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PERCEPÇÃO DE RISCO EM DESASTRES NATURAIS: UM ESTUDO DE CASO EM ÁREAS
JÁ AFETADAS NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RESUMO
Os desastres naturais têm se configurado como uma grande ameaça à vida dos seres humanos, a cada
ano que passa, mais se somam a fileira dos mortos, feridos e desabrigados. Os desastres naturais
relacionados ao clima vêm se tornando cada vez mais frequentes, principalmente devido ao
crescimento significativo do número de enchentes e tempestades. Tais ocorrências promovem um
impacto muito mais significativo sobre as populações mais pobres, que por apresentarem maior
vulnerabilidade socioeconômica, estão mais expostas e desprotegidas aos adventos da natureza. Neste
contexto, uma das cidades afetadas por grandes catástrofes no Brasil é Angra dos Reis, no Rio de
Janeiro, onde em 2010, foram contabilizados mais de 50 mortos devido às chuvas e, consequentes,
deslizamentos de terra. Em 2012, foi instituída pela Lei Nº 12.608, a Política Nacional de Proteção e
Defesa Civil (PNPDEC) abrangendo um conjunto de ações de prevenção, mitigação, preparação,
resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil em âmbito nacional. No sentindo de combater
o impacto dos desastres naturais, estudos de percepção de risco auxiliam nas atividades de prevenção
de acidentes, servindo de base para a elaboração de estratégias de comunicação, de educação ambiental
ou de fomento da participação popular. Sendo assim, após alguns anos decorridos de um desastre de
grande porte, esta dissertação buscou investigar a percepção de risco e a sensação de segurança dos
moradores de áreas de risco já afetadas por desastres naturais no município de Angra dos Reis
considerando as diretrizes e aspectos estipulados pela PNPDEC. Para isso foram realizadas intensas
pesquisas documentais sobre as regiões do Morro da Carioca e da Praia do Bananal, em Angra dos
Reis, onde também houve observações do local e a aplicação de entrevistas semiestruturadas. Foram
ao todo 15 participantes distribuídos por ambas as localidades. Observou-se que norteada pelas práticas
apresentadas no PNPDEC, a Defesa Civil agiu intensamente nessas regiões afetadas, entretanto muitas
de suas ações não foram percebidas pela população, de modo que a percepção de risco é fortemente
atrelada a observação física de ações governamentais, como obras de contenção de encostas ou de
drenagem do solo. Com relação aos aspectos educacionais da população para redução do risco,
verificou-se que a adesão aos cursos, palestras e workshops é insuficiente, principalmente devido a
falta de tempo ou interesse da população. Dessa forma, predomina a sensação de insegurança e medo
da ocorrência de novos desastres.

Palavras-chave: Desastres Naturais; Políticas Nacional de Proteção e Defesa Civil, Percepção de
Risco.

RISK PERCEPTION IN NATURAL DISASTERS: A CASE STUDY IN AFFECTED
AREAS IN ANGRA DOS REIS

ABSTRACT
Natural disasters have configured themselves as a great menace to the life of human beings, in each
year, more are counted between the dead, wounded and homeless. According to ONU data, climate
related natural disasters has become more and more frequent, especially because of the significant
number of floods and storms. Such occurrences promote a much more significant impact on the poorest
populations, which present a greater socioeconomic vulnerability, and because of that are more
exposed and less protected from nature advents. In this context, one of the cities affected by great
catastrophes in Brazil is Angra dos Reis, in Rio de Janeiro, where, in 2010, were counted more than
50 deads because of the rains and consequents landslides. In 2012, was established by the Law Nº
12.608, the National Policy of Civil Protection and Defense (Política Nacional de Proteção e Defesa
Civil - PNPDEC) covering a set of prevention, mitigation, preparing and recovery actions turned to
the civil protection and defense in a national level. In order to combat the natural disasters impacts,
risk perception studies helps in the activities of accidents prevention, serving as a base to the
elaboration of strategies of communication, environmental education or promotion of popular
participation. Therefore, after some years passed a great scale disaster, this dissertation seeks to
investigate the risk perception and the security sensation of the residents in natural disasters affected
areas in Angra dos Reis County considering the guidelines and aspects established by the PNPDEC.
For that purpose, were performed intense documental researches about the regions of Morro da Carioca
and Bananal Beach, in Angra dos Reis, where there was also observation of the location and application
of demi-structured interviews with the residents. There were all 15 participant distributed by both
locations. It was noted that, guided by the practices presented in the PNPDEC, the Civil Defense acted
intensively in these affected regions, however, many of its actions wasn’t perceived by the population,
so that, the risk perception is strongly attached to physical observation of governmental action, such
as works of slope containment or soil draining. Regarding to the population educational aspects to
reduce the risk, was verified that the participation in courses lectures and workshops is insufficient,
mainly because of the lack of time or interest of the population. In this way, the sensation of insecurity
and the fear of the occurrence of new disasters is predominant.

