemente, 
os primeiros sinais desses movimentos são a 
presença de fissuras.

1.1.3.2.1
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GRUPO SUBGRUPO TIPO SUBTIPO DEFINIÇÃO COBRADE SIMBOLOGIA

3. Corridas de
massa

1. Solo/Lama Ocorrem quando, por índices pluviométricos 
excepcionais, o solo/lama, misturado com a 
água, tem comportamento de líquido viscoso, de 
extenso raio de ação e alto poder destrutivo. 

1.1.3.3.1

2. Rocha/
Detrito

Ocorrem quando, por índices pluviométricos 
excepcionais, rocha/detrito, misturado com a 
água, tem comportamento de líquido viscoso, de 
extenso raio de ação e alto poder destrutivo. 

1.1.3.3.2

4. Subsidências
e colapsos

0 Afundamento rápido ou gradual do terreno 
devido ao colapso de cavidades, redução da 
porosidade do solo ou deformação de material 
argiloso. 

1.1.3.4.0

4. Erosão 1. Erosão
costeira/Marinha

0 Processo de desgaste (mecânico ou 
químico) que ocorre ao longo da linha da 
costa (rochosa ou praia) e se deve à ação 
das ondas, correntes marinhas e marés.

1.1.4.1.0

2. Erosão de
margem fluvial

0 Desgaste das encostas dos rios que provoca 
desmoronamento de barrancos.

1.1.4.2.0

3. Erosão
continental

1. Laminar Remoção de uma camada delgada e uniforme 
do solo superficial provocada por fluxo hídrico 
não concentrado.

1.1.4.3.1

2. Ravinas Evolução, em tamanho e profundidade, da 
desagregação e remoção das partículas do 
solo de sulcos provocada por escoamento 
hídrico superficial concentrado.

1.1.4.3.2

3. Boçorocas Evolução do processo de ravinamento, em 
tamanho e profundidade, em que a desagregação 
e remoção das partículas do solo são provocadas 
por escoamento hídrico superficial e subsuperficial 
(escoamento freático) concentrado.

1.1.4.3.3

1. Inundações 0 0 Submersão de áreas fora dos limites 
normais de um curso de água em zonas que 
normalmente não se encontram submersas. 
O transbordamento ocorre de modo gradual, 
geralmente ocasionado por chuvas prolongadas 
em áreas de planície.

1.2.1.0.0

2. Enxurradas 0 0 Escoamento superficial de alta velocidade 
e energia, provocado por chuvas intensas e 
concentradas, normalmente em pequenas 
bacias de relevo acidentado. Caracterizada pela 
elevação súbita das vazões de determinada 
drenagem e transbordamento brusco da calha 
fluvial. Apresenta grande poder destrutivo.

1.2.2.0.0

3. Alagamentos 0 0 Extrapolação da capacidade de escoamento de 
sistemas de drenagem urbana e consequente 
acúmulo de água em ruas, calçadas ou outras 
infraestruturas urbanas, em decorrência de 
precipitações intensas.

1.2.3.0.0
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GRUPO SUBGRUPO TIPO SUBTIPO DEFINIÇÃO COBRADE SIMBOLOGIA

1. Sistemas
de grande 
escala/Escala 
regional

1. Ciclones 1. Ventos
costeiros 
(mobilidade 
de dunas)

Intensificação dos ventos nas regiões 
litorâneas, movimentando dunas de areia 
sobre construções na orla. 

1.3.1.1.1

2. Marés de
tempestade 
(ressaca)

São ondas violentas que geram uma maior 
agitação do mar próximo à praia. Ocorrem 
quando rajadas fortes de vento fazem subir 
o nível do oceano em mar aberto e essa
intensificação das correntes marítimas 
carrega uma enorme quantidade de água 
em direção ao litoral. Em consequência, as 
praias inundam, as ondas se tornam maiores 
e a orla pode ser devastada alagando ruas e 
destruindo edificações.

1.3.1.1.2

2. Frentes
frias/Zonas de
convergência

0 Frente fria é uma massa de ar frio que avança 
sobre uma região, provocando queda brusca 
da temperatura local, com período de duração 
inferior à friagem.

