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INTRODUÇÃO

O Modelo de Gestão Integrada do COP-BH define seis linhas de atuação para o Centro, sendo

essas: Monitoramento da Cidade, Pronta Resposta de Ocorrências, Gestão de Situações Críticas,

Operações Integradas, Eventos e Prevenção de Problemas. Cada uma destas linhas de atuação

possui um protocolo de atuação integrada, com as regras gerais. Além disso, é relevante pactuar

as regras para naturezas específicas de problemas públicos, tal como os eventos de chuva (por

exemplo alagamentos, enxurradas e inundações), objeto do presente Protocolo.

A linha de atuação de MONITORAMENTO DA CIDADE consiste no monitoramento

preventivo e inteligente da cidade, por meio do uso de câmeras, sensores e informações de

inteligência que visam antecipar a identificação de ocorrências e eventos, analisar os riscos,

gerar alertas e possibilitar a adoção tempestiva de ações que visem evitar ou minimizar seu

impacto, criando, assim, uma consciência situacional compartilhada a respeito da cidade.

A linha de atuação de PRONTA RESPOSTA consiste na articulação das instituições e de seus

agentes para atendimento de ocorrências de caráter multiagência e/ou críticas (urgentes

e/ou impactantes) com o propósito de favorecer uma resposta ágil, efetiva e resolutiva aos

incidentes que vierem a ocorrer na cidade. Essa linha de atuação se materializa num

trabalho 24 horas por dia, 7 dias na semana, num ambiente chamado Sala de Controle

Integrado – SCI, com a presença de instituições municipais e estaduais de segurança, ordem

pública, mobilidade, fiscalização, emergência em saúde, defesa civil, serviços urbanos,

dentre outros

A linha de atuação de GESTÃO DE SITUAÇÕES CRÍTICAS: as situações críticas podem ser

identificadas por alertas de risco do monitoramento da cidade e/ou pela avaliação de

criticidade de ocorrências de pronta resposta, impactando o estágio operacional da cidade

e demandando o acionamento de outros níveis de governança, com base nas diretrizes da

liderança situacional do problema. Consiste na articulação das instituições para execução

das ações de contingência planejadas ou não, na gestão de Postos de Comando de nível

local ou de Grupo Tático de Gestão de Situação Crítica, ou até mesmo no suporte à atuação

de Gabinetes de Crise, instituídos pelo nível estratégico;

A linha de atuação de OPERAÇÕES INTEGRADAS consiste na articulação de diferentes

instituições para, a partir de um planejamento operacional integrado, tratar-se problemas

específicos da cidade que demandem uma atuação planejada e antecipada. As operações

integradas devem ser registradas, priorizadas, categorizadas conforme o nível de

governança, planejadas operacionalmente junto às instituições e sob diretrizes da liderança

situacional do problema, bem como monitoradas e avaliadas;

A linha de atuação de EVENTOS consiste na articulação de diversas instituições envolvidas

na promoção de eventos e atrações, tanto aqueles organizados por promotores

particulares, quanto eventos promovidos por órgãos da PBH, como o Carnaval, visando

consolidar um planejamento operacional integrado que viabilize a sua realização. Tal

planejamento deve ter em vista todos os impactos que os eventos podem gerar para a

cidade. Além disso, a atuação contempla o acompanhamento da realização das ações

previstas nos planejamentos e o monitoramento de possíveis incidentes que possam vir a

ocorrer nos eventos, bem como a gestão integrada de grandes eventos por meio de Postos

de Comando;

A linha de atuação de PREVENÇÃO DE PROBLEMAS trata dos problemas públicos que

acontecem no dia a dia da cidade a partir de um método estruturado de identificação,

análise e resposta, intitulado no COP-BH de metodologia GISP (Gestão Integrada de

Segurança e Prevenção).

DESCRIÇÃO LINHAS DE ATUAÇÃO

Modelo de Gestão do COP-BH
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ESTRUTURA DO PROTOCOLO

O seguinte protocolo possui uma estrutura pautada no fluxo de atividades específico de cada situação trabalhada. Portanto, inicia-se o protocolo apresentando-se seu objetivo geral

e seu fluxo de atividades, composto por uma sequência de etapas, descritas inicialmente de forma geral. Em seguida, o protocolo será detalhado, estabelecendo quais instituições

estão envolvidas e quais são suas atribuições específicas em cada etapa. Além disso, regras de negócio serão expostas com maior detalhamento para cada etapa. Por fim, o

protocolo traz como anexo um resumo das atribuições de todas as instituições envolvidas.
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A etapa de prevenção/mitigação consiste em ações

priorizadas para evitar que desastres relacionados a eventos

de chuva ocorram ou que seus efeitos sejam minimizados.

Nessa etapa, diversas instituições atuam de diferentes formas,

conforme descrito no plano de contingência, contudo todas

possuem um ponto em comum: realização de ações

preventivas e campanhas educativas relacionadas aos seus

setores. Importante ressaltar a possibilidade da identificação

da necessidade de aplicação do método IARA para

desenvolvimento de projetos de prevenção de eventos de

chuvas, a ser pactuada com o líder situacional e desenvolvida

de forma integrada.

A etapa consiste na preparação de todos os atores públicos municipais

para resposta aos eventos de chuvas. Portanto, um ponto relevante dessa

etapa é a capacitação dos agentes, competência da SUPDEC. Além disso,

vale ressaltar a importância do Grupo de Gestão de Riscos e Desastres

(GGRD) e do monitoramento meteorológico e alertas realizados pela

SUPDEC, através da Diretoria de Meteorologia e Alerta de Riscos - DMAR.

Assim, é importante pactuar o fluxo de comunicação de todas as

atividades e agentes que englobam a preparação.

Ações de caráter definitivo destinadas a restabelecer o cenário

destruído pelo desastre, como a reconstrução ou recuperação de

unidades habitacionais, infraestrutura pública, sistema de abastecimento

de água, etc. Essa etapa não será detalhada nesse protocolo de

atuação integrada em Eventos de Chuva, uma vez que extrapola as

competências dos órgãos de pronta resposta da cidade e é detalhada

em procedimentos específicos da Defesa Civil.

A etapa de resposta consiste nas atividades de socorro e assistência que

são desenvolvidas após o evento de chuva de fato ocorrido. Portanto,

cada órgão do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SIMPDEC)

atua conforme suas competências estabelecidas no Plano de

Contingência, executando as ações de socorro prioritárias e

estabelecendo o Posto de Comando Local, quando necessário. Além

disso, em situações críticas, há a uma postura organizacional não

rotineira para o gerenciamento integrado das ações de resposta. A

resposta ainda consiste no desenvolvimento, a partir da metodologia de

SCO, das seguintes atribuições: assistência humanitária, abrigamento,

segurança alimentar e assistência funerária.

1. Prevenção/Mitigação de eventos 

de chuva

2. Preparação para eventos de chuva

3. Resposta a eventos de chuva4. Reconstrução após eventos de chuva

PROTOCOLO DE ATUAÇÃO INTEGRADA EM EVENTOS DE CHUVAS | FLUXO DE ATIVIDADES

O Protocolo de Atuação Integrada

em Eventos de Chuva, como por

exemplo alagamentos, enxurradas e

inundações, tem como objetivo

otimizar a articulação das instituições,

a partir de informações rápidas e

precisas, minimizando o impacto dos

eventos de chuva para a população.

OBJETIVO
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PREVENÇÃO/MITIGAÇÃO ETAPAS
A etapa de prevenção/mitigação consiste em ações priorizadas para evitar que desastres relacionados a

eventos de chuva ocorram ou que seus efeitos sejam minimizados. Nessa etapa, diversas instituições

atuam de diferentes formas conforme descrito no plano de contingência, contudo todas possuem um

ponto em comum: realização de ações preventivas e campanhas educativas relacionadas aos seus

setores. Importante ressaltar a possibilidade da identificação da necessidade de aplicação do método

IARA para desenvolvimento de projetos de prevenção de eventos de chuvas, a ser pactuada com o líder

situacional e desenvolvida de forma integrada.

1. Identificar necessidade de aplicação do método IARA para 

desenvolvimento de projetos de prevenção;

2. Coordenar o desenvolvimento de diagnósticos integrados de 

eventos de chuva;

3. Coordenar a pactuação de planos de ação de prevenção de 

eventos de chuva;

4. Coordenar a aplicação do método IARA para prevenção de 

eventos de chuva.

COP-BH:

1. Mapeamento das áreas de risco;

2. Realização de vistorias preventivas nas áreas de inundação 

mapeadas, em conjunto com os NAC's e demais órgãos do 

SIMDEC;

3. Participar da aplicação do método IARA para alagamento;

4. Realização de campanhas educativas;

5. Participar no desenvolvimento de diagnósticos integrados, 

planos de ação e projetos de prevenção de alagamento.

SUPDEC: 

1. Manutenção, limpeza, desobstrução ou pequenas 

intervenções em sistemas de drenagem pluvial, esgoto, 

pequenos cursos d‟água, vias de pedestre, etc., com o 

objetivo de evitar a deflagração ou agravamento de 

situações de risco;

2. Obras e grandes intervenções de infraestrutura;

3. Participar de diagnósticos integrados, pactuar planos de ação 

e desenvolver projetos de prevenção de eventos de chuva

GERMA - SUDECAP:

1. Limpeza de vias, logradouros públicos e córregos com 

objetivo de evitar carreamento de resíduos que causem 

obstrução aos dispositivos de drenagem. 

SLU:

1. Realização de campanhas educativas relacionadas a eventos 

de chuva;

2. Participar de diagnósticos integrados, pactuar planos de ação 

e desenvolver projetos de prevenção de eventos de chuva, 

quando aplicável;

TODAS AS INSTITUIÇÕES:

AÇÕES 

INSTITUIÇÕES

AÇÕES 

INTEGRADAS

I

Identificação 
do problema

A 

Análise das 
causas

R 
(Resposta)

A 

Avaliação

• Durante o período chuvoso, que acontece de outubro a março, as

ocorrências integradas relacionadas a eventos de chuva serão

registradas no sistema informatizado do COP-BH. Ao longo desse

período, o Grupo Gestor de Riscos e Desastres (GGRD) se reúne

semanalmente, discutindo as dificuldades de atuação e

consequentemente, refletindo sobre oportunidades de melhoria.

