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RESUMO 

 

 

Entre diversos problemas sociais que afligem um município brasileiro, destaca-se a 

questão habitacional dos moradores em áreas de risco que, em sua maioria, moram em 

áreas com solos frágeis e impróprios à urbanização. Moradores de áreas que não são 

disputadas pelo mercado imobiliário, esses grupos sociais historicamente começaram a 

surgir com moradias carentes de infraestrutura próximas de início a área central e 

posteriormente nas periferias. Com isso, no presente trabalho foi utilizada metodologia 

descritiva, com abordagem explicativa através de entrevista com moradores das 

localidades que sofreram com os desastres de 2002 e 2010 no município de Angra dos 

Reis. Além das entrevistas também foi utilizado procedimentos como análise 

documental e revisão bibliográfica. Esse estudo teve como conclusão que as construções, 

tantos nos morros como nas áreas planas é um reflexo não somente da herança 

portuguesa de uma dinâmica de espaço sem planejamento como também de uma cultura 

exclusivista de uma classe dominante que mudou e tomou para si os melhores espaços e 

a própria vocação do município. O histórico de conflitos violentos pela terra foi 

potencializado com a vinda de grandes empreendimentos estatais que teve no próprio 

Estado uma mão forte que defendeu os interesses capitalistas. A política de prevenção, 

portanto deve vir acompanhada de outras politicas como a de assistência ao morador 

que sofreu e sofre com as consequências do desastre. É um desafio implantar políticas 

públicas que quebre todo o paradigma construído durante todos esses anos para que o 

morador de área de risco possa ter paz em dias de chuvas e respeito pelo seu modo de 

vida. As relações sociais e de produção precisam ser modificadas visando diminuir a 

distinção social por classe e propriedade tendo por consequência uma sociedade com 

um ambiente mais justo. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Crescimento Populacional. Desastre. Remoção de Favela. Conflito 

pela Terra.  

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

Among several social problems that afflict a Brazilian municipality, the housing issue of 

the residents stands out in areas of risk that, for the most part, live in areas with fragile 

soils and unfit for urbanization. Residents of areas that are not disputed by the real 

estate market, these social groups historically began to appear with houses lacking in 

infrastructure, from the beginning the central area and later on the peripheries. Thus, in 

the present work a descriptive methodology was used, with an explanatory approach 

through interviews with residents of the localities that suffered from the disasters of 

2002 and 2010 in the city of Angra dos Reis. In addition to the interviews, procedures 

such as documentary analysis and bibliographic review were also used. This study 

concluded that constructions, both in the hills and in the flat areas, are a reflection not 

only of the Portuguese heritage of a dynamics of space without planning but also of an 

exclusivist culture of a ruling class that has changed and taken for itself the best spaces 

and the municipality's own vocation. The history of violent conflicts over land was 

enhanced by the coming of large state enterprises that had in the state itself a strong 

hand that defended capitalist interests. The policy of prevention, therefore, must be 

accompanied by other policies such as assistance to the resident who suffered and 

suffers from the consequences of the disaster. It is a challenge to implement public 

policies that break the entire paradigm that has been built during all these years so that 

the tenant can have peace in rainy days and respect for their way of life. Social and 

production relations need to be modified in order to reduce the social distinction by 

class and property, resulting in a society with a fairer environment. 

 

 

Keywords: Population Growth. Disaster. Favela Removal. Conflict on Earth.  
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INTRODUÇÃO 

 

Angra dos Reis, na região sul do Estado do Rio de Janeiro seria uma cidade que possui 

mais características de explorada do que organizada, trazendo em sua história sangue, suor, 

lágrimas, ganância e um individualismo que pode ser visto de forma bem ampla na 

construção do seu espaço. No tocante a criação de cidades, veremos neste trabalho o que 

ações individuais e interesses distintos da classe dominante pode levar todo um coletivo a ser 

participante do êxodo de uma localidade para outra. Não somente na sua criação, mas Angra 

dos Reis sofrera outras vezes com a dualidade êxodo e migração, seja no Século XIX como 

também no Século XX, com declínios econômicos e criação de empresas que gerariam 

milhares de empregos. O impacto dos grandes investimentos estatais, a errônea e histórica 

forma de planejamento urbano, as condições climáticas e geográficas fazem com que Angra dos 

Reis obtenha lideranças negativas nas relações sociais e produção do espaço no Estado do Rio 

de Janeiro, dentre elas a quantidade de mortos em deslizamentos de terra. O objetivo deste 

estudo é de início mostrar que uma cidade possui vida e desde sua fundação é inevitável 

que apareça a correlação de acontecimentos do presente com o passado e que dependendo 

da estrutura construída pode levá-la a sofrer sérios danos. Em seguida é necessário mostrar a 

urgência de implementar ações que visem à proteção dos moradores de áreas de risco, 

maiores vítimas dos desastres, que necessita ter uma mudança na sua conjectura, de algo 

associado ao acaso da natureza para algo construído socialmente. Visando a melhor 

compreensão das implicações sociais causadas pelos desastres de 2002 e 2010, foi realizada 

uma pesquisa qualitativa de entrevista, com cinco pessoas. A ideia inicial era de entrevistar 

apenas três pessoas, sendo elas um morador do bairro do Areal que pudesse ter presenciado 

o desastre ocorrido em 2002 e mais duas pessoas, do Morro da Carioca e outra da Praia do 

Bananal na Ilha Grande. Porém numa conversa informal com uma moradora que hoje mora 

no Morro do Abel, ela informou ter presenciado toda movimentação de resgate no Morro da 

Carioca como também auxiliou na ajuda aos desabrigados. Além disso, o que mais me 

motivou a entrevistá-la foi o relato de sua experiência também na tentativa de demolição 

de sua casa e a forte resistência sua e de seus familiares alguns dias após os deslizamentos. 

A partir da entrevista com um morador do Morro da Carioca que não mais morava lá, senti a 

necessidade de conversar com alguém que ainda estivesse habitando na localidade e sentindo 
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as experiências do presente. Consegui então entrevistar um senhor que na época fazia parte da 

Associação de Moradores do Morro da Carioca que trouxe sua experiência e que, igualmente 

aos demais, enriqueceu este trabalho. Foram utilizadas como referência, algumas perguntas 

contidas no Formulário de Campo para Identificação da Capacidade de Proteção e Resposta, 

elaboradas pelo Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres – CEPED da 

Universidade Federal de Santa Catarina, sendo parte do Relatório de Capacidade de Proteção 

e Resposta, Elementos de Interesses e Ações Não Estruturais de Riscos de Desastre no 

Município de Navegantes. Porém trazendo a realidade local de Angra dos Reis, dos desastres, 

das especificidades de cada localidade e das expressões dos entrevistados fui colocando outras 

perguntas. 

Coletei dados, sendo eles conteúdos bibliográficos, pesquisa de documentos, análise 

de material jornalístico como em sites, uso de dados históricos e pesquisa quantitativa com 

gráficos e tabelas. Dividi minha pesquisa em quatro partes, sendo elas: “História de ocupação 

em largas escalas (crescimento desordenado)” na qual incluem as instalações dos grandes 

empreendimentos que impulsionaram a economia do município, o “Histórico conflito urbano 

e territorial”, com uma breve passagem citando os principais conflitos por espaço na região, a 

“Particularidade de Angra dos Reis na quantidade de chuvas” que cai sobre a cidade, 

sobretudo no período do verão. A quarta divisão na coleta de dados ficou sobre o tema 

“Histórico de escorregamentos do município” com registros de desastres no Estado do Rio de 

Janeiro e algumas comparações com municípios que mais se destacam nesse quesito além de 

uma breve menção a característica geológica do solo do município. Já o trabalho de 

conclusão do curso, dividi em três capítulos. O primeiro, falei da história de ocupação do 

município e a forte influência portuguesa e religiosa tanto na ocupação de seu território como 

na migração e criação da cidade. No subitem do capítulo primeiro falo da decadência e 

restauração econômica e as consequentes mudanças na dinâmica populacional, trazendo a 

princípio uma queda para depois dar início ao crescimento de forma desordenada no centro 

da cidade. No subitem posterior falo dos grandes empreendimentos estatais que 

impulsionaram a economia angrense e suas consequências sobre a ocupação urbana. No 

último subitem do capítulo são mostradas através de gráficos as consequências das mudanças 

do espaço em Angra dos Reis como no crescimento populacional de 1960 até 2010 ou na 

quantidade de moradores em favelas. 

No capítulo seguinte entra a questão das particularidades climáticas e do solo do 

município onde através de gráficos e tabela e possível dimensionar algumas disparidades na 
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quantidade de chuva que caem nas diferentes estações do ano e sua ligação com os 

movimentos de massa. Também há algumas comparações como do município com outras 

cidades fluminenses e com o próprio Estado, tanto na quantidade de milímetros de chuva 

como na quantidade de óbitos nos deslizamentos de terra. No capítulo três falo de forma 

sucinta dos desastres que acometeram Angra dos Reis em 2002 e 2010 e analiso a questão da 

realocação de moradores das áreas de risco especificamente dessas localidades onde 

ocorreram os deslizamentos. Posteriormente se encontram as considerações finais, que trata 

das conclusões vistas no decorrer do trabalho. 
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CAPÍTULO 1 – O PROCESSO HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO DE ANGRA DOS REIS 

 

1.1 Angra Dos Reis:  História de Ocupação  

 

 Uma cidade pode ser construída por planejamento ou por individualidades, sendo 

um produto mental, ou algo cuja “silhueta se enlaça na linha da paisagem com nenhum rigor, 

nenhum método…” (HOLANDA, 1936, p.110). As construções possuem ligação com a 

personalidade de seus moradores?. Especificamente no tocante à criação de cidades, veremos 

o caso da Vila dos Reis Magos da Ilha Grande que por conta de um acontecimento marcante, 

gerou a migração de seus moradores para a região que porventura se tornaria a cidade de 

Angra dos Reis.  

Angra dos Reis fez parte duma região litorânea situada entre Cabo Frio e São Vicente 

ocupada pelos portugueses no século XVI. Esse processo de ocupação foi vagaroso porém 

intermitente que foi acelerado somente quando os franceses tentaram instalar um núcleo de 

colonização no Rio de Janeiro em 1555 sob o comando de Villegagnon. Portugal então 

despertou de sua letargia, que era potencializada devido à falta de recursos humanos e 

também por ambições que preferiam as Índias com suas especiarias e riquezas fáceis 

(CAPAZ, 2006).  

Essa letargia portuguesa e sua preferência por “facilidades” é uma característica 

histórica dos lusos que tinham uma preocupação na exploração comercial, colonizando sem 

planejamento e de maneira desleixada, buscando uma riqueza fácil, sem produzir grandes 

obras e sem distorcer a ordem da natureza. Enfim, a rotina era um princípio norteador dos 

portugueses (HOLANDA, 1995). 

Visando à recuperação do espaço no Rio de Janeiro e do tempo perdido, os 

portugueses tiveram além da sorte ao seu lado a perseverança e a desorganização dos 

franceses que trouxeram ao Rio de Janeiro seus problemas de ordem religiosa e política
1
, além 

de um puritanismo que Villegagnon colocava aos seus subordinados sob o risco de castigos 

severos aos que se opunham (CAPAZ, 2006). Segundo Capaz (2006), após a expulsão dos 

Franceses pelos portugueses, já no fim da década de 1570, a relativa paz proporcionou a 

ocupação de Cabo Frio e Baía da Ilha Grande, respectivamente importante reserva de Pau-

Brasil e ponto importante para estabelecer uma linha de tráfego marinho entre Rio e São 

                                                

1 Disponível em  :http://www.historia.uff.br/impressoesrebeldes/wpcontent/uploads/2017/02/Conflitos-da-

Fran%C3%A7a-Ant%C3%A1rtica-Revista-de-Hist%C3%B3ria.pdf    Acesso em 21/10/2018 

http://www.historia.uff.br/impressoesrebeldes/wpcontent/uploads/2017/02/Conflitos-da-Fran%C3%A7a-Ant%C3%A1rtica-Revista-de-Hist%C3%B3ria.pdf
http://www.historia.uff.br/impressoesrebeldes/wpcontent/uploads/2017/02/Conflitos-da-Fran%C3%A7a-Ant%C3%A1rtica-Revista-de-Hist%C3%B3ria.pdf
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Vicente. Além do acesso marítimo, a Baía da Ilha Grande proporcionaria um acesso terrestre 

para São Paulo através da velha trilha dos tupinambás. A partir daí, uma grande mudança na 

geografia humana ocorreu em Angra dos Reis que foi a migração de portugueses e nativos 

amigos que viriam de São Vicente, São Paulo e Rio. Deixando de ser apenas um caminho de 

acesso a outras localidades, Angra passou a chamar a atenção para a permanência, devido às 

terras férteis para lavoura, bons rios para acionar engenhos de cana e pesqueiros fartos e 

variados.  

 Intensificou-se então a concessão de Sesmarias
2
, que de início teve como alvo de 

ocupação as regiões de Guaratiba, a faixa litorânea entre o rio Guandu e Mangaratiba, 

Itapinhoacanga, Gipóia, Ariró, Mambucaba, Paraty e Ubatiba, que era o nome que se dava 

onde hoje se encontra a cidade de Angra dos Reis, ou melhor, o centro da cidade. Importante 

ressaltar que nesse período a Ilha Grande foi deixada de lado devido às constantes invasões 

por corsários europeus, principalmente os franceses, holandeses e ingleses. Os primeiros 

sesmeiros eram pessoas que detinham o poder na época como: proprietários de engenho, 

magistrados, tabeliães, gente ligada ao que se chamava nobreza da época e, principalmente 

governadores e capitães-mores da capitania. Foram estes os que lutaram na conquista da terra 

e participaram ativamente na entrada pelo sertão e na perseguição a índios mais resistentes ao 

domínio luso. Entre eles se encontra Martim de Sá, Bartolomeu Antunes, Miguel Aires 

Maldonado, Manuel Antunes – o próprio que segundo relatos de alguns autores seria o 

assassino do padre – Simão Machado, entre outros (CAPAZ, 2006).  

Bartolomeu Antunes e Manuel Antunes, respectivamente pai e filho, ganharam uma 

grande sesmaria na região do Ariró, em 1588, ponto inicial da trilha que ia até Bananal (SP) e 

Resende (RJ) e também uma sesmaria na Ilha da Gipóia em 1586 onde com a mudança de 

Manuel para o litoral defronte a ilha, chamada de vila velha, formou o embrião de um núcleo 

urbano pouco depois de 1590. Esse povoado se formou em torno de uma capela sob a 

invocação dos Santos Reis Magos sendo abandonado a partir de 1598 com a transferência de 

seus moradores para o local onde hoje se encontra a cidade. A propósito as sesmarias 

concedidas pelo governo eram muito extensas em largura e profundidade, até por serem 

inteiramente virgens. Havia, devido à grande extensão, imprecisão das medidas e escassez de 

                                                

2 2Terreno sem culturas ou abandonado, que a antiga legislação portuguesa, com base em práticas medievais, 

determinava que fosse entregue a quem se comprometesse a cultivá-lo. Quem a recebia pagava uma pensão ao 

estado, em geral constituída pela sexta parte do rendimento através dele obtido. Quando o Brasil foi descoberto, 

para cá transplantou-se o regime jurídico das sesmarias. O rei, ou os primeiros donatários de capitanias, faziam 

doações de terras a particulares, que se comprometiam a cultivá-las e povoá-las. Só em 1812 as sesmarias foram 

oficialmente extintas.  Fonte: https://www.dicio.com.br/sesmaria/     acesso em  21/10/2018 

https://www.dicio.com.br/sesmaria/
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gente, intermináveis controvérsias sobre a real extensão das propriedades e, com isso, 

demandas judiciais, algo muito comum até o presente em Angra dos Reis (CAPAZ, 2006). 

Segundo Capaz (2006), outro precursor, Simão Machado, residente em Santos nunca 

morou na região. Por isso suas terras, recebidas no mesmo período de Manuel Antunes e 

Bartolomeu Antunes foram abandonadas. Além desses precursores já citados, pessoas 

consideradas menos graduadas passaram a colaborar com o povoamento de Angra. Dentre 

eles os religiosos que evangelizavam os índios e por consequência mantinham a submissão e 

coesão social. Essas ações eram de suma importância para os reis ibéricos, donos de um poder 

considerado praticamente divino (CAPAZ, 2006).  

