


O que é defesa civil?



É um conjunto envolvendo órgãos públicos, 
instituições privadas, entidades não governamentais e 

toda a população formando um sistema que tem por 
objetivo principal reduzir os desastres.

OBJETIVO DA DEFESA CIVIL:

REDUZIR DESASTRES



O que é um desastre?

É quando um evento adverso, seja ele natural ou 
provocado pelo homem (chuva, vento, produtos 
perigosos, etc.), atinge um local vulnerável (área 

sujeita a inundação, telhado frágil, rio que abastece 
cidade, etc.) e isso produz danos ao homem, ao meio 
ambiente ou materiais e/ou prejuizos econômicos e 

sociais.



- Os desastres acontecem nos município;

- A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 
registrou, desde 1980, mais de 4.800 desastres 

no PR;

- Normalmente os Municípios não estão 
preparados para o enfrentamento desses 

eventos, que ainda possuem grande repercussão.



Como reduzir desastres?



Para reduzir desastres é preciso colocar em prática as 
ações globais de defesa civil, trabalhando antes para 

evitar e aprimorando a resposta para reduzir os 
indesejáveis efeitos os desastres.





A Defesa Civil no Paraná
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A responsabilidade de coordenar as 
ações de defesa civil no Estado do 

Paraná cabe à Casa Militar, sendo que, 
seu Secretário-Chefe também exerce a 

função de Coordenador Estadual de 
Defesa Civil.



ESTRUTURA DA DEFESA CIVIL NO PARANÁ:

CEDEC - ESTADUAL

Palácio das Araucárias - Curitiba



O Paraná possui 15 
Coordenadorias Regionais de 

Defesa Civil – COREDEC, 
exercidas pelo Corpo de 

Bombeiros.



-Realizar defesa civil atendendo ao prescrito 
na legislação

-Responsabilidade da primeira resposta no 
atendimento aos desastres

-Integrar-se com as COREDEC

-O PR possui 100% dos municípios com 
COMDEC via decreto - 2003



A defesa civil paranaense realiza alguns programas permanentes 
voltados a prevenção e preparação para desastres:



Fiscalização do transporte 
manuseio e armazenagem

Preparação e atendimento de 
emergências e desastres

Plano estadual de produtos 
perigosos

 - Derramamentos
 - Vazamentos
 - Explosões

 - Contaminações
 - Entre outros tipos 

de acidentes

Integração entre instituições



Proteção ambiental

Aquisição e distribuição de 
materiais de combate

Acompanhamento 
estatístico

Campanhas preventivas

Plano Estadual Mata Viva



Apoio às ações da Secretaria da 
Saúde e da Secretaria da Agricultura 
e Abastecimento

Campanhas preventivas

Ações junto à população

Mutirões de combate a doenças



A população participando ativamente na 
defesa civil

Trabalho voluntário e solidário

Potencialização das especialidades

Multiplicação pelo envolvimento de 
todos



Ações de defesa civil e primeira 
resposta em combate a 
incêndios onde não havia 
bombeiro militar

Parceria entre o Governo do 
Paraná e os municípios que 
já atendeu mais de 80 mil 
ocorrências



Desenvolvimento de ações voltadas à 
redução de desastres em parceria 
com a Secretaria de Estado da 
Educação

Capacitação de professores, 
funcionários e alunos

Planos de evacuação e exercícios 
para emergências e desastres

Formação de cultura preventiva



Criação de um grupo para apoiar em 
situações de desastre

Componentes são indicados pelos 
Secretários de Estado

Mobilização emergencial em 
situações de desastre

Atuação no local subsidiando 
decisões, reduzindo riscos e 
salvaguardando vidas.

Grupo de Apoio Estadual a Desastres



Grupo de empresas interessadas em agir 
conjuntamente diante das emergências

PAM’s em operação no PR: 
Araucária, Campina Grande do 
Sol / Quatro Barras, São José dos 
Pinhais, Curitiba e Cascavel.

Reuniões periódicas e 
participação dos órgãos 
públicos: integração prévia

Exercícios e simulações



A participação das empresas em apoio à Defesa Civil pode 
ocorrer, também, por meio da criação de um PAM ou a 
participação onde ele existir.

A participação num PAM reduz o risco de haver a 
intensificação de um desastre devido à prévia preparação 
dos partícipes.



Além disso, as empresas podem se colocar à disposição da 
defesa civil local, no município, apresentando quais os 

recursos que pode disponibilizar para apoiar em caso de 
desastre (recursos humanos e materiais).