• Assim, após o período chuvoso, a partir da avaliação dos registros de

eventos de chuva, pode ser identificada a necessidade de aplicação

do método IARA para desenvolvimento de projetos de prevenção de

eventos de chuvas. Com a análise dos registros, indicadores e

identificação de determinados padrões, deve ser direcionada a

aplicação do método IARA caso pactuado com o líder situacional,

seguindo o Protocolo de Atuação Integrada na Prevenção de

Problemas, a análise das causas dos eventos de chuva e a elaboração

de ações para tratá-las. As ações serão desenvolvidas de forma

integrada pelas instituições envolvidas e coordenadas pela Gerência

do Observatório do Espaço Urbano do COP-BH. Ressalta-se que as

próprias instituições podem desenvolver projetos próprios de

prevenção de eventos de chuva, conforme protocolos internos. Dessa

forma, as ações preventivas integradas seriam acompanhadas no

período entre chuvas para garantir uma atuação otimizada no

próximo período chuvoso.
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A SUPDEC será responsável por enviar à população de Belo Horizonte os comunicados e alertas através

dos seus canais de comunicação. A DMAR comunicará aos agentes municipais o status das condições

hidrometereológicas na cidade, com o uso das ferramentas tecnológicas disponíveis.

A etapa de preparação consiste na preparação de todos os atores públicos municipais para resposta aos

eventos de chuva, por exemplo alagamentos, enxurradas e inundações. Portanto, um ponto relevante

dessa etapa é a capacitação dos agentes, competência da SUPDEC. Além disso, vale ressaltar a

importância do grupo de gestão de riscos e desastres (GGRD) e do monitoramento meteorológico e

alertas realizados pela SUPDEC, através da Diretoria de Meteorologia e Alerta de Riscos – DMAR. Assim,

é importante pactuar o fluxo de comunicação de todas as atividades e agentes que englobam a

preparação.

1. Capacitação dos gestores municipais nos planos de 

contingência e protocolos;

2. Aquisição e estocagem de materiais de ajuda humanitária 

essenciais à assistência da população;

3. Capacitação contínua dos agentes de defesa civil, dos 

Núcleos de Defesa Civil (Nudec), dos Núcleos de Alerta de 

Chuva (Nac) e dos representantes das instituições 

integradas no COP-BH nos planos de contingência e 

protocolos;

4. Convocação e mobilização do GGRD, sob coordenação 

da SMOBI;

5. Monitoramento das áreas de risco e acompanhando da 

previsão meteorológica;

6. Emissão de alertas e alarmes para as comunidades 

inseridas em área de risco e para a população em geral;

7. DMAR: Envio de comunicados e alertas para o COP-BH.

SUPDEC:

1. Realizar monitoramento visual local

2. Realizar bloqueio de vias 

3. Repassar informações para COP-BH

SUPDEC, GCMBH,  BHTRANS, PMMG: 

1. Disponibilizar agentes capacitados nos planos de 

contingência e protocolos para atuação em desastres;

2. Disponibilizar recursos para resposta e regularização das 

atividades o mais rápido possível.

TODAS AS INSTITUIÇÕES:

AÇÕES 

INSTITUIÇÕES

AÇÕES 

INTEGRADAS 1. Contribuir para a resolução de problemas causados pelas 

chuvas e compartilhar o planejamento e a execução de 

ações de prevenção e resposta a partir de uma dinâmica 

de reuniões semanais.

GGRD:

1. Repassar alertas;

2. Articular Briefing Momentâneo na SCI com representantes 

de instituições relevantes no monitoramento visual para 

articulação e divisão de recursos.

COP-BH:
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• A recorrência de eventos nas áreas mapeadas com riscos hidrológicos;

• Previsibilidade de ocorrência de chuvas, considerando-se sua intensidade, duração e frequência;

• O deslocamento e intensidade das áreas de instabilidade atmosférica;

• Os impactos registrados nas áreas de riscos hidrológicos, para as diferentes intensidades de chuva;

• Características topográficas das áreas de riscos hidrológicos;

• Proximidade de moradias nas áreas de riscos hidrológicos;

• Vulnerabilidade das edificações/ocupações próximas das áreas de riscos hidrológicos;

• Existência de população com dificuldade de locomoção;

• Dificuldade ou facilidade de acesso às rotas de fuga;

• Maior exposição de pessoas em relação à proximidade dos córregos e ribeirões.

• Intensidade das chuvas registradas;

• Duração das chuvas;

• Frequências de ocorrências de chuvas;

• Distribuição das chuvas nas bacias hidrográficas;

• Características das bacias hidrográficas;

• Capacidade de escoamento das redes de micro e macro drenagem;

• Número de possíveis vítimas;

• Ocorrência de vítimas fatais;

• Extensão das áreas afetadas;

• Vulnerabilidades das comunidades afetadas;

• Magnitude dos prejuízos socioeconômicos;

• Dia e horário de ocorrência dos desastres;

• Acessibilidade aos locais afetados (mobilidade urbana);

• Equipes de apoio disponíveis no Sistema Municipal de Defesa Civil;

• Recursos logísticos disponíveis para as ações de resposta;

• Grau de impacto nas vias arteriais com fluxo intenso de pessoas e veículos.

FATORES DE CRITICIDADE PARA MONITORAMENTO

Os fatores de criticidade para monitoramento de eventos de chuva são explicitados na tabela abaixo.
PREPARAÇÃOETAPAS

1. Capacitação dos gestores municipais nos planos de 

contingência e protocolos;

2. Aquisição e estocagem de materiais de ajuda humanitária 

essenciais à assistência da população;

3. Capacitação contínua dos agentes de defesa civil, dos 

Núcleos de Defesa Civil (Nudec), dos Núcleos de Alerta de 

Chuva (Nac) e dos representantes das instituições 

integradas no COP-BH nos planos de contingência e 

protocolos;

4. Convocação e mobilização do GGRD, sob coordenação 

da SMOBI;

5. Monitoramento das áreas de risco e acompanhando da 

previsão meteorológica;

6. Emissão de alertas e alarmes para as comunidades 

inseridas em área de risco e para a população em geral;

7. DMAR: Envio de comunicados e alertas para o COP-BH.

SUPDEC:

1. Realizar monitoramento visual local

2. Realizar bloqueio de vias 

3. Repassar informações para COP-BH

SUPDEC, GCMBH,  BHTRANS, PMMG: 

1. Disponibilizar agentes capacitados nos planos de 

contingência e protocolos para atuação em desastres;

2. Disponibilizar recursos para resposta e regularização das 

atividades o mais rápido possível.

TODAS AS INSTITUIÇÕES:

AÇÕES 

INSTITUIÇÕES

AÇÕES 

INTEGRADAS 1. Contribuir para a resolução de problemas causados pelas 

chuvas e compartilhar o planejamento e a execução de 

ações de prevenção e resposta a partir de uma dinâmica 

de reuniões semanais.

GGRD:

1. Repassar alertas;

2. Articular Briefing Momentâneo na SCI com representantes 

de instituições relevantes no monitoramento visual para 

articulação e divisão de recursos.

COP-BH:



A SUPDEC-DMAR é responsável por enviar comunicados e alertas para as instituições e 

para a população por meio dos canais de comunicação previamente definidos, a partir 

de suas atividades de monitoramento de sensores especialistas. Especificamente 

tratando da comunicação para o grupo de Telegram do COP-BH, é importante que os 

padrões e fluxos de comunicação sejam bem definidos de forma a garantir uma 

resposta rápida entre os agentes municipais e demais instituições, de forma a minimizar 

o impacto de   eventos de chuva para a população. Há diferentes tipos de alertas e 

estes serão detalhados pela SUPDEC. 

PROTOCOLO DE EVENTOS DE CHUVAS | PREPARAÇÃO PARA EVENTOS DE CHUVA
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• Um representante da Gerência de Monitoramento e Pronta Resposta do COP-BH irá

participar das reuniões semanais do Grupo Gestor de Riscos e Desastres (GGRD) durante o

período chuvoso, que vai de outubro a março.

• Na reunião são discutidas as dificuldades de atuação no plantão, além de previsão e alertas

meteorológicos para a semana, assim como planejamento de efetivo.

• Importante ressaltar que o representante do COP-BH que participar no GGRD deve ser

responsável por levar as informações discutidas no Briefing Operacional e das ocorrências

da SCI e, também, trazer um retorno para o COP-BH após a reunião.

GRUPO DE GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES (GGRD)

PREPARAÇÃOETAPAS

1. Capacitação dos gestores municipais nos planos de 

contingência e protocolos;

2. Aquisição e estocagem de materiais de ajuda humanitária 

essenciais à assistência da população;

3. Capacitação contínua dos agentes de defesa civil, dos 

Núcleos de Defesa Civil (Nudec), dos Núcleos de Alerta de 

Chuva (Nac) e dos representantes das instituições 

integradas no COP-BH nos planos de contingência e 

protocolos;

4. Convocação e mobilização do GGRD, sob coordenação 

da SMOBI;

5. Monitoramento das áreas de risco e acompanhando da 

previsão meteorológica;

6. Emissão de alertas e alarmes para as comunidades 

inseridas em área de risco e para a população em geral;

7. DMAR: Envio de comunicados e alertas para o COP-BH.

SUPDEC:

1. Realizar monitoramento visual local

2. Realizar bloqueio de vias 

3. Repassar informações para COP-BH

SUPDEC, GCMBH,  BHTRANS, PMMG: 

1. Disponibilizar agentes capacitados nos planos de 

contingência e protocolos para atuação em desastres;

2. Disponibilizar recursos para resposta e regularização das 

atividades o mais rápido possível.

TODAS AS INSTITUIÇÕES:

AÇÕES 

INSTITUIÇÕES

AÇÕES 

INTEGRADAS 1. Contribuir para a resolução de problemas causados pelas 

chuvas e compartilhar o planejamento e a execução de 

ações de prevenção e resposta a partir de uma dinâmica 

de reuniões semanais.

GGRD:

1. Repassar alertas;

2. Articular Briefing Momentâneo na SCI com representantes 

de instituições relevantes no monitoramento visual para 

articulação e divisão de recursos.

COP-BH:



A seguinte tabela detalha todos os possíveis comunicados e alertas que a SUPDEC é responsável por

enviar nos grupos de Telegram do COP-BH, entre outros canais de comunicação.
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PREPARAÇÃOETAPAS

COMUNICADO ALERTA 1 ALERTA 1 ALERTA 2 ALERTA 3 OCORRÊNCIA COMUNICADO COMUNICADO

DESBLOQUEIO DE VIASPREVISÃO DE CHUVA ALERTA DE CHUVA MONITORAMENTO VISUAL OCUPAÇÃO DOS 

PONTOS DE BLOQUEIO

BLOQUEIO DE VIAS DESMOBILIZAÇÃO

QUEM ENVIA? 

SUPDEC – DMAR

ONDE ENVIA? 

Canais de comunicação

do COP-BH.

CONTEÚDO: 

Instrução de 

posicionamento 

preventivo das equipes 

para bloqueio.