Em se tratando de coesão social e a submissão das gentes por parte dos religiosos, a 

Igreja então se transformou num braço do poder secular, em um departamento da 

administração leiga, e era complicado separar com isso a Igreja do Estado. Muitas vezes 

existiam revoltas da Igreja quando as autoridades influenciavam em sua administração. O 

poder e a influência da Igreja era bem grande sobre os colonos, talvez maior que o da 

metrópole (HOLANDA, 1995). 

De contínuo ao seu histórico envolvimento na ação do Estado, a Igreja Católica - 

com mais de uma face - foi um ator importante na disputa das favelas por melhores condições 

de moradia no Rio de Janeiro. A primeira face foi a Fundação Leão XIII, criada em 1947, com 

verbas e apoio do governo federal. Sua característica mais conservadora trazia uma visão de 

favela na qual uma série de características pessoais é que levavam as pessoas a morarem em 

favelas. Portanto, as questões morais e espirituais precisavam preceder as melhorias naqueles 

locais. Ocorreram pequenas obras de urbanismo pois o foco era os centros de ação social com 

serviços de saúde, educação limitando assim as mobilizações comunitárias tornando com isso 

algumas favelas um local que sofria essa tutela da Igreja. Já dom Hélder Câmara cria, em 

1955, a cruzada São Sebastião, como resposta crítica à atuação e controle intenso que a 

fundação Leão XIII tinha sobre os favelados. Para Dom Hélder as favelas deveriam ser 

integradas aos bairros onde elas estavam, dentro de um espírito de solidariedade cristã 

(GONÇALVES, 2018). 

Angra dos Reis em sua história de ocupação tem nos carmelitas
3
 um dos seus 

principais atores. Os religiosos chegaram em 1593 fixando onde até hoje se encontra o seu 

convento, tendo uma parte do terreno onde se encontra a igreja, fruto da doação de Custódia 

                                                

3 3 Franciscanos - ordem criada como uma Ordem de Irmãos que assumiam a missão de viver e pregar o 

evangelho. Essa ordem era não clerical composta por sacerdotes. Mais tarde devido à necessidade, a maioria dos 

frades passou a se ordenar. Porém ainda existem frades sacerdotes e não sacerdotes. 

Fonte :https://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2005/papa/0053.shtml acesso em 22/10/2018 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2005/papa/0053.shtml
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Moreira, esposa de Antônio de Oliveira Gago, um dos pioneiros na fundação de Angra dos 

Reis. Assim, também chegaram os beneditinos
4
 em 1598 no morro de São Bento, no nascente 

povoado de Angra. A ordem dos carmelitas foi sem dúvida a mais eficiente na conservação e 

ampliação de seu patrimônio e demonstra até recentemente uma sobrevivência onde aliena 

seus bens com parcimônia, facultando assim aos seus padres longa permanência no município 

(CAPAZ, 2006). 

Um dos problemas encontrados pela Igreja Católica foi a perda de seu prestígio 

político e econômico por causa do fim do Império. Com essa falta de subsídios dados pelo 

Império, os carmelitas
5
 assim como os franciscanos tiveram que dilapidar seu patrimônio 

imobiliário – sobretudo nos anos 50 - vendendo parte do morro em loteamentos e a dos lados 

do convento para edificações. Essa postura fez com que os religiosos tivessem uma sobrevida 

às crises econômicas, e como parceladora dos lotes, um dos atores principais na história da 

ocupação da cidade (CAPAZ, 2006).  

A igreja Católica traz, portanto em sua história, ações para evitar conflitos e fomento 

a povoação da costa, sendo beneficiada historicamente pelo representante do Estado, como 

em 1720 onde ocorreu a proibição de passagens para o Brasil. Só as pessoas investidas de 

cargo público e seus criados indispensáveis poderiam embarcar com destino à colônia. Porém 

entre os eclesiásticos podiam vir os bispos e missionários, bem como os religiosos que já 

tivessem professado no Brasil (HOLLANDA 1995).   

Na obra de Honório Lima, História Geográfica de Angra dos Reis, na então Vila dos 

Santos Reis Magos da Ilha Grande
6
, em 12 de julho de 1617 ocorreu um acontecimento que 

selaria o destino da futura cidade de Angra dos Reis. Descoberta em 1502, Angra dos Reis foi 

                                                

4 4 Carmelitas - seu nome é uma referência ao local Monte Carmelo que era uma cadeia de montanhas 

localizado na Palestina, berço da Ordem do Carmo, surgida por volta de 1200. Entre os princípios dos carmelitas 

está a simplicidade, como a busca da solidão e da oração, e seguindo Jesus. 

Fonte :https://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2005/papa/0053.shtml acesso em 22/10/2018 
5 5 Beneditinos - a Ordem de São Bento foi fundada na Itália por são Bento de Núrsia (480-547). Os 

primeiros beneditinos a chegar ao Brasil saíram de Portugal em 1581 e se instalaram em Salvador (BA). Os 

monges beneditinos chegaram à São Paulo em 1598. O frei Mauro Teixeira foi o primeiro beneditino a chegar à 

São Paulo. Após a morte de seus familiares pelos índios tamoios, num ritual de canibalismo, ele entrou no 

Mosteiro de São Bento da Bahia. Em seguida, foi enviado para São Paulo para formar o núcleo inicial da 

presença dos beneditinos na cidade.   
 Fonte :https://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2005/papa/0053.shtml acesso em 22/10/2018 

6 6 A Freguesia, também chamada ora Povoado Nossa Senhora da Conceição, ora Povoado dos Santos Reis 

Magos, foi reconhecida por Portugal em 1560 e, em 03.09.1593, Carta-Régias de D.Felipe I de Portugal e D. 

Felipe II da Espanha, elevou o Povoado a Paróquia. Em 1608, a Freguesia foi enfim elevada a condição de Vila, 

voltando a ser chamada “Vila dos Reis Magos da Ilha Grande” só que, desta vez, oficialmente. Fonte:  

http://www.angradosreis.rj.leg.br/institucional/historia       acessado em 22/10/2018 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2005/papa/0053.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2005/papa/0053.shtml
http://www.angradosreis.rj.leg.br/institucional/historia
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elevada à categoria de cidade apenas em 1635, já no território onde se localiza o centro do 

município.  

Essa mudança de território como veremos adiante não ocorreu de forma planejada, 

organizada e muito menos sobre um controle do Estado e por legislação algo característico de 

uma estrutura espanhola de colonização (HOLLANDA, 1995).  

O homicídio que chocou a vila ocorreu quando o Padre Mestre Luís dos Santos 

Figueira iria a uma ilha próxima confessar um suposto enfermo. Porém antes de chegar ao 

destino o padre foi acertado com uma lança e em seguida foi jogado ainda vivo ao mar e, com 

seu sumiço de quatro dias e toda vila já em desespero à sua procura as autoridades 

confirmaram ser do padre um corpo encontrado no mar já em decomposição (LIMA, 1889). 

As investigações levaram ao nome do criminoso que segundo Lima (1889) talvez devido sua 

condição social não fora punido, pelo menos não oficialmente pela justiça local.  

Diante desse homicídio o prelado do Rio de Janeiro decidiu não mais nomear outro 

pároco para a Vila dos Santos Reis Magos enquanto nela existissem descendentes do 

assassino. Diante dessa decisão os moradores ficaram muito desanimados e decidiram mudar 

de local para implantarem uma nova vila, deixando para trás aquela vila excomungada e 

podendo com isso receber um novo pároco. Os carmelitanos, que já habitavam no convento 

do Carmo onde se encontra a cidade de Angra dos Reis foram os principais articuladores para 

convencer os moradores a implantarem a vila naquele local. Essa mudança se deu em 1624, 

com a vinda como prometido aos moradores de um novo padre, Pedro Homem da Costa, 

nomeado por provisão em 1632 até 1635 quando foi substituído pelo Padre Roque Lopes de 

Queiroz (LIMA, 1889).  

Na obra "Ouro, Incenso e Mirra" Alípio Mendes (1974) traz como resultado de 

investigações o então nome do assassino do primeiro vigário da vila, Padre Mestre Luís dos 

Santos Figueira. Alípio Mendes (1974) traz versões sobre a real motivação do crime, dando 

preferência a mais antiga, de Francisco Mateus Cristianes, na qual um morador teria matado o 

padre por não estar de acordo com seu sermão. Essa versão nos remete à fala de Antônio 

Vieira (1605) em sua obra “O Sermão da Sexagésima”, na qual o religioso demonstra a 

existência de diversos conflitos entre o clero e os colonos nas províncias brasileiras. Esse 

sentimento religioso ainda vai além pois transforma o fato negativo que à priori trazia culpa 

aquela localidade pela suposta impunidade no homicídio a uma espécie de “fortalecimento da 
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fé”, sobretudo após o evento considerado sagrado que fez permanecer a imagem de Nossa 

Senhora da Conceição
7
, já na cidade de Angra dos Reis. 

Para Honório Lima (1889) o pároco foi morto por “ter sido desleal com seu 

paroquiano” e por questões familiares omite o nome do assassino apenas informando ser 

alguém de importância na localidade. Já Mendes (1974) traz de forma mais detalhada os 

momentos que antecederam a morte como também o período pós-morte e suas consequências 

naquela vila. Além disso, o autor de "Ouro, Incenso e Mirra" informa que o Frei Miguel de 

São Francisco não cita dados elucidativos como datas e nomes tanto do assassino como das 

demais pessoas que participaram do homicídio.  

Por isso, segundo Alípio Mendes (1974) logo após a missa, Manuel Antunes pediu 

para que o padre fosse a sua residência dar a extrema unção à sua esposa Vitória Maria da 

Costa, que sofrera de grave enfermidade. Manuel Antunes era um homem poderoso de muitas 

posses porém mau e sanguinário que, ao lado de seu genro Pedro Luiz Ferreira eram por 

inúmeras vezes réus na justiça envolvendo questões de terra nas Ilha da Gipóia - onde ele 

residia - como também na Ilha Comprida. Com um arpão de pescar, Manuel acertou o coração 

do padre de forma certeira e fatal, sendo depois disso jogado ao mar amarrado a uma pedra. 

Por fim ele traz a informação de que o assassino foi “enquadrado nas leis vigentes e 

severamente processado pelo juiz pedâneo Antônio Pinto Miguel, tendo sido processado e 

seus bens confiscados” (MENDES, 1974, p.96). 

Já Capaz (2006) discorda da opinião de Alípio Mendes (1974) e demais historiadores 

angrenses sobre o real motivo da transferência do povoado da Vila Velha para o local atual. 

Para Capaz (2006) no mesmo ano da transferência em 1598 Manuel Antunes já era o primeiro 

capitão do povoado recém criado. A data dessa escritura segundo Capaz (2006) é confirmada 

por Monsenhor Pizarro, em "Memórias Históricas do Rio de Janeiro" (Volume 2. pp 229 e 

230).  

Manuel Antunes se dizia o primeiro povoador de Angra dos Reis, se estabelecendo 

na Ilha da Gipóia por oito ou nove anos, isto é, por volta de 1586. Há de ressaltar que as terras 

do Ariró, possuídas em 1588, foram doadas aos carmelitas depois do afastamento de seu pai 

Bartolomeu Antunes de Angra dos Reis (CAPAZ, 2006). 

Independente das versões dos historiadores, que expuseram omissões dos fatos, além 

de supostas defesas e acusações para assassino e vítima, é fato que ocorreu uma represália do 

Bispo do Rio de Janeiro, Dom Mateus da Costa Aborim que acabou não enviando mais 

                                                

7 7 Ver história da santa padroeira de Angra dos Reis em http://paroquiansconceicaoangra.blogspot.com/p/ns-

conceicao.html  acessado em 22/10/2018 

http://paroquiansconceicaoangra.blogspot.com/p/ns-conceicao.html
http://paroquiansconceicaoangra.blogspot.com/p/ns-conceicao.html
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sacerdotes para a vila. Com isso durante sete anos os habitantes da vila tiveram apoio 

espiritual dos frades do convento do Carmo, que já existia onde hoje se encontra o centro da 

cidade. Esse período de administração trouxe aos Carmelitas a oportunidade de trazer a vila 

para as proximidades de seu convento tanto que o Capitão-Mor da Vila, João de Moura 

Fogaça em nome de Condessa de Vimeiro, donatária da capitania de São Vicente, se pôs à 

frente do movimento que gerou o êxodo ao novo território de forma solene em 1º de Outubro 

de 1624.  

“Canta desilusões, mas sem pretender atrair tempestades, invocar o demônio ou 

fabricar o ouro”. Essa frase contida na obra de Sérgio Buarque de Hollanda (1995, p.116) 

expõe um comportamento comum na sociedade portuguesa e enraizada nesse período de 

expansão colonialista, a da falta de planejamento e trabalho que quando é feito traz um 

desleixo, frutos de uma certa liberdade. A ordem do semeador, não a do ladrilhador é a 

“ordem em que estão postas as coisas divinas e naturais” (HOLLANDA, 1995, p. 116). 

Porquanto, “já o dizia Antônio Vieira, se as estrelas estão em ordem” (HOLLANDA, 1995, p. 

116), “he ordem que faz influência, não he ordem que faça lavor. Não fez Deus o Céu em 

xadrez de estrelas” (HOLLANDA, 1995, p. 116).  

 

1.2  A Decadência e restauração econômica: O início do crescimento desordenado no 

centro da cidade 

 

 Dentre diversos processos espaciais visíveis que influenciam com mais peso a 

organização do espaço local podemos destacar dois deles. O primeiro é a centralização e 

concentração na área central do município que como já vimos anteriormente teve seu início 

“em volta” de um convento religioso. A construção do porto e sua posterior reestruturação 

também cooperaram com uma maior demanda de moradores na região central, sobretudo nos 

morros. O que veremos a seguir é uma síntese de como ocorreu esse processo de crescimento 

populacional na área central da década de 30 até 60 tendo como período áureo dos anos 40 até 

o início dos anos 60, já com a abertura do Estaleiro Verolme.  

Angra possui no seu histórico, períodos de ascensão, estagnação e expansão. Esse 

ciclo se dá desde antes do século XVIII, onde a região escoava o ouro que vinha de Minas 

Gerais através de seu porto. Angra dos Reis teve, como sua vizinha Paraty, um grande 

crescimento econômico nesse período, como pode ser constatado através da opulência de seus 

casarões (PACHECO, 1983). 
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Foi no século XVIII que Angra dos Reis se tornou um dos grandes centros da cultura 

de cana de açúcar cuja produção era, em sua maioria, feita por escravos. Mesmo com a 

decadência dessa produção o município fluminense continuou possuindo uma posição de 

destaque na economia da província na primeira metade do século XIX; dessa vez com o café 

que, à priori teve mão de obra escrava e posteriormente com o trabalho do colono. Diante 

desse poderio econômico o porto de Angra já na metade do século XIX, era considerado o 

segundo da região sul do Brasil atrás apenas do porto de Santos (PACHECO, 1983). A 

propósito neste período - sendo mais exato em 1835 – que Angra dos Reis foi elevada 

simultaneamente com Campos e Niterói à categoria de cidade, tendo assim seu nome dado 

como oficial (CAPAZ, 2006).  

Já por volta de 1870, Angra dos Reis passa novamente por um período de queda. 

Dessa vez foi mais grave pois ocorreu o declínio do café, “a extinção do tráfico de escravos e 

a construção da Estrada de Ferro Pedro II, passando por Barra do Piraí, Barra Mansa, no Vale 

do Paraíba até São Paulo, deslocando a rota comercial do café” (PACHECO, Janeiro, 1983). 

Isolada de qualquer projeto de investimento econômico, Angra dos Reis passa a sofrer com o 

êxodo de seus moradores – incluindo latifundiários donos de terras -  rumo a cidades com 

maior potencial de progresso. Com isso os camponeses apossaram-se das terras que ficaram 

abandonadas (PACHECO ,1983).  

