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1. INTRODUÇÃO
O presente relatório trata das atividades desenvolvidas na III Reunião de
Trabalho do Conselho de Defesa Sul-Americano - CDS, da União de Nações
Sul-Americanas - UNASUL, que ocorreu na cidade de Lima, Perú, nos dias 13
e 14 de outubro de 2016 compreendendo o período total de afastamento do
Brasil, de 11 a 15 de outubro de 2016. A terceira reunião de trabalho consistiu
de um workshop técnico intitulado Reunião do Grupo de Trabalho III Extra
Plano de Ação 2016 do Conselho de Defesa Sul-Americano para a Elaboração
do Atlas Sul-Americano de Mapas de Riscos de Desastres Naturais. E contou
com a participação de representantes dos Estados-Membro integrantes do
CDS, dos seguintes países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Perú e
Venezuela.

A delegação brasileira foi composta pelo Comandante Paulo Sérgio Camillo de
Toledo da Subchefia de Operações do Ministério da Defesa, e pelo geólogo
Jorge Pimentel, chefe do Departamento de Gestão Territorial – DEGET, da
Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial – DHT, do Serviço Geológico do
Brasil, CPRM/SBG.

O Serviço Geológico do Brasil se fez representar na Reunião do Grupo de
Trabalho III Extra Plano de Ação 2016 em atendimento à Carta n°0092016/VPD/GEPA/CDS-UNASUL (Anexo II) encaminhado pelo Dr. Gustavo A.
Olivares Marcos, Diretor Executivo da delegação peruana no CDS-UNASUL, e
Circular 1045-2016 encaminhada aos Chefes de Delegações Nacionais dos
Estados Membros do CDS pela Almiranta Elisa Amélia Di Tizio Arias,
Secretária Pró-Tempore do CDS-Venezuela. Em decisão AD Referendum foi
autorizado pelo Diretor-Presidente da CPRM, em 30/09/2016, a participação do
Chefe do Departamento de Gestão Territorial – DEGET na comitiva brasileira
representando o Serviço Geológico do Brasil. Em continuidade, a ASSUNI
encaminhou a Solicitação para Afastamento do País, no memorando 100/2016ASSUNI de 04/10/2016, ao Diretor Presidente da CPRM.
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A solicitação de autorização de viagem foi encaminhada pela Diretoria de
Hidrologia e Gestão Territorial - DHT, nos Formulários de Viagem ao Exterior FVE - número 002/DEGET/2016 em 22/10/2016. A viagem foi classificada
quanto ao Tipo, como Com Ônus Limitado, onde a CPRM concedeu apenas o
salário e demais benefícios, e o Ministério da Defesa assumiu o custeio das
despesas com passagens aéreas, hospedagem e alimentação.

A autorização para o afastamento do País foi publicada no Diário Oficial da
União no dia 07 de outubro de 2016, na seção 2, por determinação do Ministro
de Minas e Energia, com enquadramento da viagem conforme o Art. 1º, inciso
IV, do Decreto nº 1.387/1995 (Anexo II). Em continuidade a ASSUNI
encaminhou ao SERAFI-RJ o memorando 107/2016-ASSUNI, de 07 de outubro
de 2016, a autorização de afastamento do País para o representante do SGB
viajar para Lima, Peru, no período de 11 a 15 de outubro de 2016.

2. OBJETIVOS DA VIAGEM
A viagem teve como objetivo a participação do representante do Serviço
Geológico do Brasil, como membro da comitiva brasileira, na Reunião do Grupo
de Trabalho III Extra Plano de Ação 2016 do CDS/UNASUL. A reunião teve por
finalidade dar continuidade das discussões sobre o estabelecimento de
procedimentos técnicos e metodológicos padronizados para a elaboração de
Mapas de Risco dos países sul-americanos relacionados com processos de
enchentes, inundações, movimentos de massa, vulcanismo, tsunamis e
queimadas (incêndios florestais).

A reunião técnica teve, também, como finalidade o estabelecimento de
mecanismos tecnológicos para a transferência, difusão e acesso aos dados e
informações geoespaciais e registros administrativos referentes a riscos de
desastres, para os países membros da UNASUL. Nesse sentido foi designado
que o sistema SIGRID – UNASUL, originalmente desenvolvido pelo
CENEPRED – Centro Nacional de Predição e Prevenção de Desastres do
Perú, como o sistema integrador de dados georreferenciados sobre os eventos
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acima descritos, a ser utilizado na gestão dos riscos nos países sulamericanos.

3. PROGRAMAÇÃO DA VIAGEM
A viagem do geólogo Jorge Pimentel teve início no dia 11 de outubro de 2016,
partindo do Aeroporto Internacional do Galeão no voo LATAM JJ 8074 com
destino a Santiago do Chile, e no voo LA 2640, da mesma companhia aérea,
com destino a cidade de Lima, Perú.