Os recursos humanos, ou seja, os colaboradores, podem ser 
estimulados a realizar cadastramento como voluntários pelo 

site da defesa civil do Paraná:

www.defesacivil.pr.gov.brwww.defesacivil.pr.gov.br



As empresas podem ajudar a fortalecer o caráter 
institucional da defesa civil nos municípios, estimulando o 

poder público local a priorizar a existência de recursos 
materiais e humanos específicos para atuarem antes, 

durante e após a ocorrência de desastres.



REER - REDE ESTADUAL DE EMERGÊNCIAS DE 
RADIOAMADORES



Alertas Meteorológicos

ou 

Monitoramento Meteorológico

SIMEPAR



SIMEPARSIMEPAR

CEDECCEDEC

COMDECCOMDEC

NUDECNUDEC

COREDEC



O Estado do Paraná conta com o SISDC – Sistema de 
Informações da Defesa Civil.

Essa ferramenta possibilita a informatização no 
acompanhamento dos trâmites processuais online e a 
comunicação imediata entre os integrantes do Sistema 
Estadual de Defesa Civil.

Além disso, conta com o georreferenciamento que permite 
uma série de possibilidades benéficas para o planejamento a 
partir da interpretação da realidade.



Acidentes com Produtos 
Químicos Perigosos





Exemplo de inserção de áreas de risco de 
alagamento no SISDC – Município de 
Maringá



Sistema permite o 
gerenciamento das 
ocorrências de 
desastres, 
documentações, 
trâmite e alimentação 
do banco de dados.

Único nesses moldes 
no Brasil, 
desenvolvido em 
Software livre e que, 
por meio de 
convênios operará 
em MG, RS e MT.



Registro online dos desastres e 
georeferenciamento remoto das documentações



Derramamento de Produto 
Químico Perigoso

Cascavel-PR
19/02/2011



-14 mil litros de resíduos 
de óleo

-270 mil pessoas 
afetadas



6 escolas cancelaram 
as aulas nos 3 turnos, 

totalizando 3.500 
alunos/dia sem aula.



Prejuízo direto 
ultrapassando os 300 

mil Reais.

Mobilização de várias coordenadorias regionais de defesa 
civil com a remessa para a instalação de barreiras de 

contenção e absorção.



-Impacto ambiental

-Prejuizos econômicos e sociais

-Repercussão local, regional e 
nacional

- Sistema de Defesa Civil 
submetido a teste









Antonina (área urbana):
Deslizamentos, enxurradas e alagamentos.



Guaratuba (área rural):
Enxurradas.



Morretes (área urbana e rural):
Alagamentos, enxurradas e deslizamentos.



Paranaguá (área urbana e área rural):
alagamentos, enxurradas e deslizamentos.



ANTONINA
Morro das Laranjeiras

Mais de 40 casas destruídas, sendo
105 casas condenadas



ANTONINA
Áreas de alagamento



CORPO DE BOMBEIROS
Resgate de vítimas de locais 

alagados



ANTONINA
Morro das Laranjeiras



Único óbito no Laranjeiras
Alertada, pessoa recusou-se a 

sair de casa.

ANTONINA
Morro das Laranjeiras



PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS

Reunião do Comitê do Governo 
Estadual para o Desastre



CORPO DE BOMBEIROS E GRAER
Resgate de vítimas de locais 
isolados na Serra da Prata



-Mapeamento de risco no PR

-Plano de Mitigação de Riscos para o Litoral do PR

-Plano Estadual de Resposta a Desastres

-Desenvolvimento do SISDC

-Defesa Civil nas Escolas

-Reformulação do Programa Bombeiro Comunitário



-Criação de segmento especializado em Convênios

-Criação da Escola de Defesa Civil

-Realização de exercícios interagindo com as 
Coordenadorias Regionais e Municipais

-Salas de gerenciamento de desastres (fixas e móveis)



- Antonina/PR, 12 de novembro de 2011 – 14 horas



Exercício envolvendo a 
participação da comunidade 
de dois bairros: Portinho e 

Graciosa (99 famílias 
voluntárias)

Mesmo com chuva os 
moradores se envolveram 
seguindo pela rota de fuga 
estabelecida para o Ponto 

de Reunião.



No Ponto de Reunião eram 
recepcionadas por voluntários 
e integrantes da COMDEC de 

Antonina.

À medida em que dia 
ocorrendo o cadastramento 

eram deslocados com o 
auxílio de ônibus ao abrigo.



No abrigo os participantes 
foram recepcionados com 

informações, entretenimento e 
um lanche preparado 

especialmente para a ocasião.

Toda a ação foi acompanhada 
por observadores que também 
visitaram o Posto de Comando 

da Operação, localizado no 
quartel do Corpo de 

Bombeiros de Antonina.





(41) 3350-2701 / 3210-2401

defesacivil@casamilitar.pr.gov.br
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