Zona de convergência é uma região que está 
ligada à tempestade causada por uma zona de 
baixa pressão atmosférica, provocando forte 
deslocamento de massas de ar, vendavais, 
chuvas intensas e até queda de granizo.

1.3.1.2.0

2. 
Tempestades

1. Tempestade
local/Convectiva

1. Tornados Coluna de ar que gira de forma violenta e 
muito perigosa, estando em contato com 
a terra e a base de uma nuvem de grande 
desenvolvimento vertical. Essa coluna de ar 
pode percorrer vários quilômetros e deixa um 
rastro de destruição pelo caminho percorrido.

1.3.2.1.1

2. 
Tempestade 
de raios

Tempestade com intensa atividade elétrica 
no interior das nuvens, com grande 
desenvolvimento vertical.

1.3.2.1.2

3. Granizo Precipitação de pedaços irregulares de gelo. 1.3.2.1.3

4. Chuvas
intensas

São chuvas que ocorrem com acumulados 
significativos, causando múltiplos desastres 
(ex.: inundações, movimentos de massa, 
enxurradas, etc.).

1.3.2.1.4

5. Vendaval Forte deslocamento de uma massa de ar em uma 
região.

1.3.2.1.5

3. 
Temperaturas 
extremas

1. Onda de calor 0 É um período prolongado de tempo 
excessivamente quente e desconfortável, onde 
as temperaturas ficam acima de um valor normal 
esperado para aquela região em determinado 
período do ano. Geralmente é adotado um 
período mínimo de três dias com temperaturas 
5°C acima dos valores máximos médios.

1.3.3.1.0
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GRUPO SUBGRUPO TIPO SUBTIPO DEFINIÇÃO COBRADE SIMBOLOGIA

2. Onda de frio 1. Friagem Período de tempo que dura, no mínimo, 
de três a quatro dias, e os valores de 
temperatura mínima do ar ficam abaixo dos 
valores esperados para determinada região 
em um período do ano.

1.3.3.2.1

2. Geadas Formação de uma camada de cristais de gelo 
na superfície ou na folhagem exposta.

1.3.3.2.2

1. Seca 1. Estiagem 0 Período prolongado de baixa ou nenhuma 
pluviosidade, em que a perda de umidade do 
solo é superior à sua reposição.

1.4.1.1.0

2. Seca 0 A seca é uma estiagem prolongada, 
durante o período de tempo suficiente para 
que a falta de precipitação provoque grave 
desequilíbrio hidrológico. 

1.4.1.2.0

3. Incêndio
florestal

1. Incêndios
em parques, 
áreas de 
proteção 
ambiental 
e áreas de 
preservação 
permanente 
nacionais, 
estaduais ou 
municipais

Propagação de fogo sem controle, em 
qualquer tipo de vegetação situada em áreas 
legalmente protegidas.

1.4.1.3.1

2. Incêndios
em áreas não 
protegidas, 
com reflexos 
na qualidade 
do ar

Propagação de fogo sem controle, em qualquer 
tipo de vegetação que não se encontre em 
áreas sob proteção legal, acarretando queda 
da qualidade do ar.

1.4.1.3.2

4. Baixa umidade
do ar

0 Queda da taxa de vapor de água suspensa 
na atmosfera para níveis abaixo de 20%.

1.4.1.4.0

1. Epidemias 1. Doenças
infecciosas virais

0 Aumento brusco, significativo e transitório 
da ocorrência de doenças infecciosas 
geradas por vírus.

1.5.1.1.0

2. Doenças
infecciosas 
bacterianas

0 Aumento brusco, significativo e transitório da 
ocorrência de doenças infecciosas geradas 
por bactérias.

1.5.1.2.0

3. Doenças
infecciosas 
parasíticas

0 Aumento brusco, significativo e transitório da 
ocorrência de doenças infecciosas geradas 
por parasitas.

1.5.1.3.0

4. Doenças
infecciosas 
fúngicas

0 Aumento brusco, significativo e transitório da 
ocorrência de doenças infecciosas geradas 
por fungos.

1.5.1.4.0
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GRUPO SUBGRUPO TIPO SUBTIPO DEFINIÇÃO COBRADE SIMBOLOGIA

2. Infestações/
Pragas

1. Infestações de
animais

0 Infestações por animais que alterem 
o equilíbrio ecológico de uma região,
bacia hidrográfica ou bioma afetado por 
suas ações predatórias.