AÇÃO NECESSÁRIA:

Agentes devem se 

posicionar 

preventivamente nos 

pontos de bloqueio com 

os devidos materiais 

para sinalização, 

conforme Plano de 

Contingência. Além 

disso, os pedestres e 

veículos devem ser 

orientados a evacuar a 

área alagável.

QUEM ENVIA? 

SUPDEC – DMAR

ONDE ENVIA? 

Canais de comunicação 

da SUPDEC e do COP-BH.

CONTEÚDO: 

Instrução para 

bloqueio de vias pelas 

equipes em campo, 

conforme Plano de 

Contingência.

AÇÃO NECESSÁRIA:

Ativar Plano de 

Contingência, 

realizando bloqueio de 

vias e demais ações, 

conforme previsto. 

Supervisor da SCI 

alterar o estágio 

operacional para 

Atenção. Ativação dos 

bloqueios virtuais no 

Waze pelas 

Instituições 

responsáveis.

QUEM ENVIA? 

SUPDEC – DMAR

ONDE ENVIA? 

Canais de comunicação 

da SUPDEC e do COP-BH.

CONTEÚDO: 

Determinar a liberação 

total ou parcial de 

vias com a manutenção 

da mobilização das 

equipes nos pontos 

indicados.

AÇÃO NECESSÁRIA:

Agentes devem realizar 

o desbloqueio das 

vias, reestabelecendo 

a circulação das vias 

e mantendo a 

mobilização. 

Supervisor da SCI deve 

retornar com o estágio 

operacional para 

Pré-atenção. 

Desativação dos 

bloqueios virtuais no 

Waze pelas 

Instituições 

responsáveis.

QUEM ENVIA? 

SUPDEC – DMAR

ONDE ENVIA? 

Canais de comunicação 

do COP-BH.

CONTEÚDO: 

Determinar a 

desmobilização dos 

agentes e recursos dos 

pontos de bloqueio, 

detalhando os locais e 

demais informações, 

quando necessário.

AÇÃO NECESSÁRIA:

Instituições devem 

realizar a 

desmobilização dos 

seus agentes e 

recursos. Supervisor 

da SCI deve alterar o 

estágio operacional 

para Normalidade, caso 

não haja  Alerta 

vigente.

0000000

ALAGAMENTO

INUNDAÇÃO

QUEM ENVIA? 

SUPDEC / DMAR 

ONDE ENVIA? 

Canais de comunicação 

da SUPDEC e do COP-BH.

CONTEÚDO: 

Constatação de 

alagamento ou 

inundação, citando o 

local e horário.

AÇÃO NECESSÁRIA:

Coordenação Operacional 

das Instituições deve 

empenhar veículos e 

efetivos para resposta, 

reportar chegada ao 

local e demandas de 

apoio. SUPDEC avalia 

nível de impacto e 

complexidade da 

resposta, indicando as 

medidas. O COP-BH 

avalia a mudança do 

estágio operacional 

para Situação Crítica e 

comunica ao Grupo 

Gestor. 

QUEM ENVIA? 

SUPDEC – DMAR

ONDE ENVIA? 

Canais de comunicação 

da SUPDEC e do COP-BH.

CONTEÚDO: 

Quando a previsão de 

volume acumulado de 

chuvas for até 20 mm.

AÇÃO NECESSÁRIA:

Indicar necessidade de 

atenção à população e 

monitoramento contínuo 

da situação pela 

SUPDEC – DMAR.

QUEM ENVIA? 

SUPDEC – DMAR

ONDE ENVIA? 

Canais de comunicação 

da SUPDEC e do COP-BH.

CONTEÚDO: 

Previsão de chuva 

superior a 20 mm, 

estimativa de 

quantitativo de chuva 

e, se possível, 

estimativa de quais 

regionais serão mais 

afetadas.

AÇÃO NECESSÁRIA:

Supervisor da SCI 

avaliar, em conjunto 

com as instituições, a 

disponibilidade de 

recursos operacionais 

no Briefing 

Operacional, realizado 

no COP-BH, e alterar o 

estágio operacional 

para Pré-atenção.

QUEM ENVIA? 

SUPDEC – DMAR

ONDE ENVIA? 

Canais de comunicação 

do COP-BH.

CONTEÚDO: 

Instrução para 

monitoramento visual 

com especificação de 

quais pontos serão 

monitorados visualmente 

pela SUPDEC e se 

necessita de apoio.

AÇÃO NECESSÁRIA:

Supervisor do COP-BH 

realizar um Briefing 

Momentâneo com 

instituições 

relevantes, definir os 

recursos para apoio, se 

necessário, e avaliar, 

junto às instituições, 

o deslocamento 

preventivo das demais 

equipes para as 

imediações dos pontos 

de bloqueio.



Detalhamento do Alerta 1, relacionado à restrição de recursos operacionais.

• A partir do recebimento de um Alerta 1 (Alerta de Chuva) no COP-BH, esse ponto será discutido no Briefing Operacional

ou Momentâneo e, caso haja a identificação de restrições de recursos operacionais (Ex: alerta 1 de 40mm de chuva no

período noturno e há instituições essenciais para atuação em evento de chuva que não possuem recursos no turno

noturno), o Supervisor da SCI irá reportar a situação para a Gestão do COP-BH;

• A Gestão do COP-BH irá, então, enviar uma mensagem no Grupo de Gestão Tática (Telegram) informando os gestores do

alerta, das restrições de recursos operacionais, de forma a deixá-los a par dos riscos atrelados. Caso seja necessário, a

Gestão do COP-BH pode encaminhar a mensagem também para o Grupo de Gestão Estratégica para conhecimento.
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PREPARAÇÃOETAPAS

ALERTA 1

ALERTA DE CHUVA

QUEM ENVIA? 

SUPDEC – DMAR

ONDE ENVIA? 

Canais de comunicação 

da SUPDEC e do COP-BH.

CONTEÚDO: 

Previsão de chuva 

superior a 20 mm, 

estimativa de 

quantitativo de chuva 

e, se possível, 

estimativa de quais 

regionais serão mais 

afetadas.

AÇÃO NECESSÁRIA:

Supervisor da SCI 

avaliar, em conjunto 

com as instituições, a 

disponibilidade de 

recursos operacionais 

no Briefing 

Operacional, realizado 

no COP-BH, e alterar o 

estágio operacional 

para Pré-atenção.



Detalhamento do monitoramento visual, seu objetivo e principais locais.

1. Av. Vilarinho com Av. Baleares;

2. Av. Heráclito Mourão de Miranda com Av. Prof. Clovis Salgado;

3. Av. Bernardo Vasconcelos com Av. Cristiano Machado;

4. Rua Pitangui com Av. Silviano Brandão;

5. Av. Cristiano Machado/1º Maio – Suzana, Av. Sebastião de Brito;

6. Av. Tereza Cristina com Presidente Castelo Branco;

7. Av. Silva Lobo próximo a Av. Barão Homem de Melo;

8. Av. Francisco Sá com Rua Erê;

9. Avenida Prudente de Morais com Rua Joaquim Murtinho.

LOCAIS DE MONITORAMENTO VISUAL

Consiste no emprego de equipes de agentes em locais

de risco de inundações bruscas, cujas vulnerabilidades

demandam ações de respostas imediatas e não

permitem o acompanhamento somente via tecnologia

instalada.

Proporcionar a adoção de medidas preventivas de

evacuação, bloqueio e interdição de áreas inundáveis,

sempre visando a prevenção dos desastres e a

minimização dos danos humanos / materiais e

consequentes prejuízos econômicos e sociais.

O QUE É MONITORAMENTO VISUAL?

OBJETIVO:

Obs: Demais informações específicas acerca do Monitoramento Visual, assim como mapas e instruções operacionais, podem ser encontradas no

Plano de Contingência para Enfrentamento de Desastres no Município de Belo Horizonte e em demais normas internas da SUPDEC.
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PREPARAÇÃOETAPAS

ALERTA 1

MONITORAMENTO VISUAL

QUEM ENVIA? 

SUPDEC – DMAR

ONDE ENVIA? 

Canais de comunicação 

do COP-BH.

CONTEÚDO: 

Instrução para 

monitoramento visual 

com especificação de 

quais pontos serão 

monitorados visualmente 

pela SUPDEC e se 

necessita de apoio.

AÇÃO NECESSÁRIA:

Supervisor do COP-BH 

realizar um Briefing 

Momentâneo com 

instituições 

relevantes, definir os 

recursos para apoio, se 

necessário, e avaliar, 

junto às instituições, 

o deslocamento 

preventivo das demais 

equipes para as 

imediações dos pontos 

de bloqueio.



Detalhamento do fluxo de comunicação a partir do Alerta de Monitoramento Visual.

SUPDEC

DMAR

COP-BH

REPRESENTANTE 

SUPDEC SCI

SUPERVISOR 

SCI COP-BH

GEAOT 

BHTRANS

CECOGE 

GCMBH

REPRESENTANTE 

BPTRAN SCI

CAMPO

AGENTES EM 

CAMPO SUPDEC

AGENTES EM 

CAMPO BHTRANS

AGENTES EM 

CAMPO PMMG

AGENTES EM 

CAMPO GCMBH

EMPENHA RECURSOS PARA MONITORAMENTO VISUAL

RETORNO SOBRE MONITORAMENTO VISUAL

RETORNO SOBRE 

MONITORAMENTO VISUAL

NÍVEL TÁTICO 

INSTITUIÇÕES

DIRETORES 

OPERACIONAIS

LEGENDA:
Comunicação pessoal direta

Mensagem enviada nos grupos 

de Telegram do COP-BH

Comunicação por telefone

Comunicação por rádio

GESTÃO DO 

COP-BH

CO

GEIOT 

BHTRANS

CETRAN 

GCMBH

REPRESENTANTE 

CICOP SCI

SUPERVISORES 

DE CAMPO

EEE

ALINHAMENTO 

CONTÍNUO

REPRESENTANTE 

CBMMG SCI

BRIEFING MOMENTÂNEO PARA DESLOCAR RECURSOS 

PARA MONITORAMENTO VISUAL

AGENTES EM 

CAMPO 

CBMMG

AVALIAR ENVIO DE 

RECURSOS DE FORMA 

PREVENTIVA
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PREPARAÇÃOETAPAS

ALERTA 1

MONITORAMENTO VISUAL

QUEM ENVIA? 

SUPDEC – DMAR

ONDE ENVIA? 

Canais de comunicação 

do COP-BH.

CONTEÚDO: 

Instrução para 

monitoramento visual 

com especificação de 

quais pontos serão 

monitorados visualmente 

pela SUPDEC e se 

necessita de apoio.