A população diminuiu então dos 19.237 habitantes em 1890 (SYNOPSE DO 

RECENSEAMENTO, 1890) para apenas 18.583 habitantes em 1940 (RECENSEAMENTO 

GERAL, 1940). É nesse período que o município tenta impulsionar sua economia através do 

cultivo da banana, que toma o lugar dos locais abandonados onde haviam a prática da 

plantação do café e pesca. A agricultura, pesca, conclusão do ramal ferroviário e o 

reaparelhamento do porto são insuficientes para incluir Angra dos Reis no circuito econômico, 

haja vista que grande parte dos latifúndios eram improdutivos. Sendo assim uma agricultura 

de subsistência só poderia ser vista em áreas marginais das grandes fazendas ou pela posse. 

Somente após a instalação da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) uma parcela da 

produção foi escoada para o porto de Angra. Com o porto reativado o comércio passa a 

crescer e a partir daí surgem os primeiros loteamentos no centro da cidade que devido à 

pequena faixa plana de terra incluem também os morros. Dando continuidade ao que já havia 

feito após o fim do império, a Igreja Católica aproveita o crescimento econômico do 

município e a partir da década de 50 volta a lotear seus terrenos8.  

                                                
8 8  Fonte: Proposta de Regulamentação das Áreas Especiais de Interesse Social para Morros do Centro do 

município. Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. Secretaria de Planejamento. Ano 2000.  
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Figura 1 – Ruínas na década de 40 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Fotos Antigas de Angra.  http://www.facebook.com/groups/559944864127615/ Acesso em 

20/07/2018 

 

Figura 2 – construção da linha férrea próxima ao porto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Fotos Antigas de Angra.  http://www.facebook.com/groups/559944864127615/ Acesso em 

20/07/2018 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/groups/559944864127615/
http://www.facebook.com/groups/559944864127615/
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Figura 3 – Vista aérea do Porto tendo ao fundo parte do centro da cidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Fotos Antigas de Angra.  http://www.facebook.com/groups/559944864127615/ Acesso em 

20/07/2018 

 

Nesse período, o centro de Angra sofreu intensas transformações em sua 

configuração urbana, deixando de lado em prol de seu “modernismo” suas características já 

conhecidas, como travessas e ruas estreitas, calçadas de pedras e sobrados imponentes9 .  

Juntamente às construções nos morros, os prédios históricos na área plana foram derrubados 

ou tiveram modificadas suas fachadas, reconfigurando assim o conjunto arquitetônico 

existente. Há de ressaltar que os lotes segundo a secretaria de planejamento foram integrados 

a uma malha urbana existente – inclusive a dos morros – dando uma ideia de ordenação do 

espaço. Porém no decorrer dos anos devidos aos demais projetos de grande porte implantados 

em Angra ocorreram ocupações desordenadas nas áreas de encosta.  

A instituição de Área Especial de Interesse Social – AEIS teve no Plano Diretor 

Municipal de 1991 dentre alguns objetivos a de estabelecer índices especiais de uso e 

ocupação do solo que gere uma regularização jurídica de assentamentos habitacionais que já 

existam com a população de baixa renda. Cada numeração contida no mapa abaixo é referente 

a um morro na região central do município, que é especificada na tabela 1. Esse dado 

                                                
9  Fonte: Proposta de Regulamentação das Áreas Especiais de Interesse Social para Morros do Centro do 

município. Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. Secretaria de Planejamento. Ano 2000.  

http://www.facebook.com/groups/559944864127615/
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histórico contido no mapa foi usado para dar base ao projeto de uso e ocupação do solo onde 

há informações sobre a cota de 60 metros de altura que seria o padrão máximo para ocupação 

dos morros como também a legenda que indica o limite dos loteamentos que tiveram seus 

lotes implantados, os loteamentos sem limites identificados que não houve implantação, o 

cinturão verde que procurou limitar a expansão de construção de moradias e por fim o limite 

da AEIS.  

Essa questão sobre loteamentos implantados ou não nos morros do centro é 

polêmica, pois segundo o mapa da AEIS alguns lotes foram considerados sem limites 

identificados, portanto sem implantação. Porém é possível ver a existência de escritura e 

boletos de pagamento de lotes numa dessas áreas no Morro do Santo Antônio, próximo ao 

Convento São Bernardino de Sena.   
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Figura 4 – Mapa da região central de Angra com a identificação dos lotes. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Angra dos Reis – Sec. de Planejamento. 2000 
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Tabela 1 – Nome dos loteadores, a data de aprovação e se houve implantação do loteamento. 

Há o tamanho da área total, valores médios dos lotes e bairros referidos. Destaque para id. 

nº 10 no Morro do Santo Antônio que indica o não implemento do lote.  

 

ID Nome Loteador Data 

Aprovação 

Implantação Área 

Loteada 

m
2
 

Lote 

Médio 

m
2
 

Bairro 

1 Lot. Entre R. Dr. 

Moacir P. Lobo e Conv. 

S. Bernardino de Sena 

Província 

Franciscana da 

Imac. 
Conceicão 

30/04/1951 Sim 14.180,00 400,00 Morro do 

Santo 

Antônio 

2 Lot. Miguel Bruno Miguel Bruno 30/12/1950 Sim 19.870,00 280,00 Morro da 

Caixa 

d’Água 

3 Lot. do Convento do 

Carmo 

Província 

Carmelitana 

Fluminense 

16/03/1959 Sim 81.000,00 240,00 Morro do 

Carmo 

4 Lot. Jardim Fortaleza Província 

Carmelitana 

Fluminense 

14/11/1961 Sim 35.244,00 180,00 Morro da 

Fortaleza 

5 Lot. Morro do José 

Peres 

Irmandade de 

Santa 

Misericórdia 

08/09/1951 Sim 71.635,00 240,00 Morro do 

Perez 

6 Lot. Jardim Balneário Espólio de 

Luiza Angélica 

Azevedo 

26/09/1963 Sim 18.960,00 300,00 Morro do 

Perez 

7 Lot. Jardim Balneário Espólio de 

Luiza Angélica 

Azevedo 

07/06/1972 Sim 44.920,00 300,00 Morro da 

Glória 

8 Lot. Serra do Mar Jaçanã 
Empreend. e 

Participações 

25/09/1984 Sim 181.310,67 400,00 Morro da 
Glória 2 

9 Lot. Jardim Angrense Província 

Carmelitana 

Fluminense 

30/07/1955 Não 83.859,00 0,00 Morro da 

Caixa 

D’Água 

10 Lot. Província Imac. 

Conceição do Brasil 

Província 

Franciscana da 

Imac. 

Conceicão 

28/08/1961 Não 0,00 0,00 Morro do 

Santo 

Antônio 

11 Lot. Chácara da Boa 
Vista 

Antônio 
Affonso 

30/05/1989 Não 140.174,00 0,00 Morro do 
Abel 

12 Lot. Chácara da 

Carioca 

Jorge José 

Rabha 

26/06/1952 Sim 79.100,00 300,00 Morro da 

Carioca 

13 Lot. Chácara da Boa 

Vista 

Desconhecido 06/12/1972 Sim 50.283,00 420,00 Morro do 

Perez 

Fonte: Prefeitura Municipal de Angra dos Reis – Sec. de Planejamento. 2000 
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Com a falta de informação contida no mapa e tabela do documento municipal sobre a 

implantação do lote 10 do Morro do Santo Antônio, o responsável pelos conventos São 

Bernardino e Carmo afirmou não possuir mais material físico além do já enviado para 

Secretaria de Planejamento no início de 2000 (informação verbal). Questionado sobre a falta 

de informação a respeito do loteamento do Morro do Santo Antônio o mesmo disse que a 

história que ele sabe “é que não se chegou a ser desenvolvida a venda dos lotes devido a 

constantes invasões” (informação dada verbalmente em Julho de 2018). Porém, disse que teria 

provas que lotes foram vendidos naquela localidade, sendo elas uma escritura original de 

compra e venda e alguns talões de pagamento mensal datado do ano de 1961 em diante. O 

mesmo informou que a igreja não possui mais comprovantes de pagamentos de vendas de 

lotes desse período da década de 50 e 60. Isso inviabiliza saber que áreas foram de fato 

loteadas.  

 

Figura 5 – Contrato de compra e venda terreno no Morro do Santo Antônio em 1961  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Figura 6 - Contrato de compra e venda terreno no Morro do Santo Antônio em 1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Figura 7 – Recibos de pagamentos do terreno no Morro do Santo Antônio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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A propósito segundo esse documento da Secretaria de Planejamento desde o fim do 

Império a Igreja Católica já loteava seus terrenos inclusive nos morros. Outro detalhe 

mencionado é a incapacidade administrativa dos Franciscanos e Carmelitas de impedir a ação 

dos posseiros que ocupavam suas extensas terras já naquele período, o que traz uma ideia de 

como essa dificuldade foi potencializada nas décadas seguintes, sobretudo após a chegada dos 

grandes empreendimentos.  

Por fim pudemos ver que nessa história do povoamento de Angra a realocação de 

seus moradores para uma área com predomínio da Igreja e sesmeiros mostra como a 

construção de cidades se tornam instrumentos de dominação, e propensas à criação de demais 

órgãos de poder (HOLLANDA, 1995). No caso de Angra, surgem outros demais poderes e 

sérios conflitos sociais.  

 

 

Figura 8 – Vista para o Centro da cidade a partir da Baía da Ilha Grande em 1930. No Alto à 

direita o Convento de São Bernardino de Sena com os Morros do Santo Antônio e Carioca 

ainda desocupados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Fotos Antigas de Angra.  http://www.facebook.com/groups/559944864127615/ Acesso em 

20/07/2018 

 

 

 

http://www.facebook.com/groups/559944864127615/
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Figura 9 - Vista para o Centro da cidade (Convento do Carmo) a partir da Baía da Ilha 

Grande também em 1930.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Fotos Antigas de Angra.  http://www.facebook.com/groups/559944864127615/ Acesso em 

20/07/2018 

 

Figura 10 – Foto do Convento do Carmo (ao centro) com os morros à sua volta ocupados. 

Detalhe para a marca de uma queda de barreira no morro acima cujo nome é o mesmo do 

Convento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: site  https://pt.wikipedia.org/wiki/Angra_dos_Reis  acesso em 16/07/2018 

 

 

http://www.facebook.com/groups/559944864127615/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Angra_dos_Reis
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Figura 11 – Convento São Bernardino de Sena e ao fundo o Morro do Santo Antônio em 

processo de expansão – década de 70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Fotos Antigas de Angra.  http://www.facebook.com/groups/559944864127615/ Acesso em 

20/07/2018 

 

     1.3 Os projetos que impulsionaram a economia angrense e suas consequências sobre a 

ocupação urbana  

1.3.1 Estaleiro Verolme 

Em paralelo ao crescimento econômico no centro da cidade, a política nacional-

desenvolvimentista do presidente à época, Juscelino Kubistcheck traz para a enseada de 

Jacuecanga, antes uma grande fazenda com produção agrícola a implantação do Estaleiro 

Verolme, o maior estaleiro da América Latina, sendo assim o estopim para implantação da 

indústria naval no Brasil.  

A escolha da região tinha como motivos principais a proximidade do município à 

Barra Mansa e Volta Redonda, Rio de Janeiro e São Paulo (Santos), características técnicas 

necessárias para construir um estaleiro como “área plana de 0,5 km
2
, frente marítima de 1 km, 

http://www.facebook.com/groups/559944864127615/
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sistema de comunicação de ferro-rodovias, abastecimento de energia e salubridade da região” 

(GUANZIROLI, p. 45 1983).   

A criação de um grande parque industrial, com casas, apartamentos e alojamentos 

para funcionários traz uma nova composição social com ênfase metalúrgica. Um novo núcleo 

urbano é gerado tendo uma produção do espaço com uma expansão comercial originária pela 

classe média e mais construções nos morros (ABREU, 2005). 

 

Figura 12 – Estaleiro Verolme. Nos fundos o bairro construído a sua volta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/109884092483855/    Acesso em 20/08/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/109884092483855/
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Figura 13 - Estaleiro Verolme  e a expansão de seu território 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/109884092483855/    Acesso em 20/08/2018 

 

Figura 14 - Estaleiro Verolme  no decadente anos de 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1562567280484831&set=g.109884092483855&type=1&thea

ter&ifg=1 Acesso em 12/08/2018 

 

https://www.facebook.com/groups/109884092483855/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1562567280484831&set=g.109884092483855&type=1&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1562567280484831&set=g.109884092483855&type=1&theater&ifg=1
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Figura 15 - Estaleiro após a reabertura agora com o nome de Brasfels  (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.clickpetroleoegas.com.br     acesso em 18/07/2018 

 

Figura 16 – Reportagem Veja sobre o Estaleiro Verolme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/109884092483855/    Acesso em 20/08/2018 

 

 

http://www.clickpetroleoegas.com.br/
https://www.facebook.com/groups/109884092483855/
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1.3.2 Terminal Petrolífero da Baía da Ilha Grande (TEBIG) 

O Terminal Petrolífero da Baía da Ilha Grande (TEBIG) fez parte de mais um projeto 

do governo federal mais uma vez em Angra dos Reis. Inaugurado em 1977 o terminal tem 

como função receber navios-tanque de grande calado, realizar transbordo para outro petroleiro 

de menor porte e abastecer as refinarias de Duque de Caxias e Gabriel Passos (MG). O local 

da construção ficou no km 81 da rodovia Rio-Santos bem próximo ao Estaleiro Verolme e a 

apenas 12 km do Centro da cidade (GUANZIROLI, 1983).  

Além de uma operação que ocasionou grandes mudanças paisagísticas e ambientais – 

como a mudança do curso de três rios - posteriormente o que se viu durante os anos foram 

medo por parte da população de vazamento de óleos que poderiam causar até a destruição do 

ecossistema da região. Há inclusive matéria de destaque em jornal da cidade nos anos 80 

informando de forma estarrecedora o caso do vazamento de óleo no rio (ver Figura 18). Assim 

como na região de Jacuecanga com o Estaleiro Verolme, a Petrobrás construiu uma vila para 

seus funcionários onde logo em seguida sofreu com invasões num morro próximo. 

Figura 17 – Capa do Jornal Maré sobre a poluição num rio anos 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Biblioteca Municipal de Angra dos Reis. 
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Figura 18 – Foto do Tebig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte :http://www.transpetro.com.br/pt_br/areas-de-negocios/terminais-e-oleodutos/terminais-aquaviarios.html    

Acesso em 01/07/2018 

 

1.3.3 Usina Nuclear  

A Central Nuclear se instalou em Angra dos Reis na década de 60 próximo à enseada 

da Piraquara – onde se encontram os rios Ariró, Bracuhy e Mambucaba –, ocupando a Praia 

de Itaorna, bem como conjuntos residenciais na Praia Brava e posteriormente na região da 

Praia de Mambucaba na divisa com a cidade de Paraty. Com o Terminal da Baía da Ilha 

Grande (Tebig), Colégio Naval, Presídio Cândido Mendes na Ilha Grande “o município 

passou a ter uma economia relativamente diversificada e tornou-se um pólo de influência 

sobre outros municípios, como Mangaratiba e Paraty” (FEITOSA e SILVA, 2015, p. 297).  

Iniciou-se uma corrida de trabalhadores para se empregarem nos estaleiros e um 

decréscimo na área antes dedicada à agricultura. Porém a construção da Usina trouxe não 

somente um impacto econômico e ecológico mas também social e cultural. A chegada da 

usina potencializou – como nos demais empreendimentos – o êxodo rural trazendo com isso 

nesse período divergências entre moradores – em sua grande maioria parentes -  pois alguns 

http://www.transpetro.com.br/pt_br/areas-de-negocios/terminais-e-oleodutos/terminais-aquaviarios.html
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achavam que já não era possível mais viver da terra e que era preciso buscar trabalho na 

usina10.  

Nesse período de construção da usina já haviam confrontos violentos por terras e 

alguns desses moradores “aproveitaram” a oportunidade e venderam suas terras abdicando 

daquele antigo modo de vida.  

Assim sendo o clientelismo passa a ser uma forma de desmobilização política diante 

dos constantes conflitos, não somente na região próxima à usina, em Santa Rita do Bracuhy 

como também em Jacuecanga, sede do estaleiro Verolme; individualizando as necessidades 

dos moradores com uma ideia de melhor alternativa de sobrevivência estreitando assim suas 

relações com o patrão colocando os favores no lugar dos direitos11.  