1.5.2.1.0

2. Infestações de
algas

1. Marés
vermelhas

Aglomeração de microalgas em água doce 
ou em água salgada suficiente para causar 
alterações físicas, químicas ou biológicas 
em sua composição, caracterizada 
por uma mudança de cor, tornando-se 
amarela, laranja, vermelha ou marrom.

1.5.2.2.1

2. Cianobactérias
em reservatórios

Aglomeração de cianobactérias em 
reservatórios receptores de descargas 
de dejetos domésticos, industriais e/ou 
agrícolas, provocando alterações das 
propriedades físicas, químicas ou biológicas 
da água.

1.5.2.2.2

3. Outras
infestações

0 Infestações que alterem o equilíbrio 
ecológico de uma região, bacia 
hidrográfica ou bioma afetado por suas 
ações predatórias.

1.5.2.3.0

1. Desastres
siderais com riscos
radioativos

1. Queda
de satélite 
(radionuclídeos)

0 Queda de satélites que possuem, na 
sua composição, motores ou corpos 
radioativos, podendo ocasionar a liberação 
deste material.

2.1.1.1.0

2. Desastres com
substâncias e 
equipamentos 
radioativos de uso 
em pesquisas, 
indústrias e usinas 
nucleares

1. Fontes
radioativas em 
processos de 
produção

0 Escapamento acidental de radiação 
que excede os níveis de segurança 
estabelecidos na norma NN 3.01/006:2011 
da CNEN.

2.1.2.1.0

3. Desastres
relacionados com 
riscos de intensa 
poluição ambiental 
provocada por 
resíduos radioativos

1. Outras fontes
de liberação de 
radionuclídeos 
para o meio 
ambiente

0 Escapamento acidental ou não acidental 
de radiação originária de fontes 
radioativas diversas e que excede os 
níveis de segurança estabelecidos 
na norma NN 3.01/006:2011 e NN 
3.01/011:2011 da CNEN.

2.1.3.1.0

1. Desastres em
plantas e distritos 
industriais, parques 
e armazenamentos 
com 
extravasamento de 
produtos perigosos

1. Liberação
de produtos 
químicos para 
a atmosfera 
causada por 
explosão ou 
incêndio

0 Liberação de produtos químicos diversos 
para o ambiente, provocada por explosão/
incêndio em plantas industriais ou outros 
sítios.

2.2.1.1.0
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GRUPO SUBGRUPO TIPO SUBTIPO DEFINIÇÃO COBRADE SIMBOLOGIA

2. Desastres
relacionados à 
contaminação 
da água

1. Liberação
de produtos 
químicos nos 
sistemas de 
água potável

0 Derramamento de produtos químicos 
diversos em um sistema de abastecimento 
de água potável, que pode causar alterações 
nas qualidades físicas, químicas, biológicas.

2.2.2.1.0

2. Derramamento
de produtos 
químicos em 
ambiente lacustre, 
fluvial, marinho e 
aquífero

0 Derramamento de produtos químicos 
diversos em lagos, rios, mar e reservatórios 
subterrâneos de água, que pode causar 
alterações nas qualidades físicas, químicas e 
biológicas.

2.2.2.2.0

3. Desastres
relacionados 
a conflitos 
bélicos

1. Liberação de
produtos químicos 
e contaminação 
como 
consequência de 
ações militares

0 Agente de natureza nuclear ou radiológica, 
química ou biológica, considerado 
como perigoso, e que pode ser utilizado 
intencionalmente por terroristas ou 
grupamentos militares em atentados ou em 
caso de guerra.