AÇÃO NECESSÁRIA:

Supervisor do COP-BH 

realizar um Briefing 

Momentâneo com 

instituições 

relevantes, definir os 

recursos para apoio, se 

necessário, e avaliar, 

junto às instituições, 

o deslocamento 

preventivo das demais 

equipes para as 

imediações dos pontos 

de bloqueio.



• A SUPDEC - DMAR deve enviar comunicados nos respectivos grupos do Telegram (Colaboradores e Operacional), a partir do

monitoramento meteorológico;

• A SUPDEC deve utilizar o Waze para enviar alertas de chuva e de risco de alagamento nas áreas alagáveis aos usuários quando o Alerta 1

(Alerta de Chuva) tiver sido aberto;

• A SUPDEC - DMAR deve enviar o Alerta 1 (Monitoramento Visual) nos grupos do COP-BH;

• O Supervisor do COP-BH deve conduzir o Briefing Momentâneo com as instituições e, a partir do alerta de chuva e quantitativo esperado,

avaliar disponibilidade de recursos operacionais e fazer um pré-alinhamento para definição de quem assume cada ponto de monitoramento

visual;

• O Supervisor do COP-BH deve também alterar o estágio operacional para Pré-atenção dentro do período de validade do alerta;

• A SUPDEC – DMAR deve realizar o monitoramento dos sensores especialistas ao decorrer da chuva e, quando necessário, enviar o Alerta 1

(Monitoramento Visual ) no grupo Operacional do COP-BH (Telegram);

• Além disso, o Coordernador Operacional da SUPDEC deve contactar o Supervisor do COP-BH por telefone para alinhamento do

monitoramento visual;

• O Supervisor do COP-BH deve articular um Briefing Momentâneo na SCI com representantes de instituições relevantes para monitoramento

visual como SUPDEC, BHTRANS (GEAOT e GEIOT) , GCMBH (CECOGE e CETRAN), PMMG (BPTRAN e CICOP) para articulação e divisão de

recursos para monitoramento visual;

• O representante da CBMMG será envolvido no briefing para que possa avaliar a necessidade de envio de recursos para campo de forma

preventiva;

• As instituições responsáveis então empenham seus recursos para monitoramento visual;

• Nesse momento, também avalia-se a possibilidade de ativação de mosaicos de câmeras pré-definidos para os pontos de monitoramento

visual, de forma a auxiliar na atividade;

• Os Centros de Controle Operacionais (CCO’s) das empresas operadoras de transporte público devem ser alertadas no momento que for

direcionado o monitoramento para que preparem rotas alternativas para suas linhas (que se aplicam) caso o alagamento se torne iminente;

• Os agentes em campo que realizarem o monitoramento visual devem manter suas respectivas instituições informadas;

• Os supervisores em campo devem manter o COP-BH atualizado de informações do campo, para que a SCI consiga tomar decisões

assertivas a partir das informações da ponta;

Obs: em caso de restrições de recursos para abranger todos os pontos necessários de monitoramento visual , a definição de prioridade é feita

de forma compartilhada no Briefing Momentâneo na SCI.

Detalhamento das regras estabelecidas para a etapa de preparação nas atividades de monitoramento visual.
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PREPARAÇÃOETAPAS

ALERTA 1

MONITORAMENTO VISUAL

QUEM ENVIA? 

SUPDEC – DMAR

ONDE ENVIA? 

Canais de comunicação 

do COP-BH.

CONTEÚDO: 

Instrução para 

monitoramento visual 

com especificação de 

quais pontos serão 

monitorados visualmente 

pela SUPDEC e se 

necessita de apoio.

AÇÃO NECESSÁRIA:

Supervisor do COP-BH 

realizar um Briefing 

Momentâneo com 

instituições 

relevantes, definir os 

recursos para apoio, se 

necessário, e avaliar, 

junto às instituições, 

o deslocamento 

preventivo das demais 

equipes para as 

imediações dos pontos 

de bloqueio.



Detalhamento do fluxo de comunicação a partir do Alerta 2.

SUPDEC

DMAR

COP-BH

REPRESENTANTE 

SUPDEC SCI

SUPERVISOR 

SCI COP-BH

GEAOT 

BHTRANS

CECOGE 

GCMBH

REPRESENTANTE 

BPTRAN SCI

CAMPO

AGENTES EM 

CAMPO SUPDEC

AGENTES EM 

CAMPO BHTRANS

AGENTES EM 

CAMPO PMMG

AGENTES EM 

CAMPO GCMBH

EMPENHA RECURSOS PARA POSICIONAMENTO NOS PONTOS DE BLOQUEIO E EVACUAÇÃO DE ÁREAS ALAGÁVEIS

RETORNO SOBRE POSICIONAMENTO NOS PONTOS DE BLOQUEIO E EVACUAÇÃO DE ÁREAS ALAGÁVEIS

RETORNO SOBRE 

POSICIONAMENTO NOS 

PONTOS DE BLOQUEIO E 

EVACUAÇÃO DE ÁREAS 

ALAGÁVEIS

NÍVEL TÁTICO 

INSTITUIÇÕES

DIRETORES 

OPERACIONAIS

LEGENDA:
Comunicação pessoal direta

Mensagem enviada nos grupos 

de Telegram do COP-BH

Comunicação por telefone

Comunicação por rádio

GESTÃO DO 

COP-BH

CO

GEIOT 

BHTRANS

CETRAN 

GCMBH

REPRESENTANTE 

CICOP SCI

SUPERVISORES 

DE CAMPO

EEE

ALINHAMENTO 

CONTÍNUO

REPRESENTANTE 

CBMMG SCI

BRIEFING MOMENTÂNEO PARA DESLOCAR RECURSOS PARA 

POSICIONAMENTO PREVENTIVO NOS PONTOS DE BLOQUEIO DE 

VIAS

AGENTES EM 

CAMPO 

CBMMG

AVALIAR ENVIO DE 

RECURSOS DE FORMA 

PREVENTIVA

NÍVEL 

ESTRATÉGICO 

INSTITUIÇÕES

SUBSECRETÁRIOS, 

PRESIDENTES E 

SECRETÁRIOS
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PREPARAÇÃOETAPAS

ALERTA 2

OCUPAÇÃO DOS 

PONTOS DE BLOQUEIO

QUEM ENVIA? 

SUPDEC – DMAR

ONDE ENVIA? 

Canais de comunicação

do COP-BH.

CONTEÚDO: 

Instrução de 

posicionamento 

preventivo das equipes 

para bloqueio.

AÇÃO NECESSÁRIA:

Agentes devem se 

posicionar 

preventivamente nos 

pontos de bloqueio com 

os devidos materiais 

para sinalização, 

conforme Plano de 

Contingência. Além 

disso, os pedestres e 

veículos devem ser 

orientados a evacuar a 

área alagável.



• A partir da contínua análise de sensores especialistas e informações do monitoramento visual, a DMAR é responsável por, quando

necessário, enviar o Alerta 2 nos grupos do COP-BH (Telegram);

• Além disso, o Coordenador Operacional da SUPDEC deve contactar o Supervisor do COP-BH por telefone para alinhamento do

deslocamento preventivo de agentes para os pontos de bloqueio e evacuação das áreas alagáveis;

• O Supervisor do COP-BH deve projetar o mapa da área alagável no videowall e acompanhar junto às instituições previstas (BHTRANS,

GCMBH e PMMG) o posicionamento de agentes em cada um dos pontos de bloqueio;

• Caso alguma instituição não consiga posicionar preventivamente agentes em algum dos pontos que lhe estava previsto, o Supervisor da SCI

deve articular um Briefing Momentâneo na SCI com representantes das instituições relevantes como SUPDEC, BHTRANS (GEAOT e GEIOT) ,

GCMBH (CECOGE e CETRAN) e PMMG (BPTRAN e CICOP), para definição de quem poderá assumir os pontos de fechamento pendentes;

• Os agentes em campo assim que estiverem posicionados nos pontos de bloqueio de forma preventiva devem comunicar por rádio às

centrais de suas instituições e os representantes da SCI das respectivas instituições devem comunicar ao Supervisor da SCI, para que o

controle de fechamentos seja atualizado;

• Os agentes em campo ao se deslocarem para os pontos de alagamento devem orientar pedestres e veículos a evacuarem a área alagável

de forma preventiva diante do risco de alagamento;

• Os Centros de Controle Operacionais (CCO’s) das empresas operadoras de transporte público devem ser alertadas no momento que for

ativado o Alerta 2 para efetivação de rotas alternativas aplicáveis a linhas que transitam por áreas alagáveis que estão sujeitas a um

alagamento iminente;

• Nesse momento, as instituições que tiverem canais de contato com a população devem utilizá-los para informar à população que evitem

trânsito, de forma preventiva, nas áreas alagáveis sujeitas a alagamento;

• O Supervisor da SCI deve avaliar o estágio operacional da cidade.

Obs: em caso de restrições de recursos para abranger todos os pontos necessários de bloqueio de vias, a definição de prioridade é feita de

forma compartilhada no Briefing Momentâneo na SCI.

Obs: em alguns casos, demais instituições inicialmente não previstas como responsáveis pelos bloqueios de via, podem realiza-lo e devem

seguir o mesmo fluxo de comunicação estabelecido para as responsáveis: comunicar ao supervisor de campo e representante de sua

instituição na SCI.

Detalhamento das regras estabelecidas para o deslocamento preventivo de agentes para os pontos de bloqueio

e evacuação de áreas alagáveis.
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PREPARAÇÃOETAPAS

ALERTA 2

OCUPAÇÃO DOS 

PONTOS DE BLOQUEIO

QUEM ENVIA? 

SUPDEC – DMAR

ONDE ENVIA? 

Canais de comunicação

do COP-BH.

CONTEÚDO: 

Instrução de 

posicionamento 

preventivo das equipes 

para bloqueio.

AÇÃO NECESSÁRIA:

Agentes devem se 

posicionar 

preventivamente nos 

pontos de bloqueio com 

os devidos materiais 

para sinalização, 

conforme Plano de 

Contingência. Além 

disso, os pedestres e 

veículos devem ser 

orientados a evacuar a 

área alagável.



Detalhamento do fluxo de comunicação a partir do Alerta 3.