Porém o mercado da força de trabalho, tendo a migração de trabalhadores como 

produto da ação de fatores de modernização ou estagnação não pode ser considerado o único 

fenômeno migratório do município. Extraindo essa análise da economia é de suma 

importância mostrar como foi realizada a migração obrigatória dos camponeses que 

trabalhavam pacificamente em suas terras, retirados com violência e arbitrariedade. Os tipos 

de violência são variáveis, sendo a imposição de um preço de mercado às suas benfeitorias 

somados às ameaças físicas caso não aceitem a proposta. No caso da Fazenda Santa Rita do 

Bracuhy por exemplo os camponeses saíram pela coação sofrida pela empresa e/ou poder 

público e não por motivação financeira seja por melhores salários ou pela indenização 

(GUANZIROLI, 1983). Há, portanto uma sensação de impotência diante de toda essa 

situação, pois por um lado há uma força social com quase nenhuma proteção e do outro a 

ajuda de prefeito, juízes, polícia e até jagunços (GUANZIROLI, 1983).  

Alguns problemas foram constatados e não pensados pelos governantes, tendo 

consequência negativa as demissões dessa população que com os anos foi se afastando de sua 

origem agrária. Guanziroli (1983) cita por exemplo a falta de qualificação técnica da maioria 

dos trabalhadores que foram contratados temporariamente na fase de construção e a 

preferência de moradia dos alojamentos para o pessoal gabaritado forçando os peões a 

morarem nos subúrbios do município. 

                                                

10 Conflitos por terra e repressão no campo no estado do Rio de Janeiro (1946-1988).Capítulo 5 - Conflitos 

por terra e repressão no campo na região da Costa Verde, Litoral Sul Fluminense –      Relatório Final  
Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais, Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (UFRRJ) 

Annagesse Feitosa; Iby Montenegro de Silva - 2015 
11Angra dos Reis: Gestão Democrática; Apropriação do Solo Urbano. A Gestão Democrática – Volume 1  

IBASE - Coordenação de Ação e Elaboração Política – 2013 
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Assim como no caso do Estaleiro Verolme e do Terminal da Petrobrás, além dos 

territórios controlados pela empresa, passaram a existir as instalações “espontâneas” que 

escaparam do controle do órgão executor. Essas terras sendo geralmente “terra de ninguém” 

sofreram com diversos conflitos e, com a omissão dos responsáveis, se tornou inevitável que, 

com mais de 10 mil operários na construção da Usina de Angra 1 não ocorressem 

modificações nos regimes de propriedade e de usos daquele solo12.       

Esse incômodo histórico sobre o fato de Angra dos Reis ser apenas um local propício 

para instalação de empresas não tendo ela participação em tomada de decisão nem na 

operação da planta só é explicitada no caso específico da Usina Nuclear. Tanto que no dia 24 

de setembro de 1981, por causa da inauguração da usina foi realizado um manifesto contra o 

início das operações (GUANZIROLI, 1983).  

O medo de fato rondava os angrenses, questionamentos eram colocados na mídia, 

dentre muitos se destacam a fragilidade geológica do terreno onde se encontrava a usina, 

suposta ferrugem nos tubos de níquel do gerador por onde a bomba passava, a água que passa 

pelo reator que poderia estar poluída e com isso sendo jorrada para baía da Ilha Grande, além 

de uma falta de lugar certo e seguro para guardar o lixo radioativo gerado pela usina e por fim 

a falta de um plano de evacuação em caso de emergência (GUANZIROLI, 1983).  

Essa primeira metade da década de 1980 teve impulsionada uma força organizativa 

da classe trabalhadora, entre elas a luta ecológica e anti-nuclear tendo o SAPÊ (Sociedade 

Angrense de Proteção Ambiental) como um dos protagonistas. Se destacam também nesse 

período associações de moradores de bairros populares que criam o COMAM (Conselho 

Municipal das Associações de Moradores), a Comissão Pastoral da Terra (Igreja Católica) que 

acaba consolidando a luta dos sem-terra desalojados pela especulação imobiliária. A Igreja 

Católica através das Comunidades Eclesiais de Base fornecem militantes e lideranças e a 

criação do Partido dos Trabalhadores neste período acaba atraindo alguns representantes 

destes grupos distintos13. 

 

 

                                                

12 Angra dos Reis: Gestão Democrática; Apropriação do Solo Urbano. A Gestão Democrática – Volume 2 . 

IBASE - Coordenação de Ação e Elaboração Política – 2013 
13 Angra dos Reis: Gestão Democrática; Apropriação do Solo Urbano. A Gestão Democrática – Volume 1 . 

IBASE - Coordenação de Ação e Elaboração Política – 2013 
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Figura 19 – Praia de Itaorna antes da construção da usina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.acervo.oglobo.globo.com      acesso em 22/07/2018 

 

Figura 20 – Usina Nuclear em construção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.acervo.oglobo.globo.com      acesso em 22/07/2018 
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Figura 21 – Usina Nuclear 1 e 2 já em funcionamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte :www.pt.energia-nuclear.net     Acesso 01/08/2018 

 

1.3.4 Rodovia Rio Santos 

O nome BR-101, que indicava a longa faixa de estrada federal que ia do litoral do 

Nordeste até o Rio Grande do Sul, teve na Rio-Santos uma oportunidade de interligação dos 

vários trechos considerados isolados, permitindo enfim concretizar a ligação rodoviária de 

505 quilômetros entre as duas pontas, Rio de Janeiro e Santos (a outra ligação, interiorana, já 

era feita pela BR-116, que na Baixada Santista tem o nome de Rodovia Regis Bittencourt)14
.
 

Importante ressaltar que o projeto da Rio-Santos surge no século XVIII, pois havia 

uma disputa dos mineiros que desejavam obter o controle do transporte do ouro na região 

privilegiando assim seu Estado. Mas foi apenas depois de 1964 que o projeto de construção 

desta rodovia passou a integrar o Plano Rodoviário Nacional, tendo sido feito o primeiro 

estudo de viabilidade apenas em 1968 (PACHECO, 1983). 

                                                

14 Angra dos Reis: Gestão Democrática; Apropriação do Solo Urbano. A Gestão Democrática – Volume 1 .  

IBASE - Coordenação de Ação e Elaboração Política – 2013 

http://www.pt.energia-nuclear.net/
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Segundo Pacheco (1983), havia um contexto político e econômico que inviabilizava 

aquele projeto que fazia parte do chamado “milagre”, onde foram criados grandes obras do 

governo como a construção da Transamazônica e da ponte Rio-Niterói. Havia a estratégia de 

investir na construção de grande infra-estrutura rodoviária para impulsionar a indústria 

automobilística que por sua vez exigiria novos empreendimentos na construção de estradas.  

Os documentos oficiais dizem que havia necessidade de ligar Mangaratiba, Angra 

dos Reis e Paraty com o restante da região, da qual se encontravam bastante isolados. Porém 

ao se examinar os mapas da região antes da construção da rodovia é constatado que não havia 

essa dimensão de isolamento como foi colocado nestes documentos. A cidade vizinha Paraty 

por exemplo já possuía uma estrada ligando a cidade com São Paulo; Paraty e Angra já eram 

ligadas por via marítima e ainda havia a via-férrea que ligava Angra a outros municípios. Se 

de fato a intenção fosse a melhoria das condições de tráfego da região poderia, por exemplo 

construir estradas específicas. Ao invés disso foi construída uma rodovia de altíssimo custo – 

700 milhões de cruzeiros iniciais – numa região de serra e mar (PACHECO, 1983).  

O Projeto Turis trouxe fundamentos para legitimar a necessidade de se construir uma 

rodovia que cortasse todo território de Angra dos Reis. Com isso foi contratada uma empresa 

de consultoria chamada Sondotécnica que de 1968 a 1970 trouxe dados como o lado positivo 

do setor industrial, o fato da localidade ser de segurança nacional e sua proximidade com as 

zonas metropolitanas de Rio e São Paulo. Por outro lado dados negativos também são 

mencionados, como do setor agropecuário considerado primitivo, gerador de tensões e 

incapaz de melhorar a oferta de alimentos. O setor pesqueiro também é considerado primitivo, 

atrasado sendo necessário com isso trazer “modernização” à região (PACHECO, 1983).  

Importante ressaltar que durante a década de 60 a imagem de Angra dos Reis foi 

sendo mudada pela mídia. Especificamente falando da revista Quatro Rodas essa mudança de 

discurso ocorreu durante a construção da Rodovia-Santos apresentando essa nova estrada 

como possibilidade de ser uma “Côte d’Azur brasileira”. Antes disso porém o que se pôde ver 

foi uma grande diferença sobre a visão turística da primeira reportagem em 1961 para a 

segunda em 1967 e a consolidação do que hoje é o município na reportagem de 1983.  

Em 1961 foi colocado como destaque o centro histórico religioso cultural com seus 

conventos e igrejas, o imponente prédio sede do Colégio Naval aliada à ordem militar com 

seu “lema e código de honra no qual não há espaço para a desonra!” e o Estaleiro Verolme 
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que possuíam como destaque suas obras grandiosas com suas técnicas e futuras capacidades 

de produção (CARVALHO, 2009). 

Apesar do título da matéria mencionar as mais de 300 ilhas, a reportagem destaca 

uma cidade histórica onde o centro da cidade seria a melhor opção para os turistas. Há 

inclusive dicas sobre as melhores praias, todas elas próximas ao centro da cidade, sem fotos e 

mapas o que explicita uma ideia secundária do que seria mais importante no turismo da 

cidade. É também colocado como destaque o pitoresco mercado do peixe e o comportamento 

distinto de seu povo, “com seus personagens lendários, com histórias quase inacreditáveis” 

(CARVALHO, 2009, p. 93).  

Já em 1969, a Revista Quatro Rodas lança uma reportagem que traz para Angra uma 

nova vocação: a da “cidade das belezas naturais e socialites brasileiros”. A reportagem 

mantém ainda o elogio ao centro histórico porém acompanhado de diversos elogios à 

geografia do balneário como a grande quantidade das praias, “ilhas verdes e águas 

transparentes mornas e rasas espreguiçadas sobre minúsculas e brancas enseadas”. A 

reportagem de novembro de 1969 traz uma proposta de construção de uma rodovia voltada 

para o turismo, com o intuito de preservar as paisagens locais e impedir que a corrida 

imobiliária tornasse a região altamente povoada e, principalmente, transformada de forma 

descuidada como ocorreu em cidades como São Vicente e Guarujá. Das demais reportagens 

da Revista Quatro Rodas a de Outubro de 1983 com o título “Em Angra dos Reis o 

compromisso mais importante é com o mar e suas 370 ilhas” coloca o município aprisionado 

pelo mar, ou seja, tudo começaria e terminaria no oceano. Como consequência o centro da 

cidade desaparece das indicações turísticas e é substituído pela Ilha Grande, apontada como a 

pedra preciosa do turismo no município que se configura como “o balneário mais sofisticado 

do último trecho da Rodovia Rio-Santos”. Angra torna-se então o lugar de refúgio de 

personalidades como Ivo Pitanguy e Chico Buarque excluindo os personagens do cotidiano 

angrense mencionado nas reportagens do início dos anos 1960 como também as construções 

coloniais, os símbolos militares e tecnológicos (CARVALHO, 2009).  

Pacheco (1983) discorda de outros autores acerca de que a ideia prioritária da 

construção da Rio Santos seria turística. Ela traz a necessidade de construção da estrada como 

uma resposta à pressões externas no nível empresarial devido à proximidade dessa região com 

Rio e São Paulo e empresas já instaladas como o Estaleiro Verolme. Em determinado 

momento do estudo técnico realizado pela Sondotécnica eles enxergam a necessidade de que 

essa obra também poderia suprir a necessidade de lazer de 16 milhões de brasileiros. Diante 
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dessa situação, para Pacheco (1983) a obra da rodovia tem por parte do governo a finalidade 

de colocar o turismo como instrumento complementar para sua abertura.  

Para Guanzirolli (1983) a falta de conhecimento sobre Angra levou os órgãos de 

planejamento a definir uma “vocação” para a região. Diante disso foi inevitável o choque 

entre os espaços do camponês e do espaço turístico-imobiliário. Ilustrando essa ideia podemos 

mencionar os conflitos na Fazenda Santa Rita do Bracuhy nos anos de 1970 onde, de um lado, 

estava o camponês, com suas lavouras, rios e caminhos internos e, por outro lado, o espaço 

imobiliário com sua grande rodovia, hotéis, iates, marinas e pistas de equitação. 

Em suma, a vocação imposta em Angra teve nas exigências da natureza uma forma 

velada para esconder o que de fato estava ocorrendo que eram mudanças drásticas nas 

relações sociais, encabeçados pelos interesses e jogo político do poder interno. Mesmo com o 

planejador declarando que respeitará a “personalidade” da região, o fato do planejamento ser 

uma ideia de totalidade já exprime sua real intenção que é a de considerar a população local 

(ou “fator trabalho”) como uma variável que como um preço pode ou não subir devido sua 

função de abundância ou escassez relativas (GUANZIROLI, 1983).  

 

Figura 22 - Capa da Revista Veja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : FEITOSA, Annagesse. SILVA, Iby Montenegro de. Conflitos por terra e repressão no campo no estado 

do Rio de Janeiro (1946-1988) 
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Essa vocação traz uma ação na qual faz com que o próprio camponês abandone seu 

espaço, mas que na verdade como explica Guanziroli (1983), bem antes o espaço já o havia 

abandonado. Há, portanto, um fenômeno espacial causado pelo discurso da “vocação” que 

seria a troca do processo de acumulação e reprodução do capital transformador da região para 

um processo de atributos naturais da área que faz despertar o capital imobiliário. Em suma é a 

“beleza” que expulsa esses moradores que torna essa ideia legítima abrindo assim as portas 

para os interesses da classe dominante. Essa classe, portanto, foi beneficiada com um vasto 

programa de incentivos fiscais e de créditos, somados à construção da Rio-Santos para 

supostamente dar cabo a esse projeto.   

O relatório sucinto sobre a implantação do Projeto Turis teve como propósito a coleta 

de dados e informações sobre a região. Realizada do dia 28 de fevereiro ao dia 01 de março de 

1973 a assessoria de planejamento e programação da Embratur em sua ata expôs alguns 

questionamentos do prefeito da cidade como o desejo de uma defesa florestal visando a 

diminuição de desmatamento e queimadas nos morros e a atenção com os problemas sociais 

gerados pela remoção dos trabalhadores nas fazendas. Embora no relatório pronto uma das 

finalidades seria a de apoiar as prefeituras na análise de projetos urbanísticos e de construção, 

é na exposição das normas e padrões do Projeto Turis onde foi colocado como 

importantíssimo que a Prefeitura e Flumitur acatassem todas as normas e padrões impostos 

pela Embratur. A prefeitura inclusive deveria incluir essas normas e padrões em seu Código de 

Obras. Esse poderio da Embratur é caracterizado através de sua “missão preponderante” de 

“orientar e controlar o litoral, as praias e as margens da rodovia” (EMBRATUR, 1973, p. 10). 

Diante disso, se evidencia ainda mais a existência de um novo feixe de 

modernizações, convergidos para o Município na forma de investimentos patrocinados pelo 

Governo Federal. Essas inserções estratégicas do país acabam trazendo novas dinâmicas do 

capitalismo, proporcionando rearranjos das forças sociais no município, com transformações 

inéditas no processo de produção do espaço regional. Em suma os projetos anteriores 

somados a este da Rio - Santos mesmo sendo distintos, mostram que existiu um mesmo lugar 

como alvo, a existência do “mesmo ator social – o Estado – como promotor (ora atuando 

isoladamente, ora se associando ao capital privado, nacional e estrangeiro)”, produzindo 

efeitos de impacto distintos naquela sociedade já estabelecida (ABREU, 2005, p. 34).  
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Figura 23 –  Rio Santos matou vocação turística em Angra. 1976 

Fonte: Acervo online da Folha de São Paulo. Acesso em 20/10/2018.  