2.2.3.1.0

4. Desastres
relacionados 
a transporte 
de produtos 
perigosos

1. Transporte 
rodoviário

0 Extravasamento de produtos perigosos 
transportados no modal rodoviário.

2.2.4.1.0

2. Transporte 
ferroviário

0 Extravasamento de produtos perigosos 
transportados no modal ferroviário.

2.2.4.2.0

3. Transporte 
aéreo

0 Extravasamento de produtos perigosos 
transportados no modal aéreo.

2.2.4.3.0

4. Transporte 
dutoviário

0 Extravasamento de produtos perigosos 
transportados no modal dutoviário.

2.2.4.4.0

5. Transporte 
marítimo

0 Extravasamento de produtos perigosos 
transportados no modal marítimo.

2.2.4.5.0

6. Transporte 
aquaviário

0 Extravasamento de produtos perigosos 
transportados no modal aquaviário.

2.2.4.6.0

1. Incêndios
urbanos

1. Incêndios em
plantas e distritos 
industriais, 
parques e 
depósitos

0 Propagação descontrolada do fogo em 
plantas e distritos industriais, parques e 
depósitos.

2.3.1.1.0

2. Incêndios em
aglomerados 
residenciais

0 Propagação descontrolada do fogo em 
conjuntos habitacionais de grande densidade.

2.3.1.2.0
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GRUPO SUBGRUPO TIPO SUBTIPO DEFINIÇÃO COBRADE SIMBOLOGIA

1. Colapso de
edificações

0 0 Queda de estrutura civil. 2.4.1.0.0

2. 
Rompimento/
colapso de 
barragens

0 0 Rompimento ou colapso de barragens. 2.4.2.0.0

1. Transporte 
rodoviário

0 0 Acidente no modal rodoviário envolvendo 
o transporte de passageiros ou cargas não
perigosas.

2.5.1.0.0

2. Transporte
ferroviário

0 0 Acidente com a participação direta de veículo 
ferroviário de transporte de passageiros ou 
cargas não perigosas.

2.5.2.0.0

3. Transporte 
aéreo

0 0 Acidente no modal aéreo envolvendo o 
transporte de passageiros ou cargas não 
perigosas.

2.5.3.0.0

4. Transporte 
marítimo

0 0 Acidente com embarcações marítimas 
destinadas ao transporte de passageiros e 
cargas não perigosas.

2.5.4.0.0

5. Transporte 
aquaviário

0 0 Acidente com embarcações destinadas ao 
transporte de passageiros e cargas não 
perigosas.

2.5.5.0.0
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 

 

ANEXO VI  

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016 

 

CONCEITOS NO ÂMBITO DA POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO E 

DEFESA CIVIL 

I - proteção e defesa civil: conjunto de 

ações de prevenção, mitigação, 

preparação, resposta e recuperação 

destinadas a evitar desastres e minimizar 

seus impactos sobre a população e a 

promover o retorno à normalidade social, 

econômica ou ambiental; 

II - ações de prevenção: medidas e 

atividades prioritárias destinadas a evitar a 

instalação de riscos de desastres. 

III – ações de mitigação: medidas e 

atividades imediatamente adotadas para 

reduzir ou evitar as consequências do 

risco de desastre; 

IV - ações de preparação: medidas 

desenvolvidas para otimizar as ações de 

resposta e minimizar os danos e as perdas 

decorrentes do desastre; 

V - ações de resposta: medidas 

emergenciais, realizadas durante ou após o 

desastre, que visam ao socorro e à 

assistência da população atingida e ao 

retorno dos serviços essenciais; 

VI - ações de recuperação: medidas 

desenvolvidas após o desastre para 

retornar à situação de normalidade, que 

abrangem a reconstrução de infraestrutura 

danificada ou destruída, e a reabilitação 

do meio ambiente e da economia, visando 

ao bem-estar social; 

VII - desastre: resultado de eventos 

adversos, naturais, tecnológicos ou de 

origem antrópica, sobre um cenário 

vulnerável exposto a ameaça, causando 

danos humanos, materiais ou ambientais e 

consequentes prejuízos econômicos e 

XVI - desastre súbito: são eventos 

adversos que ocorrem de forma 

inesperada e surpreendente, caracterizados 

pela velocidade da evolução e pela 

violência dos eventos causadores; 