SUPDEC

DMAR

COP-BH

REPRESENTANTE 

SUPDEC SCI

SUPERVISOR 

SCI COP-BH

GEAOT 

BHTRANS

CECOGE 

GCMBH

REPRESENTANTE 

BPTRAN SCI

CAMPO

AGENTES EM 

CAMPO SUPDEC

AGENTES EM 

CAMPO BHTRANS

AGENTES EM 

CAMPO PMMG

AGENTES EM 

CAMPO GCMBH

ATIVAÇÃO DO BLOQUEIO DE VIAS E DEMAIS AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

RETORNO SOBRE BLOQUEIO DE VIAS E DEMAIS AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

RETORNO SOBRE BLOQUEIO DE 

VIAS E DEMAIS AÇÕES DE 

CONTINGÊNCIA

NÍVEL TÁTICO 

INSTITUIÇÕES

DIRETORES 

OPERACIONAIS

LEGENDA:
Comunicação pessoal direta

Mensagem enviada nos grupos 

de Telegram do COP-BH

Comunicação por telefone

Comunicação por rádio

GESTÃO DO 

COP-BH

CO

GEIOT 

BHTRANS

CETRAN 

GCMBH

REPRESENTANTE 

CICOP SCI

SUPERVISORES 

DE CAMPO

EEE

ALINHAMENTO 

CONTÍNUO

REPRESENTANTE 

CBMMG SCI

BRIEFING MOMENTÂNEO PARA  BLOQUEIO DE VIAS E ATIVAÇÃO 

DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

AGENTES EM 

CAMPO 

CBMMG

AVALIAR ENVIO DE 

RECURSOS DE FORMA 

PREVENTIVA
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PREPARAÇÃOETAPAS

ALERTA 3

BLOQUEIO DE VIAS

QUEM ENVIA? 

SUPDEC – DMAR

ONDE ENVIA? 

Canais de comunicação 

da SUPDEC e do COP-BH.

CONTEÚDO: 

Instrução para 

bloqueio de vias pelas 

equipes em campo, 

conforme Plano de 

Contingência.

AÇÃO NECESSÁRIA:

Ativar Plano de 

Contingência, 

realizando bloqueio de 

vias e demais ações, 

conforme previsto. 

Supervisor da SCI 

alterar o estágio 

operacional para 

Atenção. Ativação dos 

bloqueios virtuais no 

Waze pelas 

Instituições 

responsáveis.

NÍVEL 

ESTRATÉGICO 

INSTITUIÇÕES

SUBSECRETÁRIOS, 

PRESIDENTES E 

SECRETÁRIOS



• A partir da contínua análise de sensores especialistas e informações do monitoramento visual, a DMAR é responsável por, quando necessário,

enviar o Alerta 3 nos grupos especificados de Telegram do COP-BH;

• Além disso, o Coordernador Operacional da SUPDEC deve contactar o Supervisor do COP-BH por telefone para alinhamento da ativação dos

Planos de Contingência e consequente bloqueio de vias;

• O Supervisor do COP-BH articula um Briefing Momentâneo na SCI com representantes de instituições relevantes para bloqueio de vias como

SUPDEC, BHTRANS (GEAOT e GEIOT), GCMBH (CECOGE e CETRAN), PMMG (BPTRAN e CICOP) para articulação e divisão de recursos para

bloqueio de vias;

• As instituições responsáveis, então, empenham seus recursos para bloqueio de vias, conforme previsto em Plano de Contingência;

• As instituições responsáveis devem realizar os bloqueios virtuais das áreas que estão sendo alagadas no Waze, a partir dos templates pré-

definidos para as áreas alagáveis;

• Além disso, a BHTRANS irá avaliar a possibilidade de alterar a programação semafórica das regiões que necessitam de bloqueio de vias,

quando aplicável;

• Nesse momento, também se avalia a possibilidade de ativação de mosaicos de câmeras pré-definidos para os pontos de alagamento;

• Ademais, a BHTRANS irá avaliar a possibilidade de inserir alertas sobre bloqueio de vias e alagamentos em seus painéis visuais;

• Os agentes em campo que realizarem o bloqueio de vias devem manter suas respectivas instituições informadas dos status dos bloqueios;

• Os Centros de Controle Operacionais (CCO’s) das empresas operadoras de transporte público devem ser alertadas no momento que for

ativado o Alerta 3 para monitoramento das rotas alternativas efetivadas, de forma a garantir que as linhas não transitem pelas áreas alagadas.

• Nesse momento, as instituições que tiverem canais de contato com a população devem utilizá-los para informar à população que não devem

transitar por áreas que estejam sofrendo com alagamentos;

• Os supervisores em campo devem manter o COP-BH atualizado de informações do campo, para que a SCI consiga tomar decisões assertivas

a partir das informações da ponta;

• O supervisor deve alterar o estágio operacional da cidade para Atenção.

Obs: em caso de restrições de recursos para abranger todos os pontos necessários de bloqueio de vias, a definição de prioridade é feita de forma

compartilhada no Briefing Momentâneo na SCI.

Obs: em alguns casos, demais instituições inicialmente não previstas como responsáveis pelos bloqueios de via, podem realiza-lo e devem seguir

o mesmo fluxo de comunicação estabelecido para as responsáveis: comunicar ao supervisor de campo e representante de sua instituição na SCI.

OCORRÊNCIAS DE ALAGAMENTO E INUNDAÇÕES OU COMUNICADOS DE DESBLOQUEIO E DESMOBILIZAÇÃO FAZEM PARTE DA ETAPA DE

RESPOSTA.

Detalhamento das regras estabelecidas para a etapa de preparação na ativação dos planos de contingência para

bloqueio de vias.
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ALERTA 3

BLOQUEIO DE VIAS

QUEM ENVIA? 

SUPDEC – DMAR

ONDE ENVIA? 

Canais de comunicação 

da SUPDEC e do COP-BH.

CONTEÚDO: 

Instrução para 

bloqueio de vias pelas 

equipes em campo, 

conforme Plano de 

Contingência.

AÇÃO NECESSÁRIA:

Ativar Plano de 

Contingência, 

realizando bloqueio de 

vias e demais ações, 

conforme previsto. 

Supervisor da SCI 

alterar o estágio 

operacional para 

Atenção. Ativação dos 

bloqueios virtuais no 

Waze pelas 

Instituições 

responsáveis.
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A etapa de resposta consiste nas atividades de socorro e assistência que são desenvolvidas após o evento

de chuva de fato ocorrido. Portanto, cada órgão do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SIMPDEC)

atua conforme suas competências estabelecidas no Plano de Contingência, executando as ações de socorro

prioritárias e estabelecendo o Posto de Comando Local, quando necessário. Além disso, em situações

críticas há a uma postura organizacional não rotineira para o gerenciamento integrado das ações de

resposta. A resposta ainda consiste no desenvolvimento, a partir da metodologia de SCO, das seguintes

atribuições: assistência humanitária, abrigamento, segurança alimentar e assistência funerária.

As seguintes regras foram estabelecidas para esta etapa:

• Após o evento de chuva de fato ocorrido, o supervisor da SCI do COP-BH tem um papel importante de

articular as instituições para realização das ações de resposta previstas;

• O primeiro órgão a chegar no local é responsável por mapear áreas afetadas, avaliar impacto da situação,

instalar o posto de comando, conforme norma específica, e reportar informações para o COP-BH;

• O supervisor da SCI irá acionar instituições necessárias e articular apoio para o(s) posto(s) de comando

local, em conjunto com as instituições;

• A SUPDEC - DMAR é responsável por continuar abastecendo o COP-BH de informações meteorológicas

conforme fluxo definido via grupos (Telegram);

• A Coordenação Operacional da SUPDEC é a responsável por acionar os serviços de manutenção em

logradouro necessários no turno da noite e aos finais de semana. No turno diurno, em dias de semana,

tal acionamento será de responsabilidade da SUDECAP. As demais atribuições específicas de cada órgão

estão detalhadas em tabela nos anexos deste protocolo;

• O Supervisor da SCI é o responsável por atualizar o status operacional da cidade, conforme critérios

definidos, durante e após a atuação em evento de chuva, além de registrar as informações sobre atuação

integrada.

Obs: em caso de restrições de recursos para atender todas os pontos com necessidade de fechamento ou

às solicitações de ações de resposta, a definição de prioridade é feita de forma compartilhada na SCI, por

meio de um Briefing Momentâneo: Supervisor do COP-BH, Representante da SUPDEC na SCI, CECOGE-

GCMBH e GEIOT-BHTRANS. Para a definição de prioridade de atendimento, serão levadas em consideração

os fatores de criticidade expostos a seguir.

1. Quando solicitado, prestar ações de socorro e 

assistência em caso de evento de chuva;

2. Atuar em demandas decorrentes do evento de chuva, 

como isolamento da área de risco.

TODAS AS INSTITUIÇÕES:

1. Mapear áreas afetadas e impacto da situação;

2. Estabelecer posto de comando local, se necessário;

3. Manter COP-BH abastecido de informações rápidas e 

precisar acerca do evento de chuva.

PRIMEIRA INSTITUIÇÃO A CHEGAR NO LOCAL:

1. [DMAR] Abastecer COP-BH e posto de comando local 

de informações meteorológicas via grupos (Telegram); 

2. Atuar em resposta ao evento de chuva.

SUPDEC:

1. [Supervisor SCI] Articular instituições para resposta ao 

evento de chuva;

2. [Supervisor SCI] Apoiar posto de comando local;

3. [Supervisor SCI] Articular Briefing Momentâneo na SCI, 

se necessário;

4. [Supervisor SCI] Informar Gestão do COP-BH da 

criticidade da situação;

5. [Gestão do COP-BH] Instaurar Grupo Tático de Gestão 

de Situações Críticas.

COP-BH:

1. Tomar decisões operacionais e gerenciar desastres de 

acordo com metodologia SCO;

2. Manter COP-BH abastecido de informações rápidas e 

precisar acerca do evento de chuva.

POSTO DE COMANDO LOCAL:

AÇÕES 

INSTITUIÇÕES

AÇÕES 

INTEGRADAS

Obs: As competências específicas por instituições são descritas no quadro de atribuições específicas e no anexo de resumo de atribuições.
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De acordo com os critérios de criticidade de resposta, os eventos de chuva, após ocorridos de fato,

serão classificados conforme previsto no plano de contingências de desastres da PBH da seguinte forma:

BAIXO IMPACTO

Resposta regionalizada, com órgãos da PBH;

MÉDIO IMPACTO
Resposta compartilhada com órgãos da PBH e Estado;

ALTO IMPACTO
Resposta a evento complexo, com órgãos da PBH,

Estado e União.

Em todas as situações de MÉDIO IMPACTO e ALTO IMPACTO será montado um posto

de comando local, este local poderá ser fixo ou móvel, em ambiente físico ou viatura.

Será estabelecido um comando compartilhado e as decisões serão tomadas

observando a seguinte temporalidade:

• Durante o acontecimento do evento

• Após o acontecimento do evento

• Os objetivos IMEDIATOS são: instalação do Posto de Comando Local – PC, comunicação

imediata à SUPDEC e COP-BH, delimitação da área afetada, socorro aos afetados,

prevenção de desastres secundários, isolamento da área de risco.