 

        



46 

 

Angra dos Reis se torna um local para implantar indústrias de capital externo com 

interesses externos. Essas novas indústrias acabam impondo para o município uma nova 

dinâmica na produção do seu espaço. Elas passam assim a ocupar suas melhores planícies, 

pouca mão de obra local permanente, exportam seus lucros não deixando capitalizados no 

local dessas indústrias dando apenas um certo impulso no comércio. Se antes Angra exportava 

banana e peixes em conservas para Rio e São Paulo e importava alguns produtos 

manufaturados para atender sua demanda agora passa a ser de economia industrial, 

exportando o petróleo para Duque de Caxias e Minas Gerais, navios para o Brasil todo e 

energia elétrica para toda região sudeste e importando material e mão de obra de fora 

(GUANZIROLI 1983). 

 Nos conflitos iniciais o que se viu foi uma desigualdade de condições para os 

camponeses. Primeiro com os “grileiros” e por último o capital imobiliário - turístico, um 

inimigo ainda mais organizado, informado e sustentando pelo Estado. A prefeitura agiu como 

mão forte do Estado no seu planejamento e ação política criando leis, formulando planos de 

zoneamento, dando incentivos e em alguns momentos o uso do aparelho judicial e repressivo 

(GUANZIROLI 1983). 

Para Pacheco (1983), se tornaram comuns nesse período da abertura da Rio Santos os 

incêndios de benfeitorias, destruição de lavouras com tratores, invasão de gado, ameaças de 

prisão e o cerceamento da liberdade de ir e vir das famílias em áreas griladas. Os locais com 

maiores conflitos foram na Fazenda Santa Rita do Bracuhy, Ariró, Campo Belo, Japuíba e 

Itapinhoacanga, esta última teve todos os moradores expulsos e o nome da localidade foi 

mudado para o nome de um empreendimento turístico chamado Porto Galo.  
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Figura 24 – Jornal Maré anos 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Biblioteca Municipal de Angra dos Reis 

 

Figura 25 - Jornal Maré anos 80.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Biblioteca Municipal de Angra dos Reis 
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Figura 26 - Jornal Maré anos 80.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Biblioteca Municipal de Angra dos Reis 

 

Mesmo com a região sendo declarada área prioritária para reforma agrária (Decreto 

Presidencial nº 70.896 de 16/08/72), o que se viu foi uma total incoerência já que no ano 

seguinte essa mesma área passou a ser considerada zona prioritária de interesse turístico pela 

Resolução nº 413 de 13/0273, com base no Decreto nº 71. 791 de 31/01/73. Esse estatuto 

portanto se torna dúbio pois pôde ser usado pelos dois lados, tanto pelos grandes proprietários 

como para os camponeses. A instrução normativa do INCRA (Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária) é um exemplo de como uma lei trouxe prejuízo à agricultura 

angrense. A instrução deixa aberta a possibilidade de descaracterizar uma área que antes era 

agrícola e convertê-la em área de turismo e recreio. Com isso a agricultura continua decaindo 

ainda mais chegando a uma redução de 46% na área de lavoura permanente entre 1970 e 

1980, tendo a banana como principal produto da queda (PACHECO 1983).  

O processo de produção do espaço angrense sofreu, por diversas vezes, ações 

externas que desvalorizaram o estilo de vida da população colocando no seu lugar, grandes 

empreendimentos nacionais com uma infraestrutura destinada a interesses turístico e 

industrial. Diante de uma ação especulativa dessa nova indústria de serviços, o que a 
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população viu foram as melhores terras sendo apropriadas, tendo como auxílio financeiro aos 

futuros empreendimentos a construção da rodovia Rio Santos.  

Diante disso, o que se evidencia é uma sociedade onde se estabelecem as relações 

sociais e de produção do espaço segundo valores capitalistas, tendo como consequência a 

distinção social por classe e propriedade além das outras já existentes. Isso faz com que a 

sociedade quando é diferenciada na questão social ela também é no seu espaço, acompanhada 

de suas contradições e desigualdades (RIBEIRO, 2013).  

Em suma, Angra dos Reis sofreu com o impacto de grandes investimentos estatais e 

privados de grande investimento com uma alta migração de pessoas e mudanças drásticas nas 

suas atividades econômicas. Com isso o que se viu foi um aumento dos contrastes urbanos, 

econômicos e sociais, com as elites locais e nacionais tirando proveito para se beneficiarem 

das desigualdades históricas já existentes e as que foram potencializadas nos anos seguintes 

com as grandes obras. Tornando-se área de segurança nacional o que se viu foi uma cidade 

com um grande autoritarismo político e pouca força de resistência por parte dos camponeses 

que viam no poderio do Estado uma mão destruidora. A partir do início dos anos 1980, houve 

um aumento da luta pelo retorno da autonomia política com a volta de representantes locais 

comprometidos com a participação do povo nas decisões do governo. Se destacam entre essas 

lutas a da defesa ecológica dos recursos naturais e questionadora sobre a implantação da 

Usina Nuclear, a mobilização dos pobres por melhores condições de vida e a resistência dos 

camponeses, pescadores e pequenos agricultores contra a especulação de terra
15

.  

 

1.4    Mudanças do espaço em Angra dos Reis e a consequente tensão social 

 

Nos gráficos a seguir veremos o crescimento populacional comparativo entre Angra 

dos Reis, Estado e alguns municípios, seja no tocante à migração ou nas condições de moradia 

de seus habitantes.  

 

 

 

 

                                                

15 Angra dos Reis: Gestão Democrática; Apropriação do Solo Urbano. A Gestão Democrática – Volume 1 . 
IBASE - Coordenação de Ação e Elaboração Política – 2013 
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Gráfico 1 

 

População de Angra dos Reis 

de 1960 à 2010 

 

Fonte: IBGE / FUNDAÇÃO CEPERJ 

 

 

 

Gráfico 2 

 

População do município  

de Paraty de 1960 à 2010 

 

Fonte: IBGE / FUNDAÇÃO CEPERJ 
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Gráfico 3 

 

População do Município do 

Rio de Janeiro de 1960 à 2010 

 

Fonte: IBGE / FUNDAÇÃO CEPERJ 

 

 

Gráfico 4 

 

População do Estado do  

Rio de Janeiro de 1960 à 2010 

 

 

 

Fonte: IBGE / FUNDAÇÃO CEPERJ 
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Os gráficos anteriores trazem uma progressão populacional tendo o Censo IBGE de 

cada ano como referência. No ano de 1960 até 2010 o que se vê é uma curva ascendente em 

todas elas, porém Angra dos Reis se destacada evidenciando assim uma taxa de crescimento 

populacional maior do que a cidade vizinha Paraty, a capital Rio de Janeiro e o próprio 

Estado.  

 

 

 

Gráfico 5 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico - 2010 

 

 

No gráfico acima vemos a grande diferença no número de domicílios particulares 

ocupados em setores censitários de aglomerados subnormais em manguezal na qual possuem 

respectivamente os primeiros colocados do Estado do Rio de Janeiro com os seguintes 

valores: Angra dos Reis - 1 652; Mangaratiba – 424; Duque de Caxias: 451 e Rio de Janeiro – 

304. . Na descrição do gráfico acima como nos demais abaixo o IBGE mostra a quantidade de 

áreas de setores censitários, que são unidades territoriais criadas com a finalidade de controle 

cadastral por área contínua situado em um único quadro urbano ou rural com dimensão e 

número de domicílios que permite o levantamento por um recenseador.  
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Gráfico 6 

 

Área dos setores censitários de Favelas em 

Aterros Sanitários, Lixões e outras 

áreas contaminadas   

 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico - 2010 

 

No gráfico 06, o que se vê além da liderança é a grande diferença de Angra dos Reis 

para os municípios segundo e terceiro colocados Duque de Caxias e Silva Jardim no número 

de domicílios particulares ocupados em setores censitários de aglomerados subnormais em 

aterros sanitários, lixões e outras áreas contaminadas. As favelas portanto se incluem também 

nessas áreas com bastante insalubridade. 
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Gráfico 7 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico - 2010 

 

 

 

Gráfico 8 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico - 2010 
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Gráfico 09 

 

 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico - 2010 

 

 

 

Gráfico 10 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico - 2010 

 

No gráfico 07 e 08 Angra continua liderando no Estado do Rio de Janeiro seja na 
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de Angra dos Reis numa liderança negativa que dá uma ideia de consequência de todos os 

anos de investimentos maciços dos governos federal e iniciativa privada na implantação de 

grandes empreendimentos sem uma política efetiva de urbanização.  

 

CAPÍTULO 2 – ANGRA DOS REIS E SUAS PARTICULARIDADES CLIMÁTICAS 

 

Angra dos Reis faz parte da mesorregião Sul Fluminense e da microrregião da Baía 

da Ilha Grande. Numa Região onde se encontram encostas íngremes causadas por erosão, o 

município tem na Serra do Mar, uma vegetação de floresta que ainda se encontra preservada e 

onde há um predomínio de solos das classes como o Neossolos Litólicos que “se situam 

exatamente em rampas muito inclinadas, áreas de relevo montanhoso, existindo também nas 

regiões semi-áridas em relevos planos” (EMBRAPA. 2005, p. 10). 

Estes solos minerais, por serem pouco desenvolvidos e rasos geralmente trazem a 

exposição das rochas evidenciando assim ser um solo menos resistente ao intemperismo. Há 

também na região os solos Cambissolos que são pouco desenvolvidos e onde os processos 

genéticos não foram suficientes para produzir um solo com características que pudessem 

diagnosticá-las como as outras classes de solos como a estrutura, cor e outras propriedades
16.

 

Segundo a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), “os 

movimentos de massa estão na categoria de desastres naturais do tipo geológico” (Atlas 

Brasileiro de Desastres Naturais, 2013, p. 87). Esse tipo de desastre assume grande 

importância em função de sua interferência na evolução das encostas e pelas implicações 

socioeconômicas associadas aos seus impactos sobre a sociedade. Esses movimentos de 

massa, também chamados de deslizamento, escorregamento, ruptura de talude, queda de 

barreiras, entre outros, “se refere aos movimentos de descida de solos e rochas sob o efeito da 

gravidade, geralmente potencializado pela ação da água” (CEMADEN – Centro Nacional de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, disponível no site 

https://www.cemaden.gov.br/deslizamentos/ . Acesso em 22/11/2018).  

A região sul e sudeste do Brasil tende a sofrer anualmente com movimentos de massa 

devido às condições climáticas marcadas por verões de chuvas intensas em regiões de grandes 

maciços montanhosos.  

                                                

16 Fonte:  Descrição das principais classes de solos – Alice 

https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/157911/1/OPB1113.pdfacesso em 22/11/2018 e 

Relatório das áreas de risco no município de Angra dos Reis em 2011 de autoria da Defesa Civil de Angra dos 

Reis.  

https://www.cemaden.gov.br/deslizamentos/
https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/157911/1/OPB1113.pdf
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Angra dos Reis, que faz parte da região sudeste também sofre com alguns tipos de 

movimentos de massa, como os de nível interno e externo. No movimento de massa interno 

não há modificações das condições superficiais, ou seja, não ocorre aumento das tensões 

cisalhantes e sim uma redução da resistência ao cisalhamento do material da encosta. As 

causas internas portanto estão relacionadas principalmente na presença de água, que pode 

afetar a estabilidade da encosta de diferentes maneiras. A infiltração da água pela superfície 

do solo e o aumento do nível do lenço freático reduzem a resistência ao cisalhamento de 

forma que pode ocorrer a ruptura da encosta sem haver a necessidade de que ela esteja 

saturada. Entre as causas externas mais comuns estão os movimentos de massa provocados 

por cortes excessivos no pé das encostas durante a construção de rodovias e a forma 

desordenada que a encosta é ocupada pelo homem. Nesse tipo de ocupação, os cortes e 

aterros, feitos com o intuito de gerar uma região plana para a construção de moradias trazem 

risco de deslizamentos, somados aos problemas de drenagem das águas servidas e águas 

pluviais e ao lançamento inadequado de lixo
17

. 

Luiz Augusto Gollo repórter da Agência Brasil em seu artigo intitulado “História da 

Rio-Santos é a crônica dos deslizamentos de terra” (Agência Brasil. Portal EBC – Empresa 

Brasil de Comunicação. 2010), mostra que as consequências da construção da estrada 

ultrapassou a questão social, cultural e econômica do município expandindo também para a 

geológica. A perseverança em realizar projetos errados e não tentar corrigi-los foi a tônica 

desse processo de construção da rodovia segundo informaram os engenheiros que 

acompanharam a obra. Houve a insistência de políticos municipais e federais para a 

construção da rodovia num terreno prejudicial àquele tipo de construção. Segundo o artigo de 

Luiz Augusto Gollo, o engenheiro Geraldo Gayoso, de 81 anos, testemunha daquela obra 

menciona que a estrada atravessou áreas de taludes muito inclinados e com vegetação muito 

densa. Para fazer a obra portanto ocorreu desmatamento e corte da serra, construindo-se então 

áreas planas para o leito da estrada. Como consequência o que se vê durante a história é um 

terreno fraco devido à retirada da vegetação natural e com isso uma sobrecarga do solo abaixo 

dos planaltos trazendo assim, além dos deslizamentos de terra, o rompimento do asfalto. 

Mesmo com a tecnologia menos avançada na engenharia ou geologia que não permitiam ver 

os problemas de hoje, Gayoso relata que o tempo de construção durante todos aqueles anos 

                                                

17 Fonte: Atlas Brasileiro de Desastres Naturais. De 1991 à 2012. Segunda Edição revista e ampliada. Volume 

Rio de Janeiro. CEPED – Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres. UFSC – Universidade 

Federal de Santa Catarina. Ano 2013.  
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até 1971 daria para realizar algumas correções como a abertura de túneis na rocha, viadutos e 

obras de contenção de encostas18. 

Fazendo parte de uma região tropical e úmida brasileira, Angra dos Reis, assim como 

o Estado do Rio de Janeiro trazem ocorrências de escorregamentos principalmente no período 

de verão.  As chuvas são mais presentes no período de outubro a março porém é a partir de 

dezembro que as chuvas se tornam mais intensas evidenciando a relação direta com os 

movimentos de massa.  

 

 

Gráfico 11 

 

 

 

O Gráfico 11, apresentado acima é a frequência mensal dos movimentos de massa 

ocorridos no Estado do Rio de Janeiro entre os anos de 1991 e 2012. Observa-se, uma 

quantidade maior de movimentos de massa nos meses do verão com destaque para dezembro 

e janeiro, com respectivamente 37 e 52 registros. As estações chuvosas, portanto se torna o 

principal agente deflagrador desses movimentos.  

                                                

18 Fonte: Site http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2010-01-06/historia-da-rio-

santos-e-cronica-dos-deslizamentos-de-terra  em 17/07/2018  
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Gráfico 12 

 

Fonte: Defesa Civil Angra 

 

 

 

Gráfico 13 
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Gráfico 14 

 

Fonte: Defesa Civil Angra 

 

No gráfico de barras número 12 é mostrada a média de milímetros de chuva nos 

meses dos anos de 2008, 2009 e 2010 em Angra dos Reis baseado nas informações totais da 

Defesa Civil Municipal. As informações colocam o mês de dezembro como o mais chuvoso e 

em escala bem superiores aos demais meses. O mês de dezembro também se torna destaque 

no gráfico de número 14, já com a totalidade de milímetros de chuva no triênio 2008/2009 e 

2010. No gráfico 13 destaca-se uma frequência mais equilibrada no ano de 2008, mas mesmo 

assim o mês de dezembro continua com vantagem sobre os demais, mesmo ela menor. 

Importante ressaltar o alto índice de frequência do mês de janeiro de 2010, influenciado pela 

forte chuva da virada do ano que ocasionou a tragédia na cidade. Por fim no gráfico 14 é 

possível ver com clareza a disparidade do total de milímetros do mês de dezembro com o de 

janeiro, o segundo mês mais chuvoso em Angra neste período mencionado.  
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Tabela 2 –  Dados de Pluviosidade (mm) comparativos Angra e Rio de Janeiro (Capital). 