O dia 12 de outubro foi reservado para a preparação e planejamento das
questões relativas aos trabalhos de mapeamento de risco realizados pelo SGB
e consolidação da apresentação programada para o primeiro dia da reunião
técnica.

Nos dias 13 e 14 de outubro de 2016 ocorreram as apresentações e
discussões metodológicas conforme o programa da Reunião do Grupo de
Trabalho III Extra Plano de Ação 2016 do Conselho de Defesa Sul-Americano
para a Elaboração do Atlas Sul-Americano de Riscos de Desastres Naturais.

O retorno ao Brasil ocorreu no dia 15 de outubro de 2016 no voo JJ 8099,
operado pela LATAM, partindo de Lima para o Aeroporto Internacional de
Guarulhos - SP, e no voo JJ 3978 do Aeroporto de Congonhas – SP, para o
Aeroporto Internacional do Galeão-RJ (Anexo II).

4. ATIVIDADES REALIZADAS

Dia 13 de outubro de 2016
4.1 Abertura dos trabalhos
Após o registro das delegações nacionais ocorreu a abertura dos trabalhos
com as palavras de boas vindas do Sr. Ministro de Defesa Mariano Gonzalez
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Fernandez. Em continuidade foi realizada a foto oficial do evento e um coffeebreak para recepcionar os participantes.

Os trabalhos iniciaram com a palestra do CENEPRED (Centro Nacional de
Predição e Prevenção de Desastres do Perú) sobre os avanços do Plano de
Trabalho para a elaboração do Atlas de Mapas de Risco;

4.2 Apresentações de cada responsável por eixo temático
Cada representante das delegações presentes apresentaram um balancete
com contribuições, conclusões e avanços alcançados em cada eixo temático;

4.3 Propostas de padronização de terminologias e simbologias
Foram discutidas as propostas de padronização das terminologias e
simbologias para a elaboração do Atlas de Riscos da América do Sul. A
Delegação Venezuelana distribuiu um texto com sugestões referentes aos
processos relacionados com tsunamis, secas e estiagens, e parâmetros para a
elaboração

de

mapas

de

sensibilidade

ambiental

para

eventos

hidrometeorológicos.

4.4 Escolha do logotipo do sistema SIGRID
Foi realizada a votação para a eleição do logotipo Sul-Americano para acesso
ao sistema SIGRID, cujo resultado consagrou o logo já adotado no projeto;

4.5 Visita ao CENEPRED - Centro Nacional de Predição e Prevenção de
Desastres do Perú
Após o almoço foi realizada a visita ao CENEPRED onde ocorreu uma
apresentação sobre o Centro Nacional de Predição e Prevenção de Desastres
do Perú, suas atribuições e ações em defesa da população. Em continuidade
as delegações conheceram o sistema SIGRID e foram apresentados os dados,
até o momento, disponíveis no sistema. Nesse momento o Brasil assumiu
importante postura, pois havia disponibilizado na reunião de 2015, não apenas
dados digitais, mas o serviço WMS de dados publicados no sistema SID –
Sistema Integrado de Dados para a Prevenção de Desastres Naturais,
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desenvolvido pela DEINF/DIGEOP (DRI) e DEGET (DHT) referentes aos
setores de risco geológicos do Brasil. Esse procedimento foi elogiado no
momento da apresentação pela equipe do CENEPRED como sendo a forma de
integrar os sistemas dos países participantes.

Dia 14 de outubro de 2016

4.6 Apresentações e Proposições pelas Delegações Nacionais
A delegação do Brasil apresentou os processos mais comuns de movimentos
de massa que ocorrem no território nacional. Nesse momento foi feita a
disponibilização de CD´s com os arquivos no formato shape-file dos setores de
risco mapeados de 2011 a 2016. As delegações da Venezuela e do Equador
também apresentaram suas proposições.

4.7 Intercâmbio acadêmico
Apresentação e aprovação pelas delegações participantes das propostas de
intercâmbio acadêmico com cursos ofertados e solicitados visando à ampliação
da capacitação técnicas das equipes nacionais dos países membros:

Brasil
Oferta de capacitação:
.Curso de Mapeamento e Gestão de Riscos – curso presencial com 40 horas
de duração.
.Curso de Modelagem Espacial de Dados para a Elaboração de Cartas de
Suscetibilidade e Perigo aos Movimentos de Massa e Inundações, com 40
horas de duração.

