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RESUMO: O Plano Plurianual de 2012-2015 representou um grande avanço na área de riscos 
de desastres ao incluir o Programa Temático 2040 – Gestão de Riscos e Resposta a 
Desastres, tendo como base uma visão integrada entre os órgãos e entidades da esfera 
federal. Como desdobramento do Programa 2040, foi lançado em março de 2012 o Plano 
Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres que considerou a atuação de governo a 
partir de quatro eixos estratégicos: mapeamento, com ações de mapeamento das áreas de 
risco a desastres naturais; monitoramento e alerta, com ações de estruturação da rede de 
monitoramento, previsão e alerta; prevenção, com obras estruturantes nas regiões prioritárias; 
e resposta, com ações estruturadas de preparação e resposta à ocorrência de desastres. No 
que tange o Eixo Prevenção, desde 2010, a Ação 8865 – Apoio ao Planejamento e Execução 
de Obras de Contenção de Encostas em Áreas Urbanas desenvolve, de maneira coordenada 
com governos estaduais e municipais, a elaboração de planos municipais de redução de riscos 
e de projetos de estabilidade de taludes, além da execução de obras de contenção de 
encostas. Considerando o contexto de encerramento do ciclo de gestão do PPA 2012-2015, 
este artigo visa contribuir mediante análise crítica sobre os avanços e os desafios das ações de 
caráter preventivo, estruturais e não estruturais, sob a gestão do Ministério das Cidades, e de 
que maneira têm contribuído para a efetivação do Plano Nacional de Gestão de Riscos e 
Resposta a Desastres do Governo Federal. O programa disponibiliza recursos do Orçamento 
Geral da União para a elaboração de planos municipais de redução de risco (incluindo o mapa 
de risco do município), elaboração de projetos de contenção de encostas e execução de obras 
de contenção e estabilização de taludes em encostas e morros urbanos. Quanto à prevenção 
de riscos de deslizamentos de encostas, até o ano de 2014, foram contabilizados 137 
empreendimentos com um investimento da ordem de R$ 2,3 bilhões envolvendo a execução de 
projetos e obras de contenção de encostas, bem como a elaboração de planos de redução de 
riscos. Já foram iniciados 130 empreendimentos, o que representa 95% da quantidade de 
operações e 90% em recursos financeiros contratados, sendo que 25 desses foram concluídos. 
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