Anos de 2008/2009/2010 

 

Mês Angra 2008 Angra 2009 Angra 2010 Total Angra RJ 2008 RJ 2009 RJ 2010 Total RJ 

Janeiro  189,9 271,2 489 950,1 132 77 288 497 

Fevereiro 195,4 270,7 238 704,1 173 115 87 375 

Março 215,4 233,7 385 834,1 95 97 326 518 

Abril 181,5 208,6 323,6 713,7 57 51 280 388 

Maio 36 100 0 136 50 61 45 156 

Junho 78,5 117,8 104 300,3 44 63 43 150 

Julho 3,6 161,8 178 343,4 52 29 79 160 

Agosto 121 38,9 53,5 213,4 87 87 21 195 

Setembro 103,9 136,9 101,8 342,6 73 177 37 287 

Outubro 133,4 258,6 161 553 198 132 119 449 

Novembro 194,5 169,2 195,2 558,9 131 288 67 486 

Dezembro 225,3 587,6 613,2 1426,1 211 288 292 791 

 

 

Fonte: Defesa Civil de Angra / Inmet 

 

Gráfico 15 

 

 

 

Fonte: Defesa Civil Angra / Inmet 
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Na tabela e gráfico anteriores é possível ver a semelhança de Angra e Rio de Janeiro 

no tocante ao aumento das chuvas no verão com destaque em amarelo para Angra dos Reis. 

As mesmas cores para os três anos de cada cidade trazem uma diferenciação visual entre elas.  

 

 

Gráfico 16 

 
 

Fonte: Defesa Civil Angra / Inmet 

 

Segundo o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais a cidade de São Gonçalo lidera em 

2010 no número de movimentos de massa no Estado, com o dobro de ocorrências do que a 

segunda colocada Angra dos Reis. Porém como visto no gráfico acima, Angra é a cidade que 

traz um maior acumulado de chuva evidenciando a letalidade que os deslizamentos trazem ao 

município. Ou seja, mesmo sem apresentar um histórico entre os municípios mais 

severamente atingidos por inundações no período de 1991 até 2012 no Estado, Angra 

registrou um evento que causou mais mortes do que todos os 10 da lista como o desastre de 

2010. O Estado do Rio de Janeiro houve um total de 46 deslizamentos em 2010 e São 

Gonçalo, com 14, e Angra dos Reis, com 7, foram os líderes nesse ano e também nos demais 

anos. Com uma população respectivamente de 999.728 e 169.511 habitantes (IBGE 2010), 

São Gonçalo e Angra dos Reis demonstram uma disparidade na quantidade de moradores, que 

também traz uma ideia da gravidade não somente na totalidade de movimentos de massa ou 

de óbitos quando estes números são tratados de forma percentual.  
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Diante de todos esses agravantes peculiares do município de Angra dos Reis é 

necessário que haja conhecimento e compreensão destes períodos maiores de chuvas para que 

possam ser realizadas políticas públicas eficientes na prevenção de desastres.  

 

Figura 27  – Jornal Maré. Notícia das fortes chuvas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Biblioteca Municipal de Angra dos Reis. Janeiro de 1981 

 

 

Figura 28  – Jornal Maré . Mais resultados das chuvas, dessa vez próxima à Usina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Biblioteca Municipal de Angra dos Reis. Janeiro de 1981. 
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Figura 29 – Jornal Maré , Editorial sobre as fortes chuvas nos anos de 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Biblioteca Municipal de Angra dos Reis. 

 

Figura 30 - Deslizamento em 1985 na praia de Piraquara que ocasionou a destruição de 

parte do laboratório da Usina Nuclear e da rodovia Rio Santos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Fotos Antigas de Angra.  http://www.facebook.com/groups/559944864127615/ Acesso em 

20/07/2018 

http://www.facebook.com/groups/559944864127615/
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 Nas figuras anteriores datadas dos anos 80 mostram alguns deslizamentos e 

resultados destes, seja em áreas com população ou área de mata próxima a estrada. Mesmo 

sem dados concretos de quantidade de chuvas é provável, através dos sinistros mensurar a 

grande quantidade que já caía nessa década.  

 

CAPÍTULO 3 - TRAGÉDIAS DE 2002 E 2010: BREVE ANÁLISE SOBRE A 

REALOCAÇÃO DE MORADORES DAS ÁREAS DE RISCO                                                                                                               

 

  Segundo o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, cerca de 66% dos casos de 

mortes foram registrados em apenas três dos 153 desastres associados a movimentos de massa 

no Estado do Rio de Janeiro no período de 1991 e 2012.  

No dia 30 de dezembro de 2009, o Município de Angra dos Reis, localizado na 

Mesorregião Sul Fluminense, foi atingido por chuvas duradouras e intensas que tiveram início 

às 15h00min e se prolongaram até o dia 1º de janeiro de 2010; com um total acumulado de 

400 mm de chuva, quando a média para ao mês de dezembro é de 225,3 mm. Nesse evento 

extremo de chuva morreram 52 pessoas. 

Antes disso, o ano de 2002 houve grandes ocorrências. A primeira dela foi no mês de 

fevereiro que apesar de não causar mortes retirou 1.500 pessoas de suas casas, quando chuvas 

intensas coincidiram com maré alta na região do baixo curso do rio Mambucaba. Já a segunda 

ocorrência de 2002, no dia 08 de dezembro trouxe deslizamentos e inundações causando 35 

mortes, atingindo uma área maior e mais densamente povoada que Mambucaba, retirando 

com isso mais de 2.000 pessoas de suas casas destruídas ou danificadas.  

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que o nível pluviométrico 

registrado em Angra foi de 129 milímetros, quando a máxima na capital foi de 114 

milímetros, na estação do Inmet do Alto da Boa Vista. As chuvas foram provocadas por uma 

frente fria vinda do Sul do País que estava estacionada sobre o norte do Estado e no Espírito 

Santo. Diante do desastre ocorrido e as consequentes informações desencontradas quanto ao 

número de desaparecidos, algumas ações imediatas foram tomadas como o envio por parte do 

governo do Estado de equipes dos Bombeiros de cidades vizinhas especializadas para o 

resgate de vítimas soterradas, ajuda dos alunos do Colégio Naval cuja sede fica no município, 

abertura de abrigos nas escolas públicas e doações de roupas e mantimentos. Além disso os 

hospitais da região pediram a colaboração de doadores de sangue para atender pessoas feridas. 

Embora o foco de toda atenção fosse no Bairro do Areal devido ao maior número de mortos, 

os deslizamentos foram eminentes na região denominada Grande Japuíba na qual o Areal faz 
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parte e também em outros pontos do município como no bairro do Belém, Ribeira -  

considerado de classe média alta - onde inclusive houve um deslizamento que levou a óbito 

uma família inteira, o próprio Corpo de Bombeiros da cidade que sofreu com alagamento em 

suas dependências próximo ao centro da cidade e nas margens da rodovia Rio Santos que 

trouxe preocupação sobre a necessidade de desligamento da Usina Nuclear que seguindo suas 

normas internas diminuiu sua capacidade de funcionamento para 80%. A imprensa como o 

Jornal O Estado de São Paulo captou o clima de surpresa por parte dos moradores com essa 

forte chuva como o próprio prefeito que informou que há vinte anos não se chovia tão forte. 

Perguntas se foi tromba d’água ou se a situação era muito grave foi a tônica daquele 

momento, brevemente respondidas pelo chefe do executivo, segundo o periódico paulista. 
19

 

Com o total de 35 mortes, esse desastre em Angra dos Reis trouxe bastante trauma 

para os moradores dessas áreas, sobretudo os familiares das vítimas que tiveram que fazer o 

reconhecimento dos corpos devido ao sumiço dos documentos naquele mar de lama. Além do 

soterramento ocorreram alguns agravantes como a falta de energia elétrica, a falta de 

transporte público e o trasbordo do Rio Japuíba que inundou várias ruas e casas da região. O 

volume das chuvas entre as 19 horas do dia 08 às 9 horas do dia 09 de dezembro foi de 270 

milímetros cúbicos, o equivalente à média de dois meses na região. A previsão de mais 

temporais para os quatro dias posteriores fez com que aumentasse a tensão em todo 

município. 
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

19 https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,pelo-menos-34-mortos-soterrados-em-angra,20021209p21743   Acesso em 

20/08/2018 

20 http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI73253-EI306,00-

Prefeitura+diz+que+temporal+matou+pessoas+em+Angra.html    Acesso em 20/08/2018 

https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,pelo-menos-34-mortos-soterrados-em-angra,20021209p21743
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI73253-EI306,00-Prefeitura+diz+que+temporal+matou+pessoas+em+Angra.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI73253-EI306,00-Prefeitura+diz+que+temporal+matou+pessoas+em+Angra.html
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Tabela 3 – AVADAN – Análise de Avaliação de Danos 2002 

 

Danos Humanos 

Número pessoas 

0 a 14 anos  15 a 64 anos  Acima de 65 

anos  

Gestantes Total 

Desalojadas 314 753 163 25 1.265 

Desabrigadas 67 219 56 11 353 

Deslocadas 159 369 89 19 636 

Desaparecidas ________ _______ _________ ______ _____ 

Levemente Feridas 40 79 13 ______ 132 

Gravemente Feridas 11 14 03 ______ 28 

Enfermas 07 33 05 01 46 

Mortas 05 28 02 ______ 35 

Afetadas     2.485 

 

Fonte: Defesa Civil de Angra dos Reis 

 

Morador do Areal há 25 anos, Caio
21

 foi para lá ainda criança com 7 para 8 anos de 

idade, pois seu pai, trabalhador do Estaleiro Verolme com a crise financeira vendeu sua casa 

em Jacuecanga e comprou essa no Areal. O mesmo relata suas memórias de como era a 

estrutura do bairro em sua infância, com uma única rua de paralelepípedo e as demais com 

lama. Caio cita que, antes do desastre de 2002, o bairro tinha uma estrutura como se fosse de 

um condomínio, ou seja, havia, segundo ele, um ambiente de proximidade muito grande onde 

todos se conheciam há um bom tempo. Esse ambiente familiar foi se perdendo com a chegada 

de pessoas de outras localidades, primeiro comprando as casas de muitos moradores antigos 

que não quiseram mais ficar no bairro por medo de acontecer outro desastre e posteriormente 

com a construção de casas populares no próprio bairro que acabou contemplando pessoas de 

outras comunidades também vitimadas com deslizamentos. Segundo Caio algumas dessas 

pessoas possuíam influências de outros lugares e eram diferente dos moradores do local, o que 

                                                

21 Nome fictício para preservar a identidade do entrevistado. 
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teria resultado em alguns problemas como o surgimento da violência no local. O mesmo 

informou que os barulhos de pedras rolando e árvores era assustador naquela noite, e que, por 

consequência do deslizamento, e do transbordo do rio sua casa sofreu alagamento cuja água 

chegou a 1,2 metro de altura e fez com que ele e sua família, outros parentes que moravam no 

mesmo quintal e alguns vizinhos se alojassem na casa de sua avó que morava no segundo 

pavimento.  

 

Figura 31 - Condições da locomoção após o desastre do Areal em 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.taiadaweb.com.br/tragedia-em-angra-dos-reis/. Disponível em PDF. 

Acesso Outubro 2018 

 

Caio também informou que a Defesa Civil e os Bombeiros foram os primeiros a 

chegar para socorrer as vítimas e também para no dia seguinte combater alguns boatos de que 

ocorreriam novos deslizamentos que seriam ocasionados pelo vazamento da barragem. Ele 

não ficou no Ciep que era o local onde os desabrigados e desalojados ficaram pois sua casa 

ficou com apenas água porém muitas casas ficaram com lama o que ocasionou uma maior 

dificuldade na limpeza e recuperação delas. A propósito, o bairro do Areal era segundo o 

entrevistado o mais bem estruturado da Grande Japuíba, sendo o primeiro a ter todas as ruas 

asfaltadas, um bom posto de saúde e o CIEP, que oferecia aulas em tempo integral. Essa ação 

do poder público no bairro era efetiva, segundo ele, pelo fato de haver dois vereadores que 

moravam na localidade. Porém, no período após o desastre, o poder público e demais 

instituições foram bastante solícitos ao suprir as necessidades do local seja com mantimentos 

ou políticas sociais sendo dessa vez motivados por ser o centro do desastre. Sobre políticas de 

prevenção de desastres, Caio informou que o poder público jamais trouxe à comunidade 

qualquer tipo de informação. Além da exposição de corpos em meio às lamas e todo aquele 

http://www.taiadaweb.com.br/tragedia-em-angra-dos-reis/
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medo e indefinição do que seria o futuro a partir dali, os moradores sofreram com o 

oportunismo de alguns comerciantes que chegaram a vender rodos pelo valor de 30 reais além 

da água mineral e aluguel que também tiveram seus valores inflacionados. Sobre o processo 

de realocação Caio informa desconhecer qualquer tipo de intervenção conflituosa entre os 

moradores e o poder público. Ele menciona a volta de alguns moradores ao bairro por causa 

da impossibilidade de pagar o aluguel mesmo com ajuda da prefeitura com o aluguel social, a 

possibilidade de receber o aluguel social morando novamente lá numa casa própria e a 

vontade de permanecer no bairro por gostar de lá.  

 

Figura 32 - Areal 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2010/01/deslizamentos-

provocaram-a-morte-de-quase-40-pessoas-em-angra-em-2002-2765823.html  Acesso 

Novembro 2018 

 

 

Essa suposta ausência do poder público na volta dos antigos moradores às áreas de 

risco, somada ao grande fluxo de novos moradores no bairro do Areal explicita um sentimento 

de medo e incerteza sobre o futuro daquela localidade em caso de uma nova chuva forte. 

Mesmo com a boa estrutura o bairro, segundo Caio, não tinha estrutura suficiente para receber 

tão grande número de famílias que, a princípio, era formado por 117 casas. Ao lado da 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2010/01/deslizamentos-provocaram-a-morte-de-quase-40-pessoas-em-angra-em-2002-2765823.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2010/01/deslizamentos-provocaram-a-morte-de-quase-40-pessoas-em-angra-em-2002-2765823.html
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violência, a questão geológica é a maior preocupação dos moradores segundo menção do 

entrevistado. 

O processo de favelização dos bairros as margens da rodovia Rio Santos já era 

mencionada por alguns blogs como o do biólogo Mario Moscatelli (2003):  

 

Vale sempre lembrar que desde dezembro de 2000, periodicamente no 

começo e esporadicamente de 2001 à 2002, o Projeto Olho Verde, vinha 

denunciando o que qualquer míope observava da janela de sua casa, isto é, o 

veloz processo de favelização de todo o eixo da rodovia Rio-Santos. 

Mangaratiba, Angra dos Reis e Parati sucumbem progressivamente à falta de 

planejamento do crescimento urbano, onde núcleos populacionais pipocam 

espontaneamente e de forma induzida por desinteresse e interesses de 

políticos, gerando verdadeiros assentamentos sem qualquer tipo de 

infraestrutura urbana básica. Este processo de favelização que envolve 

necessidade, pobreza, esperteza, impunidade e o interesse da criação de 

verdadeiros currais eleitorais, parece não ter fim, apesar de todo o ano as 

forças da natureza jogarem como numa roleta russa qual dos municípios será 

sorteado para receber a tromba d'água da vez.  

É claro que em determinadas condições, mesmo sem favelização, a 

quantidade de água é tanta que nem com cobertura florestal primária 

consegue-se deter os escorregamentos, que carregam tudo que estiver na 

frente. No entanto, não dá para fechar os olhos para a ineficiência e a falta de 

vontade política do poder público no que diz respeito a efetivação de 

políticas sérias que contemplem o planejamento familiar, o controle do uso 

do solo, criação de habitações decentes dentre outros aspectos que nos são 

cobrados e muito bem cobrados por meio de uma centena de impostos, que 

nós da choldra, não vemos o mínimo resultado na prática. As chuvas de 

Angra dos Reis de 2002 com seu resultado fatal, repetem a lição das demais 

chuvas em 2001, 2000 e por aí vai, que infelizmente somos da cultura do 

conserto, da remediação, da emoção instantânea, facilmente esquecida. 

Esquecemos diariamente palavras como prevenção, planejamento, 

infraestrutura, fiscalização, moralidade e cobrança 

(http://www.biologo.com.br/moscatelli8.htm, Blog “Boca do Mangue” , 

Título “Roleta Russa” , 2003) . 