Demanda de capacitação:
Curso sobre os processos dinâmicos em encostas que ocorrem na América do
Sul e métodos de mapeamento, para 20 integrantes do SGB. E curso de
utilização do sistema SIGRID.
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Peru
Oferta de capacitação:
.Procedimento metodológico para a avaliação de riscos originados por
fenômenos naturais. Curso presencial com duração 03 dias a ser realizado em
fevereiro de 2017.

.Administração e execução de inspeções técnicas de Segurança de edificações
nos governos locais. Curso presencial com 03 dias de duração.

.Reunião sobre parâmetros Tsunamigénicos a partir de fontes sísmicas
unitárias e pré-simuladas. Curso presencial de 03 dias (24 horas) com teoria e
prática.

Demanda de capacitação:
.Modelagem e análise numérica de inundação costeira.
.Técnicas de monitoramento e vigilância frente à inundação por Tsunami e
elevação do nível do mar.
.Marco normativo e critérios para a avaliação e gestão de riscos por
inundações.
.Integração das informações relacionadas ao tema usando a ferramenta
SIGRID.

Outras propostas
Além das ofertas e solicitação de cursos de capacitação acima listados, outros
treinamentos foram ofertados por diversas instituições dos países membros do
projeto CDS-UNASUL. Essas propostas serão disponibilizadas oportunamente.

5. Conclusões
Ao final dos trabalhos da III reunião para a Elaboração do Atlas Sul-Americano
de

Riscos de

Desastres

Naturais

foram

encaminhamentos:
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estabelecidos

os seguintes

Dos eixos temáticos propostos para o projeto, o tema movimentos de massa
ficou sob a responsabilidade da Colômbia, sendo o Brasil corresponsável pelo
desenvolvimento dos trabalhos de integração de nomenclatura de tipologia e
elaboração de manuais técnicos.

O Sistema SIGRID, aprovado como o sistema CDS-UNASUL como instrumento
para a previsão e estimação de riscos no âmbito do CDS.

Na visita ao CENEPRED para a apresentação formal do Sistema SIGRID CDSUNASUL foi destacada a contribuição da CPRM/SGB no fornecimento do link
de acesso aos dados publicados no Sistema Integrado de Dados para a
Prevenção de Desastres Naturais – SID (CPRM/SGB), para a equipe do
CENEPRED. Conforme anteriormente citado, na apresentação dos dados
disponibilizados pelo Brasil para acesso no sistema SIGRID, foi declarado que
essa forma de disponibilização de dados, via WMS, é o desejado e o proposto
para a integração de dados dos países participantes, possibilitando a
visualização de dados e bases de dados de atributos via WEB.

Entretanto, mesmo considerando o sucesso dos primeiros testes de acesso
que estabelece, efetivamente, a interoperabilidade entre os sistemas, se faz
necessário a realização de reuniões por videoconferência para troca de
informações a cerca dos tipos de dados, estrutura de base de dados, campos
de informações e outras características dos dados disponibilizados. As
reuniões técnicas por videoconferência, a serem realizados entre as equipes do
CENEPRED e CPRM/SGB, tem por finalidade, também, equacionar problemas
relacionados com dificuldades de acessar dados referentes a mapas muito
pesados como as Cartas de Suscetibilidade.
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ANEXO I
Registro Fotográfico
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Foto 1–Foto oficial da III Reunião Técnica do CDS/UNASUL

Foto 2 – Abertura dos trabalhos pelo Sr. Ministro de Defesa Mariano Gonzalez
Fernandez.

Foto 3 – Delegação brasileira na III Reunião Técnica do CDS UNASUL
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Foto 4 – Relato do andamento dos trabalhos pelas delegações na III RT

Foto 5 – Apresentação do Sistema SIGRID no CENEPRED

Foto 6 – Apresentação do SIGRID com a visualização dos dados de riscos geológicos
dos municípios trabalhados pela CPRM e disponibilizados no sistema SID
desenvolvido pela DIGEOP (DRI) e DEGET (DHT)
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Foto 7 – Apresentação do sistema integrado de dados para a gestão de desastres do
CENEPRED

Foto 8 – Participantes da visita ao CENEPRED

Foto 9 – Apresentação da CPRM sobre os tipos de processos de movimentos de
massa que ocorrem no Brasil
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ANEXO II
Cópia dos Documentos e Autorizações de Viagem ao Exterior
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Anexo II - Carta 009-2016 da UNASUL
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Anexo II – Cópia do Diário Oficial da União autorizando a viagem do
pesquisador Jorge Pimentel ao exterior
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Anexo II – Memo ASSUNI ao SERAFI autorizando a viagem do pesquisador
Jorge Pimentel
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Anexo II – Bilhetes de embarque nos voos do Rio de Janeiro para Santiago do
Chile, Lima, e de retorno ao Brasil
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