XVII - desastre gradual: são eventos 

adversos que ocorrem de forma lenta e se 

caracterizam por evoluírem em etapas de 

agravamento progressivo; 

XVIII - ações de socorro: ações que 

têm por finalidade preservar a vida das 

pessoas cuja integridade física esteja 

ameaçada em decorrência do desastre, 

incluindo a busca e o salvamento, os 

primeiros-socorros e o atendimento pré-

hospitalar; 

XIX - ações de assistência às vitimas: 

ações que têm por finalidade manter a 

integridade física e restaurar as condições 

de vida das pessoas afetadas pelo desastre 

até o retorno da normalidade; 

XX - ações de restabelecimento de 

serviços essenciais: ações que têm por 

finalidade assegurar, até o retorno da 

normalidade, o funcionamento dos 

serviços que garantam os direitos sociais 

básicos aos desamparados em 

consequência do desastre; 

XXI – evento adverso: desastre 

natural, tecnológico ou de origem 

antrópica; 

XXII - evento adverso natural: 

desastre natural considerado acima da 

normalidade em relação à vulnerabilidade 

da área atingida, que podem implicar em 

perdas humanas, socioeconômicas e 

 



sociais; 

VIII - situação de emergência: situação 

anormal, provocada por desastres, 

causando danos e prejuízos que 

impliquem o comprometimento parcial da 

capacidade de resposta do poder público 

do ente federativo atingido; 

IX - estado de calamidade pública: 

situação anormal, provocada por desastre, 

causando danos e prejuízos que 

impliquem o comprometimento 

substancial da capacidade de resposta do 

poder público do ente federativo atingido; 

X- ameaça: evento em potencial, 

natural, tecnológico ou de origem 

antrópica, com elevada possibilidade de 

causar danos humanos, materiais e 

ambientais e perdas socioeconômicas 

públicas e privadas; 

XI - vulnerabilidade: exposição 

socioeconômica ou ambiental de um 

cenário sujeito à ameaça do impacto de 

um evento adverso natural, tecnológico ou 

de origem antrópica; 

XII - risco de desastre: potencial de 

ocorrência de evento adverso sob um 

cenário vulnerável; 

XIII - gestão de risco de desastres: 

medidas preventivas destinadas à redução 

de riscos de desastres, suas consequências 

e à instalação de novos riscos; 

XIV - gestão de desastres: compreende 

o planejamento, a coordenação e a 

execução das ações de resposta e de 

recuperação; 

XV - plano de contingência: 

documento que registra o planejamento 

elaborado a partir da percepção do risco   

de determinado tipo de desastres e 

estabelece os procedimentos e 

responsabilidades; 

 

ambientais; 

XXIII - evento adverso tecnológico: 

desastre originado por condições 

tecnológicas decorrentes de falhas na 

infraestrutura ou nas atividades humanas 

específicas consideradas acima da 

normalidade, que podem implicar em 

perdas humanas, socioeconômicas e 

ambientais; 

XXIV - evento adverso antrópico: 

desastre decorrente de atividades humanas 

predatórias ou consideradas acima da 

normalidade, que podem implicar em 

perdas humanas, socioeconômicas e 

ambientais; 

XXV - dano: resultado das perdas 

humanas, materiais ou ambientais 

infligidas às pessoas, comunidades, 

instituições, instalações e aos 

ecossistemas, como consequência de um 

desastre; 

XXVI - prejuízo: medida de perda 

relacionada com o valor econômico, social 

e patrimonial de um determinado bem, em 

circunstâncias de desastre; 

XXVII - perda: privação ao acesso de 

algo que possuía ou a serviços essenciais; 

e 

XXVIII - recursos: conjunto de bens 

materiais, humanos, institucionais e 

financeiros utilizáveis em caso de desastre 

e necessários para o restabelecimento da 

normalidade. 

 

 