 

 Além disso, Moscatelli complementa informando que o órgão fiscalizador ambiental 

(FEEMA) funciona de forma precária após um incêndio e isso de certa forma acaba 

http://www.biologo.com.br/moscatelli8.htm
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beneficiando aqueles que degradam o meio ambiente sobretudo com construções em áreas 

irregulares. Por fim há uma crítica também não só as autoridades mas à própria sociedade que 

aparenta estar acostumada com esse clima de degradação. É, portanto, necessária uma 

mobilização da sociedade para que ajude a pressionar os responsáveis a darem melhores 

condições de trabalho para os órgãos como a FEEMA (Fundação Estadual de Engenharia do 

Meio Ambiente) e por consequência uma política mais eficaz no combate a degradação 

ambiental no município 
22

 

Provável que nem o mais pessimista esperasse que oito anos depois o município 

passasse por mais um desastre vitimando um maior número de pessoas. Angra teve após o 

desastre de 2002 ações de respostas aos desastres como o decreto 2668 de 09 de Dezembro de 

2002:  

 

Art.2º.- Confirmando a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil no âmbito 

do Município, sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e 

autorizando o desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, 

após adaptado à situação real desse desastre. 

Art.3º.- Autoriza a convocação de voluntários, para reforçar as ações de resposta aos 

desastres, realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, 

com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre. 

Parágrafo único.Essas atividades serão coordenadas pela Coordenadoria Municipal 

de Defesa Civil. 

 

 Já no âmbito da prevenção de desastres, ocorreu a criação de uma parceria entre a 

Prefeitura de Angra, através da Secretaria Municipal de Defesa Civil com a Secretaria de 

Obras do Município do Rio. Diante disso passou a existência de serviços de inspeção e 

prevenção nos morros acompanhadas por técnicos engenheiros e geólogos da Fundação Geo-

Rio. Foi descoberta inclusive a existência de blocos de pedras em algumas áreas sendo 

necessário diagnosticar a verdadeira situação daquele solo através de um mapeamento 

geológico e da necessidade de intervenção em cada local 
23

. 

                                                

22 http://www.biologo.com.br/moscatelli8.htm  . Blog “Boca do Mangue”  com o título “Roleta Russa” de 

autoria do biológo Mário Moscatelli. Acesso em 15/08/18  

23 http://www.angra.rj.gov.br/noticia.asp?vid_noticia=42540&IndexSigla=imp  acesso em 13/08/18  

http://www.biologo.com.br/moscatelli8.htm
http://www.angra.rj.gov.br/noticia.asp?vid_noticia=42540&IndexSigla=imp
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Mesmo com essas mudanças de postura o segundo grande desastre aconteceu, e foi 

na madrugada da virada de ano 2009-2010, quando deslizamentos causaram a morte de 52 

pessoas, além de retirar de suas casas mais de 3.000 pessoas e afetar quase toda a população 

do município, que entrou em estado de calamidade pública.  

Essas fortes chuvas que acometeram o município, tiveram início às 15:00h do dia 

30/12/2009 e foram até as 03:30h do dia 01/01/2010, acumulando aproximadamente 440mm, 

conforme pluviômetro existente na sede da Secretaria Municipal de Defesa Civil de Angra. A 

média para o mês de dezembro seria de 225,3mm, causando assim os deslizamentos que 

acarretou sérios danos e prejuízos ao município.  

 

Figura 33: Morro da Carioca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: biologo.com.br . Moscatelli. 2010 
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Figura 34: Praia de Bananal, na Ilha Grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: biologo.com.br . Moscatelli.  2010 

 

Em condições como essa, segundo o geólogo José Tadeu Tommaselli, da 

Universidade Estadual Paulista (Unesp), mesmo num morro com sua área totalmente 

preservada e sem impacto humano nenhum, correria risco de avalanches de terra. Em suma, 

mesmo que os morros estivessem preservados eles poderiam ter desabado. “Esse é o primeiro 

grande erro das pessoas. A área não estar impactada não significa que isso não vá acontecer. A 

natureza se movimenta o tempo todo”, ( JUSTE, Marília. CHUVA EM ANGRA NA VIRADA 

FOI A MAIOR DOS ÚLTIMOS 10 ANOS, DIZEM METEOROLOGISTAS. G1.2010. 

http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1440290-

5606,00CHUVA+EM+ANGRA+NA+VIRADA+FOI+A+MAIOR+DOS+ULTIMOS+ANOSDIZEM+METEOR

OLOGISTAS.html  acesso em 15/08/18 ). 24 

Após este desastre, ainda surgiram diversos registros de ocorrências de 

deslizamentos e inundações no município, com chuvas de mais de 100 mm em poucas horas 

                                                

24 http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1440290-5606,00-

CHUVA+EM+ANGRA+NA+VIRADA+FOI+A+MAIOR+DOS+ULTIMOS+ANOSDIZEM+METEOROLOGI

STAS.html  acesso em 15/08/18 

http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1440290-5606,00CHUVA+EM+ANGRA+NA+VIRADA+FOI+A+MAIOR+DOS+ULTIMOS+ANOSDIZEM+METEOROLOGISTAS.htm
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1440290-5606,00CHUVA+EM+ANGRA+NA+VIRADA+FOI+A+MAIOR+DOS+ULTIMOS+ANOSDIZEM+METEOROLOGISTAS.htm
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1440290-5606,00CHUVA+EM+ANGRA+NA+VIRADA+FOI+A+MAIOR+DOS+ULTIMOS+ANOSDIZEM+METEOROLOGISTAS.htm
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1440290-5606,00CHUVA+EM+ANGRA+NA+VIRADA+FOI+A+MAIOR+DOS+ULTIMOS+ANOSDIZEM+METEOROLOGISTAS.htm
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1440290-5606,00-CHUVA+EM+ANGRA+NA+VIRADA+FOI+A+MAIOR+DOS+ULTIMOS+ANOS+DIZEM+METEOROLOGISTAS.html
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1440290-5606,00-CHUVA+EM+ANGRA+NA+VIRADA+FOI+A+MAIOR+DOS+ULTIMOS+ANOS+DIZEM+METEOROLOGISTAS.html
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1440290-5606,00-CHUVA+EM+ANGRA+NA+VIRADA+FOI+A+MAIOR+DOS+ULTIMOS+ANOS+DIZEM+METEOROLOGISTAS.html
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1440290-5606,00-CHUVA+EM+ANGRA+NA+VIRADA+FOI+A+MAIOR+DOS+ULTIMOS+ANOS+DIZEM+METEOROLOGISTAS.html
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nos meses de janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro de 2010 e nos meses de janeiro, 

fevereiro e abril de 2011, todas de menor gravidade porém afetando um total de mais de 

70.000 pessoas, cerca de 35% do total de pessoas afetadas nos dois anos, 2010 e 2011. 

As maiores quedas de barreiras e os óbitos foram no Morro da Carioca, no centro de 

Angra e na Praia do Bananal, na Ilha Grande, onde a Pousada Sankay teve uma de suas partes 

soterradas. Autoridades federais, estaduais e municipais deixaram seus compromissos no 

primeiro dia do ano para dar suporte às vítimas. Com isso, o prefeito da cidade Tuca Jordão 

decretou três dias de luto no município. Algumas ações no pós desastre foram tomadas, como 

a abertura de três inquéritos por parte do Ministério Público do Rio, visando investigar a 

ocupação desordenada no município.                                                                                                                       

Segundo a reportagem do site G1 “os deslizamentos em Angra levantaram a 

discussão sobre as áreas de risco, o uso e a ocupação do solo na cidade, além da legalidade 

das licenças de construção, em especial das encostas e áreas de preservação permanente e 

unidades de conservação” (G1. DESLIZAMENTO NA RIO-SANTOS, EM ANGRA DOS 

REIS, ASSUSTA MOTORISTAS. 2010. http://g1.globo.com/rio-de 

janeiro/noticia/2010/12/deslizamento-na-rio-santos-em-angra-dos-reis-assusta-motoristas.html 

Acesso em 15/08/2018). 
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Figura 35 – Imagem Satélite da região central de Angra dos Reis em 2009. Ao lado esquerdo 

o Morro da Carioca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth. 2018 

 

Figura 36 – Imagem Satélite da região central de Angra dos Reis em 2010. Ao lado esquerdo 

o Morro da Carioca já após o desastre e acima algumas casas no Morro do 

Bulé 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth. 2018 
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Tabela 4 – AVADAN – Análise de Avaliação de Danos 2010 

 

Danos 

Humanos 

Número 

pessoas 

0 a 14 anos  15 a 64 anos  Acima de 65 

anos  

Gestantes Total 

Desalojadas 1028 801 387 68 2.284 

Desabrigadas 293 228 112 19 652 

Deslocadas 36 28 14 02 80 

Desaparecidas 01 01 _________ ______ 02 

Levemente Feridas 12 17 02 ______ 31 

Gravemente 

Feridas 

03 05 01 ______ 09 

Enfermas ____ ___ _____ ____ ____ 

Mortas 15 31 06 ______ 52 

Afetadas 54.489 42.380 20.885 3.332 121.086 

 

Fonte: Defesa Civil de Angra dos Reis 

 

O Avadan de 2010 traz um número bem maior de pessoas afetadas em comparação 

ao de 2002 (121.086 à 2.485). A quantidade de mortos que também aumentou de um desastre 

para outro traz uma constante preocupação perante uma maior densidade populacional com o 

aumento de moradias em favelas. Essa questão da densidade populacional pode ser 

explicitada numa comparação com o município vizinho de Paraty a qual possui as mesmas 

condições ambientais de alta suscetibilidade a deslizamentos e inundações, decorrentes de 

altos índices de chuva (acima de 2.000 mm/ano) numa região onde o relevo é montanhoso e 

muito próximo ao mar e manguezais.   
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3.1   Deslizamentos, medo de uma nova tragédia e realocação: o relato e a 

tônica do tratamento aos moradores em áreas de risco 

 

Bianca
25

, moradora do Morro do Abel, porém criada praticamente toda sua vida no 

Morro da Carioca, informou que sua mãe comprou essa casa em 2008 e que no momento da 

tragédia ela, sua mãe e irmão não estavam em casa na virada do ano. Entrando em contato por 

telefonema já de manhã, Bianca informa que ao sair da casa de seu namorado foi diretamente 

para uma igreja que se encontra no morro da carioca, local este que segundo ela serviu para 

receber algumas pessoas que ficaram sem suas casas. A propósito, o Morro da Carioca, fica 

entre o Morro do Santo Antônio, onde também ocorreram quedas de barreiras e onde Bianca 

passou a virada de ano e o Morro do Abel, sua atual moradia.  

Enquanto algumas equipes estavam a procura de mais corpos, as equipes da Defesa 

Civil já estavam indo às casas procurando ver se havia algum problema de estrutura. Bianca 

disse que a Defesa Civil logo de cara interditou duas casas próximas a sua que não possuíam 

estrutura.  

Após o resgate a equipe da Defesa Civil retornou à localidade para fazer avaliação do 

solo e novamente das casas, desta vez dentro delas. Ocorreram algumas interdições em 

algumas casas que segundo ela também estariam sem estrutura. Uma semana após a última 

visita da Defesa Civil ocorreram as demolições com os tratores.  

Segundo a entrevistada funcionários da prefeitura que estavam à frente da demolição 

informou que ela e sua família teria que sair pois ao demolir a casa próxima poderia cair na 

dela e das duas vizinhas. A vizinha ao saber ficou assustada e assinou a autorização. Bianca 

porém informou que não ia assinar a autorização pois “os técnicos da Defesa Civil já haviam 

ido em sua residência três vezes e que a casa não possuía nenhum risco”. A mesma disse que 

questionou a maneira como eles estavam fazendo as demolições que para ela parecia sem 

planejamento algum e informou que eles seriam responsáveis por arcar com algum prejuízo a 

sua residência. Diante disso a mesma informou que ficou em sua laje enquanto as demais 

casas vizinhas iam sendo demolidas com o intuito de ver se algum pedaço de escombro ia 

atingir sua casa. Importante ressaltar que tanto a afirmação da Defesa Civil da falta de risco 

quanto da Secretaria de Obras segundo a moradora foram apenas verbais sem apresentação de 

                                                
25  Nome fictício para preservar a identidade do entrevistado. 
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documentos.  

Após a demolição houve movimentação de funcionários descendo com os móveis 

das casas demolidas. Porém até cano de água levaram o que gerou falta de água canalizada e 

com isso até hoje o SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) não foi regularizar a água 

deles mesmo com diversos pedidos dos moradores. Para não ficar sem água os moradores 

conseguiram através de esforço próprio puxar uma água da mina.  

Bianca não presenciou nenhum tipo de violência contra os moradores porém viu que 

os móveis e demais coisas dos moradores foram levados de qualquer jeito. Ela soube de 

relatos de outros moradores de casas que foram demolidas com móveis dentro. Importante 

ressaltar que segundo relatos dados à Bianca esse tipo de sofrimento quem passava eram 

pessoas que possuíam móveis muito pesados e não tinham condições físicas para carregar e 

nem tempo hábil para conseguir que alguém os ajudasse. Alguns funcionários da prefeitura 

até foram enviados porém a quantidade de casas era grande diante do total de funcionários e 

da pressa em efetuar essas demolições.  

Já as campanhas preventivas para redução de desastres segundo a Bianca não foram 

feitas e o único órgão do poder público ou privado que aparece na comunidade é a Defesa 

Civil e mesmo assim somente quando chove muito forte para avaliar o solo. Por fim, Bianca 

disse que informou inclusive do perigo dos escombros que não foram removidos e dos focos 

de água parada porém ninguém nunca foi avaliar aquele local já cheio de mato.  

Rogério
26

, de 47 anos, criado no Morro da Carioca, na época presidia a associação de 

moradores e, indagado se a comunidade era alvo de campanhas preventivas para redução de 

desastres disse reconhecer que sempre ouviu comentários que a área onde ocorreu o 

deslizamento era de risco porém que o poder público demonstrava com suas ações ignorar 

esse risco pois “nem a gente nem os políticos davam crédito, pois mandavam colocar luz e 

estrada lá em cima… mas a maioria sabia sim que era perigoso”. Rogério menciona que a 

prefeitura proibia algumas obras que ele tentava realizar, como a implantação da sede da 

associação e a creche, dizendo que o local seria de risco porém mais para cima na mesma área 

ela tinha projeto para construir rua. Para ele esse tipo de comportamento causava estranheza 

por parte dele já que o certo era não ter nada no local.  

Já o medo é iminente no local e um dos maiores motivos é o próprio muro de 

                                                
26  Nome fictício para preservar a identidade do entrevistado. 
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contenção, construído após o desastre. O entrevistado – que mora abaixo e a poucos metros do 

muro – diz que a obra além de estar incompleta foi mal feita pois os suspiros de saída de ar e 

água da chuva sempre estiveram entupidos. Além disso o muro foi feito segundo ele para 

conter qualquer deslizamento futuro mas há uma grande quantidade de barro que já está na 

altura do próprio muro fazendo com que ele esteja estufado e que com isso possibilitaria 

alguns graves problemas futuros como uma possível queda desse muro junto com todo barro, 

que está exercendo uma pressão, e sua composição atual que serviria para dar ainda mais 

impulsão para alguma pedra que porventura poderá rolar da parte mais alta. Por falar em 

pedra, Rogério e alguns outros moradores fizeram algumas reclamações na prefeitura sobre 

uma pedra que está solta no alto do morro e que geraria sérios riscos às casas abaixo. Houve 

segundo ele visita técnica da Defesa Civil que reconheceu do perigo porém, assim como a 

questão do muro, estão impossibilitados como prefeitura de assumir essas obras pois elas 

seriam de responsabilidade do Estado que “diz que vai mandar algum técnico mas nunca 

manda”. Diante disso, há um clima de revolta e medo constantes, pois com qualquer chuva 

forte as pessoas já estariam se preparando para o pior.  