• APÓS instalação do PC os objetivos prioritários são: mapeamento da área, cadastro de

afetados, instalação de ponto de captação de demandas, distribuição de assistência

humanitária, alojamento/abrigamento dos atingidos e restabelecimento da normalidade.

Ao se tratar de uma situação que é de médio ou grande

impacto, com necessidade de maior duração para total

resolução e com possível impacto midiático, avalia-se a

necessidade de instauração dos demais níveis de governança de

situações críticas:

• Nível tático: Grupo Tático de Gestão de Situações Críticas

Nível estratégico: Gabinete de Crises

PROTOCOLO DE EVENTOS DE CHUVAS | RESPOSTA A EVENTOS DE CHUVA
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• Em alguns casos, situações de eventos de chuva podem ser considerados como uma

situação crítica.

• A decisão para instauração de situação crítica é feita de forma compartilhada, sendo

tomada em Briefing Momentâneo na SCI do COP-BH a partir de monitoramento de

riscos, avaliação de critérios pré-definidos e recomendação do posto de comando local,

quando existente. Caso essa situação esteja configurada, é de responsabilidade do

Supervisor do COP-BH informar a Gesão do COP-BH da necessidade de instauração do

nível tático.

• Os critérios para enquadramento do evento de chuva como situação crítica são:

• impacto médio ou grande do evento de chuva;

• necessidade de maior duração para total resolução do problema;

• necessidade de priorização de recursos para resolução do problema;

• possível impacto midiático;

• Portanto, cabe à Gestão do COP-BH, a partir de todas as informações citadas, instaurar

o Grupo Tático de Gestão de Situações Críticas, conforme Protocolo Geral de Atuação

Integrada em Gestão de Situações Críticas.

• O grupo tático também é instaurado caso algum representante do nível tático de

alguma instituição começe a se envolver na resolução do problema, para alinhamento

de todo o nível tático.

• As regras gerais para estabelecimentos dos níveis tático e estratégico para

gerenciamento de situações cíticas, assim como dos fluxos de comunicação, são

detalhadas no Protocolo Geral de Gestão de Situações Críticas.

EVENTOS DE CHUVA COMO SITUAÇÕES CRÍTICAS

Obs: As competências específicas por instituições são descritas no quadro de atribuições específicas e no anexo de resumo de atribuições.

Alguns eventos de chuva podem ocorrer de forma a serem considerados como situações críticas. Desse modo,

pode-se fazer necessário acionar o nível tático das instituições e instaurar o Grupo Tático de Gestão de Situações

Críticas. Além disso, pode ser necessário, acionar o nível estratégico da Prefeitura de Belo Horizonte e instaurar

o Gabinete de Crises. As regras gerais para estabelecimentos dos níveis tático e estratégico para gerenciamento

de situações críticas assim como dos fluxos de comunicação, são detalhadas no Protocolo Geral de Gestão de

Situações Críticas
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1. Quando solicitado, prestar ações de socorro e 

assistência em caso de evento de chuva;

2. Atuar em demandas decorrentes do evento de chuva, 

como isolamento da área de risco.

TODAS AS INSTITUIÇÕES:

1. Mapear áreas afetadas e impacto da situação;

2. Estabelecer posto de comando local, se necessário;

3. Manter COP-BH abastecido de informações rápidas e 

precisar acerca do evento de chuva.

PRIMEIRA INSTITUIÇÃO A CHEGAR NO LOCAL:

1. [DMAR] Abastecer COP-BH e posto de comando local 

de informações meteorológicas via grupos (Telegram); 

2. Atuar em resposta ao evento de chuva.

SUPDEC:

1. [Supervisor SCI] Articular instituições para resposta ao 

evento de chuva;

2. [Supervisor SCI] Apoiar posto de comando local;

3. [Supervisor SCI] Articular Briefing Momentâneo na SCI, 

se necessário;

4. [Supervisor SCI] Informar Gestão do COP-BH da 

criticidade da situação;

5. [Gestão do COP-BH] Instaurar Grupo Tático de Gestão 

de Situações Críticas.

COP-BH:

1. Tomar decisões operacionais e gerenciar desastres de 

acordo com metodologia SCO;

2. Manter COP-BH abastecido de informações rápidas e 

precisar acerca do evento de chuva.

POSTO DE COMANDO LOCAL:

AÇÕES 

INSTITUIÇÕES

AÇÕES 

INTEGRADAS



Obs: As competências específicas por instituições são descritas no quadro de atribuições específicas e no anexo de resumo de atribuições.

Alguns eventos de chuva podem ocorrer de forma a serem considerados como situações críticas. Desse modo,

pode-se fazer necessário acionar o nível tático das instituições e instaurar o Grupo Tático de Gestão de Situações

Críticas. Além disso, pode ser necessário, acionar o nível estratégico da Prefeitura de Belo Horizonte e instaurar

o Gabinete de Crises. As regras para instauração desses níveis, assim como suas competências são descritas em

maiores detalhes no Protocolo de Atuação Integrada em Gestão de Situações Críticas.

AVALIAÇÃO DE 

CRITÉRIOS DE SITUAÇÕES 

CRÍTICAS E RISCOS 

PREVISTOS PELO 

MONITORAMENTO

AVALIAÇÃO DO(S) 

POSTO(S) DE 

COMANDO LOCAL

(SE HOUVER)

INSTAURAÇÃO DO GRUPO TÁTICO DE GESTÃO 

DE SITUAÇÕES CRÍTICAS

virtual

presencial

S
u

p
e
rv

is
o
r 

C
O

P
-

B
H

 e
 i
n

st
it

u
iç

õ
e
s

G
e
st

ã
o
 d

o
 C

O
P

-B
H

O Grupo Tático de Gestão de Situações Críticas pode ser instaurado fisicamente no COP-BH (dado seus

recursos de videomonitoramento, integração das instituições na SCI e pela sistemática ininterrupta de

trabalho) ou via ambiente virtual (videoconferências ou somente um grupo de mensagens instantâneas,

quando este for suficiente).
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1. Quando solicitado, prestar ações de socorro e 

assistência em caso de evento de chuva;

2. Atuar em demandas decorrentes do evento de chuva, 

como isolamento da área de risco.

TODAS AS INSTITUIÇÕES:

1. Mapear áreas afetadas e impacto da situação;

2. Estabelecer posto de comando local, se necessário;

3. Manter COP-BH abastecido de informações rápidas e 

precisar acerca do evento de chuva.

PRIMEIRA INSTITUIÇÃO A CHEGAR NO LOCAL:

1. [DMAR] Abastecer COP-BH e posto de comando local 

de informações meteorológicas via grupos (Telegram); 

2. Atuar em resposta ao evento de chuva.

SUPDEC:

1. [Supervisor SCI] Articular instituições para resposta ao 

evento de chuva;

2. [Supervisor SCI] Apoiar posto de comando local;

3. [Supervisor SCI] Articular Briefing Momentâneo na SCI, 

se necessário;

4. [Supervisor SCI] Informar Gestão do COP-BH da 

criticidade da situação;

5. [Gestão do COP-BH] Instaurar Grupo Tático de Gestão 

de Situações Críticas.

COP-BH:

1. Tomar decisões operacionais e gerenciar desastres de 

acordo com metodologia SCO;

2. Manter COP-BH abastecido de informações rápidas e 

precisar acerca do evento de chuva.

POSTO DE COMANDO LOCAL:

AÇÕES 

INSTITUIÇÕES

AÇÕES 

INTEGRADAS



Obs: As competências específicas por instituições são descritas no quadro de atribuições específicas e no anexo de resumo de atribuições.

A decisão pela instauração do Gabinete de Crises, será tomada pelo nível estratégico da Prefeitura, subsidiada

pelo líder situacional, no caso de evento de chuva, a SUPDEC. Além disso, o Grupo Tático de Gestão de

Situações Críticas pode gerar uma recomendação de sua instauração para o líder situacional, que toma a

decisão. Esse nível possui uma visão mais estratégica e política no nível institucional de Prefeitura em relação ao

problema.

O Gabinete de Crises, a partir de sua avaliação da situação de evento de chuva, decide por instaurar o

estágio de Crise. Além desse estágio, ainda há Situação de Emergência e Calamidade Pública, que

também são de competência de instauração do nível estratégico e dependem de decretos oficiais para

terem validade. Os Estágios Operacionais são melhor detalhados no Protocolo de Atuação Integrada em

Monitoramento.

LÍDER 

SITUACIONAL

GABINETE DE 

CRISES

GRUPO TÁTICO 

DE GESTÃO DE 

SITUAÇÕES 

CRÍTICAS 

Pode, por decisão compartilhada, recomendar o líder situacional da instalação do

nível estratégico, Gabinete de Crises.

Subsidia o nível estratégico da Prefeitura para tomada de decisão

de instauração do Gabinete de Crises.

Instaurado em nível estratégico

da Prefeitura em local escolhido.

Alguns eventos de chuva podem ocorrer de forma a serem considerados como situações críticas. Desse modo,

pode-se fazer necessário acionar o nível tático das instituições e instaurar o Grupo Tático de Gestão de Situações

Críticas. Além disso, pode ser necessário, acionar o nível estratégico da Prefeitura de Belo Horizonte e instaurar

o Gabinete de Crises. As regras para instauração desses níveis, assim como suas competências são descritas em

maiores detalhes no Protocolo de Atuação Integrada em Gestão de Situações Críticas.
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1. Quando solicitado, prestar ações de socorro e 

assistência em caso de evento de chuva;

2. Atuar em demandas decorrentes do evento de chuva, 

como isolamento da área de risco.

TODAS AS INSTITUIÇÕES:

1. Mapear áreas afetadas e impacto da situação;

2. Estabelecer posto de comando local, se necessário;

3. Manter COP-BH abastecido de informações rápidas e 

precisar acerca do evento de chuva.

PRIMEIRA INSTITUIÇÃO A CHEGAR NO LOCAL:

1. [DMAR] Abastecer COP-BH e posto de comando local 

de informações meteorológicas via grupos (Telegram); 

2. Atuar em resposta ao evento de chuva.

SUPDEC:

1. [Supervisor SCI] Articular instituições para resposta ao 

evento de chuva;

2. [Supervisor SCI] Apoiar posto de comando local;

3. [Supervisor SCI] Articular Briefing Momentâneo na SCI, 

se necessário;

4. [Supervisor SCI] Informar Gestão do COP-BH da 

criticidade da situação;

5. [Gestão do COP-BH] Instaurar Grupo Tático de Gestão 

de Situações Críticas.