 

Figura 37 -  Muro de contenção no Morro da Carioca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2015/01/especial-de-25-anos-da-tv-rio-sul-conta-

historia-de-angra-parte-4.html 
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Indagado se ele se mudaria para um apartamento popular em outro bairro Rogério – 

dono de um bar ao lado de sua casa - foi enfático dizendo que preferia que arrumassem o 

muro pois “haviam gastos milhões naquilo ali” e que se tivesse que morrer soterrado pelo 

menos saberiam que ele tinha razão.  

 Perguntado se a família dele teria o mesmo pensamento ele disse que não e que sua 

mãe já estava preparando para ir morar na casa da irmã dele e que levaria sua filha de 22 anos 

que devido ao trauma não consegue dormir quando chove.  

Já sobre algum tipo de apoio institucional após o desastre, Rogério citou que o 

governo não veio para a comunidade saber o que eles precisariam e que o único momento de 

participação foi quando foi criada uma comissão dos moradores que perderam suas casas. 

Porém para Rogério essa comissão teve alguns aproveitadores pois esses foram os primeiros a 

receber os apartamentos e comisso a comissão teve fim. Ele falou que tem usado as redes 

sociais para informar e pressionar as autoridades sobre as condições em que se encontra o 

Morro da Carioca, sendo sua última ação uma reclamação no Ministério Público.  

Assim como a Bianca, Rogério também teve sua casa interditada por um tempo 

devido a construção do muro mas por prevenção a alguma consequência da obra.  

Sobre a necessidade de derrubada das casas Rogério acha que para algumas casas 

não havia necessidade pois estavam longe da área da queda da barreira e outras, porém, ele 

alega a questão do medo como principal motivo das pessoas não conseguirem mas ficar 

naquele local.  

Esse mesmo pensamento é compartilhado por Romário
27

, 46 anos e ex-morador do 

morro da carioca e na época fazia parte da comissão de moradores: “A gente gostava de morar 

lá, mas nas reuniões ficávamos pensando como seria morar ali com medo de acontecer de 

novo em cada chuva forte a gente ia ficar maluco”.  

Romário confirma a falta de ações preventivas na redução de desastres, mesmo após 

o ocorrido no Areal em 2002, citando que o que ocorria era um incentivo a morar naquele 

local, pois era inevitável já que havia um processo de urbanização como, por exemplo a 

implantação de poste de luz e água encanada.  

Então presidente da comissão dos moradores da Carioca, Romário apesar do elogio à 

prefeitura a atenção dada em todas as reuniões, afirma que algumas questões sobre onde 

                                                
27  Nome fictício para preservar a identidade do entrevistado. 
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seriam as casas populares e o tipo da moradia foram colocados de forma pronta para eles sem 

que eles pudessem dar sua ideia: “Não houve diálogo sobre o local, tamanho e tipo das 

casas… e era tudo padronizado que não cabia para todas as famílias”. A única preferência foi 

escolher entre os 3 locais que seriam construídos os apartamentos, sendo eles no Morro da 

Glória, Belém ou Areal “empurrando goela abaixo das pessoas”. Diante da disparidade 

característica de cada casa, Romário citou como exemplo a sua situação pois ele ganhou o 

apartamento com 2 quartos pequenos que para ele foi ótimo pois ele morava sozinho porém 

para sua mãe ficou inviável com 6 pessoas na casa. Havia uma proposta da comissão de dar a 

moradia conforme o tamanho e tipo da anterior porém o que se viu foi a opção de aceitar o 

apartamento ou a indenização que segundo Romário foi de péssima escolha pois essa 

indenização não era sobre o tipo da residência, mas o valor venal constado no IPTU onde “as 

casas tinham um valor 2x e no IPTU era ½ x”.  

 Ao “escolher” o Areal para sua moradia, Romário falou sobre a questão da 

adaptação à nova moradia e bairro. Segundo ele de início sentiu pois foi criado na Carioca 

desde criança porém logo se acostumou a rotina pois ele quase não fica em casa e por ser 

novo e ter carro e trabalho está sempre ocupado. Já para idosos ou quem fica muito tempo em 

casa ele acha que deve ter sido difícil pois no morro tinham pessoas que tinha uma casa com 

quintal amplo com suas plantas e isso era bem diferente de um novo tipo de aglomerado 

convivendo com pessoas desconhecidas de outros bairros que também perderam suas casas. 

Para evitar esse tipo de consequência negativa para os moradores, Romário e sua equipe à 

época pediram uma ação social por parte do governo municipal para ajudar na adaptação das 

pessoas a essa nova realidade de vida, porém não houve êxito no pedido.  

 Antônio
28

, de 50 anos, casado e pai de quatro filhos relata que, no Bananal, lugar 

onde foi criado e onde passa os finais de semana e festas de fim de ano e onde ainda mora sua 

mãe o clima não é muito diferente do Morro da Carioca.  

Mesmo com a cobertura midiática, Antônio diz que “se falou muito das pessoas de 

São Paulo que morreram na tragédia e também como estariam anos depois, mas dos 

moradores não falam nada”. Esse sentimento de abandono por parte da mídia também é 

sentido no local pois segundo Antônio informou houve promessas de ajudas de empresário e 

prefeitura para que se fizesse pelo menos um local para memorial das vítimas mas nem isso 

foi feito. O que se vê é muito mato no local da tragédia, e as lembranças tristes de quase 

                                                
28  Nome fictício para preservar a identidade do entrevistado. 



82 

 

famílias inteiras mortas e o caso do filho da mulher desaparecida que além de perder sua mãe 

e casa não teve direito de receber o apartamento social. Por fim Antônio volta no tempo e 

lamenta o cancelamento da mesa de frutas que é colocada na praia para a comunidade todos 

os anos e devido aquela forte chuva as pessoas foram embora antes. Para ele se tivesse feito 

mesmo com chuva talvez poderia ter evitado algumas mortes.  

Antônio reitera que a comunidade se sente abandonada, sem apoio, sem projeto 

nenhum tanto na prevenção de desastres como no cuidado com a população enlutada. Diante 

disso, ele, sua comadre que perdeu seu filho e os demais moradores evitam falar sobre o 

assunto.  

Contrariando o comentário do então prefeito do Rio de Janeiro em 2010, Eduardo 

Paes, que explicou os desastres como um fenômeno atípico, ou seja, “fora da normalidade”, 

(GONÇALVES. 2018. p. 25.), o desastre não pode ser analisado como um evento climático 

imprevisível. Há sim uma junção de fatores que mostram a incapacidade dos poderes públicos 

de gerenciar os riscos como por exemplo, um fator que não foi mencionado na mídia no pós 

desastre que seria “a falta de investimentos nos últimos anos nas obras de contenção de 

encostas e, sobretudo, em projetos mais amplos de urbanização de favelas” (GONÇALVES. 

2018. p. 25.). O discurso ambiental, portanto é um exemplo forte no Rio de Janeiro onde a 

geopolítica urbana (“eco geopolítica” urbana) para promover o uso do controle do solo (vale 

dizer, de controle social)... (GONÇALVES, 2018).  

Assim como Antônio, Rogério e Bianca mencionaram, suas vozes não estão sendo 

ouvidas pelo poder público nem a mídia. Diferente da grande mídia que deu pouquíssima voz 

aos moradores, foram nas mídias alternativas que a sociedade pôde ver as manifestações 

daqueles que foram impactados pelas ações da prefeitura. Os laudos de demolição em larga 

escala (laudos genéricos) e os à distância juntamente à falta de diálogo com a comunidade 

trouxe um grande mal estar entre grande parte da população que não via no poder público 

alguém a demonstrar confiança. Já o discurso técnico do risco, traz uma forma radical de 

remoção com a desculpa de se ocorrer uma nova tragédia a responsabilidade caia para quem 

decidiu mantê-los no mesmo local. Diante disso, esse discurso justifica ações do poder 

público e uma forte influência sobre os magistrados em casos de judicialização do conflito 

(GONÇALVES, 2018). 

Um exemplo disso está no relato de Rogério do Morro da Carioca, dizendo que 

mesmo com o uso da força policial para cumprir com o mandado de remoção das moradias, 
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que não tinha mais jeito para resistência dos moradores, pois permanecendo ali “quem se 

responsabilizaria se acontecesse outra tragédia ao liberar as pessoas a continuarem morando 

ali”?. 

Entulhos das casas destruídas tem sido outro problema encontrado pelos moradores 

que tem a desculpa por parte da prefeitura que os entulhos serviriam como impedimento para 

não ocorrer invasões. O que se vê é uma visão de guerra, aos quais outros moradores que 

resistem às remoções encontrem os entulhos como mais um obstáculo de acesso à sua 

moradia. Por fim, há uma necessidade de quebra de paradigmas, conforme sustenta 

Quarantelli (2005, p. 341), na qual o conceito de desastre se enquadra no azar, na fatalidade, 

naquilo que é imprevisível. É necessário que o desastre seja analisado também como um 

processo de expressão social pois são sobre os pobres que recaem de forma frequente as 

consequências negativas. O desafio é, segundo Alexander (2005, p. 35) democratizar as 

respostas sociais aos riscos e aos desastres, reforçando assim a luta por uma sociedade 

ambientalmente mais justa (GONÇALVES, 2018). 

 

Figura 38: Escombros devido a remoções no Morro da Carioca. Ao fundo à esquerda Morro 

do Abel. 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1469152-5606,00-

MORADORES+DE+ANGRA+AINDA+SOFREM+AS+CONSEQUENCIAS+DO+TEMPORAL.html 

 

 



84 

 

Figura 39 – Escombros no Morro da Carioca. 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/angra-dos-reis-ainda-se-recupera-das-

chuvas-do-reveillon-de-2009.html 

 

Figura 40: Foto aérea do Morro do Bulé e abaixo o Morro da Carioca. Este local foi o 

princípio de um dos deslizamentos. 2010 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: biologo.com.br .Moscatelli.  2010 
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CONCLUSÃO 

 

Tendo o desastre como um evento que deixa de ser imprevisível, ou seja, gerado pelo 

acaso, a partir disso os gestores públicos podem olhar um morro por exemplo, ocupado e 

desocupado com olhares distintos, sobretudo o impacto que um deslizamento causaria. A 

natureza móvel somada a propensão a constantes deslizamentos e a grande quantidade de 

chuva que recai sobre o município fluminense gera um desafio de fazer com que as pessoas 

estejam num lugar cada vez mais seguro. 

Angra dos Reis vem sofrendo com a favelização, fruto da falta de uma política 

pública urbana que planeje o desenvolvimento do crescimento urbano, tão latente em seu 

histórico. Fatores como a falta de planejamento familiar, controle do uso do solo, construção 

de habitações com boa estrutura soma-se a outras ações necessárias como prevenção, 

planejamento e fiscalização. 

A perseverança em realizar projetos errados, não tentar corrigi-los e não avaliar 

questões sociais e ambientais foi a tônica do processo de crescimento populacional via 

chegada dos grandes empreendimentos. Construções em locais indevidos tendo a vontade 

política acima de tudo fez com que aumentasse os contrastes urbanos, sociais e econômicos já 

historicamente fortes no município.  

A voz do povo foi calada pela forte mão de um Estado que permitiu que fossem 

implantadas indústrias de capital externo com interesses externos tendo como consequência 

uma nova dinâmica na produção do seu espaço. O que a população local viu foi a ocupação 

do seu território, inclusive alguns os tomando de si, desvalorização do estilo de vida 

colocando no seu lugar um novo estilo amplamente divulgado nas mídias visando um 

aumento de interesses turístico e industrial, ou seja, ocorreu uma ação especulativa dessa nova 

indústria de serviços, que trouxe para o comércio apenas alguns impulsos, nada comparados a 

grande quantia de capital que iam para fora da cidade. A luta por direitos tiveram além da 

violência o clientelismo como forma de desmobilização política. O clientelismo portanto 

trouxe um individualismo da necessidade dos moradores, que para alguns se tornou uma 

melhor alternativa à sobrevivência, tendo como consequência uma relação mais próxima com 

o patrão num novo panorama de favores, e não mais direitos. Somente nos anos de 1980 com 

o retorno da autonomia política é que ocorreu a volta de representantes locais comprometidos 

com a participação do povo nas decisões governamentais, dentre eles os defensores da 
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ecologia e recursos naturais, pobres que desejavam melhores condições de vida, camponeses, 

pescadores e pequenos agricultores.  

Há, portanto a necessidade primordial dos gestores públicos de “olhar” com mais 

clareza para o passado, compreender as ocorrências atuais e, então, pensar em estratégias de 

redução de risco de desastres adequadas para sua realidade local. Em outras palavras é 

necessário que haja por parte dos gestores públicos uma compreensão histórica, que por 

consequência poderá trazer os motivos dessa desigualdade do território que se perpetua no 

município e a partir daí criar políticas públicas que tragam aos moradores de Angra dos Reis 

melhoria em sua qualidade de vida. A quebra de paradigmas no tratamento do morador que 

sofreu com a tragédia, sobretudo o de áreas carentes precisam ser colocados como um dos 

focos de quem trabalharão com esse tipo de ação política. O desastre possui causa, efeito e 

consequência e por algumas vezes, o que se tem visto por parte do Estado é um pensamento 

somente “técnico”, ou seja, de fazer obras num local já devastado retirando alguns moradores 

de seu local de origem, muitas vezes sem estudo que comprove a necessidade da saída, além 

da falta de uma ajuda psicológica para quem presenciou tamanho horror e que no dia a dia 

consequentemente terá dificuldades de voltar a sua rotina. Rotina essa a propósito que pode 

piorar com a saída de sua casa para morar em outro bairro com infraestrutura totalmente 

diferente de onde morava. A relação pessoa x moradia é algo que vai além do material sendo 

portanto algo emocional, familiar. Pessoas – sobretudo os idosos – sofrem com a quebra de 

sua rotina, indo para lugares com difícil adaptação.  

É necessário também não cometer os erros do passado, como a insistência de 

políticos na realização de obras que trarão prejuízos ambientais e posteriormente risco de vida 

à população. Essa ação política que por muitas vezes passa por cima do crivo técnico dos 

especialistas traz sérias consequências aos moradores das cidades. A “ajudinha” momentânea 

que agrada o morador poderá se transformar num desastre sem precedentes.  

Diante de todas as peculiaridades climáticas do município de Angra dos Reis é 

primordial que haja conhecimento e compreensão por parte dos gestores públicos destes 

períodos maiores de chuvas para que possam ser realizadas ações preventivas na proteção dos 

munícipes. É necessário também ação do poder público no que trata do alto fluxo de 

moradores que estão retornando as suas moradias antes interditadas sendo o motivo que for. 

Pois de certo que ali de forma geral mora o medo e incerteza sobre o futuro em caso de uma 

nova forte chuva.  
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APÊNDICE A- Entrevista 

Objetivo e público alvo: Moradores das localidades do Areal, Morro da Carioca e 

Bananal.  

1) Nome  

2) Idade: (  ) 

3) Quantas pessoas moravam em sua residência?. 

4) Por quanto tempo reside ou residiu naquele local ? 

5) O (a) Sr. (a) sabe se aquele lugar estava sujeito a riscos provocados por desastres naturais? 

(  ) Sim   (   ) Não  

6)  Algum representante do órgão público já esteve em sua residência para informar sobre 

riscos de desastres naturais antes de ocorrer o deslizamento?. 

(  ) Sim (  ) Não 

7) Após a tragédia o (a) Sr.(a) já observou alguma atividade como obras visando a melhoria 

para prevenção de desastres naturais no bairro?. 

(   ) Sim  (  ) Não 

8) Já observou alguma campanha preventiva para redução de desastres em sua comunidade 

após o incidente?. 

(   ) Sim   (    ) Não 

9) Se sim qual período de atuação dessas campanhas preventivas? 

(    ) Raramente    (    ) sempre acontece 

10) Você gostaria de morar em outro lugar da cidade como por exemplo nos apartamentos 

populares? 

(  ) Sim  ( ) Não  

11) No momento do incidente você achou que o resgate chegou com rapidez? 

(  ) Sim (   ) Não  

12) Você sentiu ou presenciou alguma violência ou discriminação com você ou outro morador 

após o desastre seja pessoalmente ou através das mídias?. Se sim poderia relatar como 

ocorreu ?. 

13) Você achou necessário a derrubada das casas ? Se sim, por que?.  