COP-BH:

1. Tomar decisões operacionais e gerenciar desastres de 

acordo com metodologia SCO;

2. Manter COP-BH abastecido de informações rápidas e 

precisar acerca do evento de chuva.

POSTO DE COMANDO LOCAL:

AÇÕES 

INSTITUIÇÕES

AÇÕES 

INTEGRADAS



PROTOCOLO DE A EVENTOS DE CHUVAS | LINK COM ESTÁGIOS OPERACIONAIS DA CIDADE

NORMALIDADE PRÉ-ATENÇÃO ATENÇÃO

Estágio de Normalidade:

Quando a condição atual da

atmosfera está dentro de

normalidade, comunicados de

previsão meteorológica da SUPDEC

- DMAR estiverem dentro do normal

ou quando o volume acumulado de

chuva esperado for inferior a 20

mm.

Estágio de Pré-Atenção:

Quando, a partir do Alerta 1 da

SUPDEC - DMAR, identifica-se no

Briefing Operacional a necessidade

de preparar ações de contingência e

deixar as equipes de campo em

estado de alerta para o caso de

receberem o próximo alerta e

realizar o monitoramento visual.

Estágio de Atenção:

Quando, a partir do Alerta 3, inicia-

se a mobilização dos agentes de

campo e consequente bloqueio de

vias em pontos de eventos de

chuva.

Estágio de Situação Crítica: 

Quando, o evento de chuva ocorre

de fato e gera ocorrências críticas

(Ex: vítimas, danos materiais) e será

necessário instaurar novo nível de

gestão, o Grupo Tático de Gestão de

Situações Críticas.

SITUAÇÃO CRÍTICA

Relação do protocolo de evento de chuva com os Estágios Operacionais da Cidade.
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Obs: As competências específicas por instituições são descritas no quadro de atribuições específicas e no anexo de resumo de atribuições.

DESMOBILIZAÇÃO EM EVENTOS DE CHUVA NÃO CONSIDERADOS COMO SITUAÇÕES CRÍTICAS:

• A decisão acerca da desmobilização dos recursos se dará pelo Posto de Comando Local, caso

existente, e/ou em momento de Briefing Momentâneo na SCI com os representantes das principais

instituições envolvidas na atuação integrada, sendo estes sempre baseados por informações dos

agentes em campo. Portanto, a informação de desmobilização será comunicada no grupo (Telegram)

pelo representante da SUPDEC e os representantes das instituições na SCI devem também informar

os agentes em campo da desmobilização.

Posto de Comando 

Local (se houver)

SCI – COP-BH

Grupo Tático de 

Gestão de Situações 

Críticas

Gabinete de Crises

Decisão compartilhada para desmobilização de recursos.

DESMOBILIZAÇÃO EM EVENTOS DE CHUVA CONSIDERADOS COMO SITUAÇÕES CRÍTICAS:

• Em caso de situações críticas, a decisão acerca da desmobilização de recursos se dará por decisão

compartilhada entre Posto de Comando Local, caso existente, Grupo Tático de Gestão de Situações

Críticas e Gabinete de Crises, sendo estes sempre baseados por informações dos agentes em campo.

De acordo com a metodologia SCO, o processo de desmobilização é gradual e contínuo, fazendo

com que as ações antes planejadas a partir da articulação de esforços coletivos das organizações

envolvidas passem a representar procedimentos rotineiros, não exigindo mais uma coordenação

especial. Portanto, a desmobilização deve ser planejada e executada cuidadosamente para evitar o

descontrole e a perda de equipamentos e materiais, a sobrecarga de equipes ou determinadas

organizações e o desmantelamento descontrolado das operações.
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1. Quando solicitado, prestar ações de socorro e 

assistência em caso de evento de chuva;

2. Atuar em demandas decorrentes do evento de chuva, 

como isolamento da área de risco.

TODAS AS INSTITUIÇÕES:

1. Mapear áreas afetadas e impacto da situação;

2. Estabelecer posto de comando local, se necessário;

3. Manter COP-BH abastecido de informações rápidas e 

precisar acerca do evento de chuva.

PRIMEIRA INSTITUIÇÃO A CHEGAR NO LOCAL:

1. [DMAR] Abastecer COP-BH e posto de comando local 

de informações meteorológicas via grupos (Telegram); 

2. Atuar em resposta ao evento de chuva.

SUPDEC:

1. [Supervisor SCI] Articular instituições para resposta ao 

evento de chuva;

2. [Supervisor SCI] Apoiar posto de comando local;

3. [Supervisor SCI] Articular Briefing Momentâneo na SCI, 

se necessário;

4. [Supervisor SCI] Informar Gestão do COP-BH da 

criticidade da situação;

5. [Gestão do COP-BH] Instaurar Grupo Tático de Gestão 

de Situações Críticas.

COP-BH:

1. Tomar decisões operacionais e gerenciar desastres de 

acordo com metodologia SCO;

2. Manter COP-BH abastecido de informações rápidas e 

precisar acerca do evento de chuva.

POSTO DE COMANDO LOCAL:

AÇÕES 

INSTITUIÇÕES

AÇÕES 

INTEGRADAS



RETORNO AO ESTÁGIO DE NORMALIDADE

Após o retorno da cidade ao estágio de normalidade, quando os eventos que geraram a transição de estágio

operacional da cidade cessarem, algumas atividades devem ser realizadas, não necessariamente na ordem

abaixo:

Por envolver a mobilização de recursos operacionais para campo, os estágios de atenção e de situação crítica

demandam a realização de uma reunião de debriefing com as instituições envolvidas em sua preparação e

resposta para avaliação qualitativa de como foi a aplicação do plano de contingência em resposta à iminência

do desastre ou à catástrofe. Um dos principais focos da reunião deve ser o levantamento de possíveis

melhorias operacionais que possam ser implantadas nos protocolos operacionais e planos de contingência

para que se tenha uma melhor resposta em possíveis situações de repetição da condição.

Comunicação, via Telegram,

aos níveis envolvidos no

estágio do retorno à

normalidade

Para os estágios de atenção e

de situação crítica, realização

de reunião de debriefing para

avaliação da atuação

Direcionamento das ações

integradas de recuperação

necessárias

Acompanhamento da

desmobilização de recursos.

Ressalta-se a necessidade de

comunicação contínua na

desmobilização, sobretudo

para garantir a segurança e

apoio para equipes que ainda

estejam atuando em

ocorrências secundárias.

Obs: As competências específicas por instituições são descritas no quadro de atribuições específicas e no anexo de resumo de atribuições.
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RESPOSTAETAPAS

1. Quando solicitado, prestar ações de socorro e 

assistência em caso de evento de chuva;

2. Atuar em demandas decorrentes do evento de chuva, 

como isolamento da área de risco.

TODAS AS INSTITUIÇÕES:

1. Mapear áreas afetadas e impacto da situação;

2. Estabelecer posto de comando local, se necessário;

3. Manter COP-BH abastecido de informações rápidas e 

precisar acerca do evento de chuva.

PRIMEIRA INSTITUIÇÃO A CHEGAR NO LOCAL:

1. [DMAR] Abastecer COP-BH e posto de comando local 

de informações meteorológicas via grupos (Telegram); 

2. Atuar em resposta ao evento de chuva.

SUPDEC:

1. [Supervisor SCI] Articular instituições para resposta ao 

evento de chuva;

2. [Supervisor SCI] Apoiar posto de comando local;

3. [Supervisor SCI] Articular Briefing Momentâneo na SCI, 

se necessário;

4. [Supervisor SCI] Informar Gestão do COP-BH da 

criticidade da situação;

5. [Gestão do COP-BH] Instaurar Grupo Tático de Gestão 

de Situações Críticas.

COP-BH:

1. Tomar decisões operacionais e gerenciar desastres de 

acordo com metodologia SCO;

2. Manter COP-BH abastecido de informações rápidas e 

precisar acerca do evento de chuva.

POSTO DE COMANDO LOCAL:

AÇÕES 

INSTITUIÇÕES

AÇÕES 

INTEGRADAS
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Destaca-se a importância de que o processo de avaliação deva ser feito de forma conjunta e individualizada para cada desastre. Por isso, torna-se importante o “debriefing”

após a resposta ao desastre/ocorrência.

• Após cada desastre, a SUPDEC realiza a avaliação intersetorial por escrito de todos os itens do checklist da Coordenação do Posto de Comando (que é a síntese

da Portaria 196/18).

• Além disso, o COP-BH deve também realizar a avaliação da atuação integrada por meio de registros de ocorrências integradas relacionadas ao evento de chuva

específico, assim como demais informações fornecidas pelas instituições ou questionários específicos de avaliação de atuação em integrada em casos de

situações críticas.

• Portanto, para os casos de eventos de chuva considerados como situações críticas, as instituições envolvidas na atuação integrada serão convocadas pelo COP-

BH e pela SUPDEC para uma reunião de debriefing. A reunião deve ocorrer em nível de Diretoria Operacional das instituições e pode contar com demais

participantes, a depender da necessidade.

• O COP-BH e o líder situacional são responsáveis por registrar os principais pontos discutidos em reunião, além de gerar um plano de ação com as melhorias

propostas no debriefing.

Defesa Civil PBH

AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO INTEGRADA EM EVENTOS DE CHUVA



PROTOCOLO DE EVENTOS DE CHUVAS | ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS

SITUAÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS COORDENAÇÃO INSTITUIÇÃO/ÓRGÃOS DE APOIO AÇÕES

Evento de 

chuva

Socorrer atingidos; 

Prover assistência humanitária; 

Avaliar os impactos do desastres; 

Prevenir desastres secundários; 

Reestabeler a normalidade 

CO - SUPDEC com 

apoio COP-BH

CO - SUPDEC

Monitorar riscos e emitir alertas; distribuir materiais de assistência humanitária caso haja a 

necessidade de mudança dos moradores; Avaliar e registrar eventos; isolar a área afetada; 

Participar da avaliação e monitoramentos de risco; Prevenir e mitigar riscos de desastres 

secundários;  

CBMMG Prevenir e mitigar riscos de desastres. 

BHTRANS Se necessário, participar do isolamento da área afetada; Sinalizar e orientar o trânsito; 

GCMBH
Se necessário, participar do isolamento da área afetada; Sinalizar e orientar o trânsito; 

Participar da segurança das áreas isoladas;

SLU
Limpeza de vias, logradouros públicos e córregos com objetivo de evitar carreamento de 

resíduos que causem obstrução aos dispositivos de drenagem. Limpeza das vias e 

logradouros públicos afetados por eventos de inundação/alagamento.

SMASAC

Prestar ações de resposta, apoio e proteção à população atingida por desastres, como: 

assistência humanitária, abrigamento, segurança alimenta e  assistência funerária; Participar 

da avaliação e registro de eventos e danos;.

SUDECAP
Limpeza de dispositivos de drenagem, bocas de lobo e galerias; Reabilitar e reconstruir áreas 

públicas afetadas;

SMPU
Se necessário, prover assistência social e humanitária aos afetados; Prover abrigamento; 

Apoiar as operações com alimentação quente; Participar da avaliação e registro de eventos e 

danos;

CEMIG
Se necessário, providenciar a segurança da rede elétrica; Restabelecer a normalidade no 

fornecimento de energia; Apoiar na prevenção e mitigação de desastre secundários

COPASA
Se necessário, providenciar a segurança das redes de esgoto e abastecimento de água; 

Restabelecer a normalidade no fornecimento de água e manutenção das redes de esgoto; 

Apoiar na prevenção e mitigação de desastre secundários

PMMG
Se necessário, prover a segurança pública nas áreas de desastre; Participar do isolamento da 

área afetada; Sinalizar e orientar o trânsito;

Entende-se que o Ciclo de Vida dos Eventos, o Plano de Contingências 2018/2019 e a Portaria Conjunta SMOBI/SMASAC/GP Nº 196, se constituem em verdadeiros protocolos de

atuação operacional envolvendo os diversos órgãos da PBH, para atuações coordenadas em situações de desastres das mais diversas naturezas. Nestes documentos estão

relacionadas as atribuições de cada órgão e a forma como se espera que as equipes operacionais devam atuar em situações de desastres e crises. Portanto, neste protocolo de

atuação integrada em evento de chuva é valido reforçar os princípios e competências inerentes a cada órgão nessas situações descritas nos documentos originais.
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EVENTOS DE CHUVAS 

• O CICC-MG pode apoiar na gestão do evento de chuva com a definição de mosaicos de câmeras para apoiar em monitoramentos

críticos de forma prioritária, quando necessário e de acordo com plano de contingência pactuado com CICC-MG.

• O acionamento pelo COP-BH de órgãos do Estado se dá em fluxo direto com os representantes dentro da SCI, não necessitando,

portanto, acionar diretamente o CICC-MG.
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1. Mapeamento das áreas de risco;

2. Realização de vistorias preventivas nas áreas de 

inundação mapeadas, em conjunto com os NAC's

e demais órgãos do SIMDEC;

3. Participar da aplicação do método IARA para 

eventos de chuva;

4. Realização de campanhas educativas;

5. Participar no desenvolvimento de diagnósticos 

integrados, planos de ação e projetos de 

prevenção de eventos de chuva;

6. Capacitação dos gestores municipais nos planos de 

contingência e protocolos;

7. Aquisição e estocagem de materiais de ajuda 

humanitária essenciais à assistência da população;

8. Capacitação contínua dos agentes de defesa civil, 

dos Núcleos de Defesa Civil (Nudec), dos Núcleos 

de Alerta de Chuva (Nac) e dos representantes das 

instituições integradas no COP-BH nos planos de 

contingência e protocolos;

9. Convocação e mobilização do GGRD, sob 

coordenação da SMOBI;

10. Monitoramento das áreas de risco e 

acompanhando da previsão meteorológica;

11. Emissão de alertas e alarmes para as comunidades 

inseridas em área de risco e para a população em 

geral;

12. DMAR: Envio de comunicados e alertas para o 

COP-BH;

13. Realizar monitoramento visual local;

14. Realizar bloqueio de vias ;

15. Repassar informações para COP-BH;

16. Abastecer COP-BH e Posto de Comando Local de 

informações meteorológicas via Telegram;

17. Prestar ações de resposta, apoio e proteção à 

população atingida por desastres;

18. Avaliar e registrar eventos e danos;

19. Prevenir e mitigar riscos de desastres secundários;

20. Realizar avaliação intersetorial por escrito de todos 

os itens do checklist da Coordenação do Posto de 

Comando.

SUPDEC 

1. Identificar necessidade de aplicação do método 

IARA para desenvolvimento de projetos de 

prevenção;

2. Coordenar o desenvolvimento de diagnósticos 

integrados de eventos de chuva;

3. Coordenar a pactuação de planos de ação de 

prevenção de eventos de chuva;

4. Coordenar a aplicação do método IARA para 

prevenção de eventos de chuva;

5. Repassar alertas;

6. Articular Briefing Momentâneo na SCI com 

representantes de instituições relevantes no 

monitoramento visual para articulação e divisão de 

recursos;

7. [Supervisor SCI] Articular instituições para resposta 

ao evento de chuva;

8. [Supervisor SCI] Apoiar Posto de Comando Local;

9. [Supervisor SCI] Articular Briefing Momentâneo na 

SCI, se necessário;

10. [Supervisor SCI] Informar Gestão do COP-BH da 

criticidade da situação;

11. [Gestão do COP-BH] Instaurar Grupo Tático de 

Gestão de Situações Críticas;

12. Articulação das ações que visam o 

restabelecimento das condições de normalidade 

dentro do município;

13. Avaliação da atuação integrada em eventos de 

chuva.

COP-BH

1. Realizar monitoramento visual local;

2. Realizar bloqueio de vias;

3. Repassar informações para COP-BH;

4. Sinalizar e orientar o trânsito;

5. Participar da segurança das áreas isoladas.

GCMBH

1. Realizar monitoramento visual local;

2. Realizar bloqueio de vias;

3. Sinalizar e orientar o trânsito;

4. Repassar informações para COP-BH.

BHTRANS

1. Socorrer e resgatar vítimas;

2. Prevenir e mitigar riscos de desastres secundários.

CBMMG 

1. Realizar monitoramento visual local;

2. Realizar bloqueio de vias;

3. Repassar informações para COP-BH;

4. Prover a segurança pública nas áreas de desastre;

5. Sinalizar e orientar o trânsito.

PMMG 

1. Providenciar a segurança da rede elétrica; 

2. Restabelecer a normalidade no fornecimento de 

energia;

3. Apoiar na prevenção e mitigação de desastre 

secundários;

CEMIG

1. Providenciar a segurança das redes de esgoto e 

abastecimento de água; 

2. Restabelecer a normalidade no fornecimento de 

água e manutenção das redes de esgoto; 

3. Apoiar na prevenção e mitigação de desastre 

secundários.

COPASA
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1. Prestar ações de resposta, apoio e proteção à 

população atingida por desastres, como: 

assistência humanitária, abrigamento, segurança 

alimenta e  assistência funerária;

2. Participar da avaliação e registro de eventos e 

danos.

SMASAC

1. Realização de campanhas educativas relacionadas 

a eventos de chuva;

2. Atuação em ações preventivas, quando necessário;

3. Disponibilizar agentes capacitados nos planos de 

contingência e protocolos para atuação em 

desastres;

4. Disponibilizar recursos para resposta e 

regularização das atividades o mais rápido possível;

5. Quando solicitado, prestar ações de socorro e 

assistência;

6. Atuar em demandas decorrentes do evento de 

chuva, como isolamento da área de risco;

7. Participar de diagnósticos integrados, pactuar 

planos de ação e desenvolver projetos de 

prevenção de evento de chuva, quando aplicável.

Todas as Instituições

1. Mapear áreas afetadas e impacto da situação;

2. Estabelecer posto de comando local;

3. Manter COP-BH abastecido de informações 

rápidas e precisar acerca do evento de chuva.

Primeira Instituição a Chegar no Local

1. Contribuir para a resolução de problemas 

causados pelas chuvas e compartilhar o 

planejamento e a execução de ações de prevenção 

e resposta a partir de uma dinâmica de reuniões 

semanais.

GGRD

1. Tomar decisões operacionais e gerenciar desastres 

de acordo com metodologia SCO;

2. Manter COP-BH abastecido de informações 

rápidas e precisar acerca do evento de chuva.

Posto de Comando Local

1. Promover limpeza e manutenções em vias 

públicas; 

2. Participar da avaliação de danos e registros do 

evento;

3. Participar da distribuição de assistência 

humanitária; 

4. Participar da avaliação e monitoramentos de risco; 

5. Prevenir e mitigar riscos de desastres secundários;

6. Reabilitar e reconstruir áreas públicas afetadas.

CARES

1. Apoiar no videomonitoramento de eventos de 

chuva a partir de mosaicos pré-definidos.

CICC-MG

1. Manutenção, limpeza, desobstrução ou pequenas 

intervenções em sistemas de drenagem pluvial, 

esgoto, pequenos cursos d‟água, vias de pedestre, 

etc., com o objetivo de evitar a deflagração ou 

agravamento de situações de risco;

2. Obras e grandes intervenções de infraestrutura;

3. Participar de diagnósticos integrados, pactuar 

planos de ação e desenvolver projetos de 

prevenção de eventos de chuva;

4. Reabilitar e reconstruir áreas públicas afetadas.

GERMA - SUDECAP

1. Limpeza de vias, logradouros públicos e córregos 

com objetivo de evitar carreamento de resíduos 

que causem obstrução aos dispositivos de 

drenagem.;

2. Prover limpeza das áreas afetadas;

SLU
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BHTRANS: Empresa de transportes e Trânsito de Belo Horizonte

BPTRAN: Batalhão de Polícia de Trânsito da PMMG

CARE: Coordenadoria de Atendimento Regional

CBMMG: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

CECOGE: Central de Coordenação Geral da GCMBH

CETRAN: Central de Trânsito da GCMBH

CICOP: Centro Integrado de Comunicação Operacionais da PMMG

COP-BH: Centro Integrado de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte 

DESASTRE: É o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo 

homem sobre um ecossistema (vulnerável), causando danos humanos, materiais 

e/ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. 

DMAR: Diretoria de Meteorologia e Alerta de Risco

GCMBH: Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte

GEAOT - BHTRANS: Gerência de Auditoria e Operação de Transportes

GEIOT - BHTRANS: Gerência de Integração da Operação de Tráfego 

QEPE: Quadro de eventos programados

PMMG: Polícia Militar de Minas Gerais

ROI: Registro de Ocorrências Integradas (genericamente chamado de sistema 

informatizado do COP-BH, pois pode ser substituído)

SAMU: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

SCI: Sala de Controle Integrado

SMASAC: Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e 

Cidadania

SITUAÇÃO CRÍTICA: Situações cujas características exigem, além de uma 

intervenção imediata de profissionais capacitados com equipamentos adequados, 

uma postura organizacional não rotineira para o gerenciamento integrado das 

ações de resposta. 

SUDECAP: Superintendência de Desenvolvimento da Capital

SUFIS: Subsecretaria de Fiscalização

SLU: Superintendência de Limpeza Urbana

SUPDEC: Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil

SUREG: Subsecretaria de Regulação Urbana

URBEL: Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte
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