Keywords: Natural Disasters; National Policy for Civil Protection and Defense; Risk Perception.
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1 INTRODUÇÃO
Os desastres naturais tornaram-se objeto de preocupação mais frequente nas últimas décadas
em todo cenário mundial. A cada ano que passa aumenta a fileira dos mortos, feridos
e1desabrigados. Além disso, segundo o secretário-geral das Nações Unidas¹, foram contabilizados
mais 320 bilhões de dólares em prejuízos relacionados a desastres climáticos somente no ano de
2017.
Os desastres naturais relacionados ao clima vêm se tornando cada vez mais frequentes,
principalmente devido ao crescimento significativo do número de enchentes e tempestades (ONU,
2015).
Segundo DELGADO (2017) o relator especial da ONU, Saad Alfarargi, em 15 de setembro
de 2017, apontou que os impactos dos desastres naturais recaem com intensidade muito maior nas
populações mais pobres, como as localizadas nos países do continente africano e nos países em
desenvolvimento; afirmando ainda, que vivemos um dos maiores desafios que o mundo já
presenciou e com dificuldades severas de engajamento global para solucionar os problemas
relacionados às crescentes ocorrências de desastres naturais. (DELGADO, 2017)
No Brasil, são milhares, se não, milhões, os afetados anualmente. A situação é alarmante de
tal forma que segundo relatório apresentado em 2015 pela Organização das Nações Unidas (ONU),
o Brasil é um dos 10 países com maior número de pessoas afetadas por desastres naturais no período
de 1995 a 2015, alcançando um quantitativo absoluto de 51 milhões de pessoas afetadas
diretamente por desastres relacionados ao clima (ONU, 2015).
A temática de desastres naturais no Brasil torna-se relevante não somente pela sua óbvia e
definidora questão de proteção à vida humana, mas também, devido ao estudo sobre seus dados
que podem auxiliar a entender a efetividade de políticas de planejamento urbano, algumas políticas
públicas de redução da desigualdade social, assim como políticas ou programas de assistência à
população afetada pelos desastres naturais.
Devido ao grande impacto proporcionado por esses desastres nas vidas das pessoas, fizeram
se necessários estudos avaliativos que possibilitem o entendimento de como aqueles que
sobreviveram a desastres anteriores ou habitam em regiões de risco já afetadas se sentem.

1

– Informação mencionada verbalmente em coletiva de imprensa ocorrida em 29 de março de 2018.
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Semelhantes estudos podem tratar de buscar respostas sobre o nível de qualidade de vida
que possuem as pessoas afetadas, se vivem com ou sem medo e se é assim, por que sim e por que
não.
Aos estudos importa refletir também qual a percepção e conhecimento dos cidadãos sobre
possíveis políticas e programas governamentais que são destinados a prevenir e cuidar dessas
questões; os estudos também questionam se essas pessoas afetadas vivem receosas de que outros
desastres similares aos anteriores ocorram novamente; e, como e se percebem que o possa estar
sendo realizado pelo poder público para que outros desastres não venham a ocorrer, ou pelo menos,
que não ocorram com a intensidade dos anteriores.
O longo histórico de desastres naturais do município de Angra dos Reis ilustra muito
tristemente essa situação. A cidade apresenta como zona habitável uma estreita faixa de território
entre o mar e as encostas íngremes, de modo que grande parcela da população com menor poder
aquisitivo busca moradia em locais inapropriados, residindo em áreas com elevado risco de
deslizamento ou inundações. Anualmente, acidentes ou desastres afetam um grande quantitativo de
cidadãos, que são desabrigados, feridos ou mortos. Inúmeros são os residentes deste município que
possuem histórias trágicas e perdas significativas devido a desastres como enchentes ou
deslizamentos de terra.
É neste contexto, que os estudos de percepção de risco relacionados a desastres naturais têm
sua importância fundamentada, pois auxiliam nas atividades de prevenção de acidentes, servindo
de base para a elaboração de estratégias de comunicação, de educação ambiental ou de fomento da
participação popular (SOUZA e ZANELLA, 2009). Diagnósticos sobre a sensação de segurança
de cidadãos residentes em áreas de risco de desastres refletem a percepção de risco, de modo que
além de retratar alguns aspectos da condição psicológica dos indivíduos, fundamentam meios para
que sejam reduzidos os impactos adversos do clima, possibilitando maior resguardo e bem-estar da
população.
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2 OBJETIVOS
Para realização deste estudo, consideram-se os seguintes objetivos.

2.1 Objetivo geral
O objetivo geral desta pesquisa é investigar a percepção de risco e a sensação de segurança
dos moradores de áreas de risco já afetadas por desastres naturais no município de Angra dos Reis
considerando as diretrizes e aspectos estipulados pela Política Nacional de Proteção e Defesa Civil.

2.2 Objetivos específicos
•

Entender os eventos dos desastres naturais ocorridos em janeiro de 2010 no
município de Angra dos Reis, na visão da população residente das áreas mais
afetadas;

•

Compreender o nível de percepção de risco da população de áreas já afetadas
por desastres naturais no município de Angra dos Reis;

•

Verificar se a população de áreas já afetadas por desastres naturais no município
de Angra dos Reis se sente segura hoje, residindo em regiões que já foram palco
de desastres naturais;

•

Atestar se a população de áreas já afetadas por desastres naturais no município
de Angra dos Reis possui conhecimento a respeito da Política Nacional de
Proteção e Defesa Civil.
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3 A POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
Instituída pela Lei Nº 12.608, de 10 de abril de 2012, a Política Nacional de Proteção e
Defesa Civil (PNPDEC) abrange um conjunto de ações de prevenção, mitigação, preparação,
resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil. A atuação da PNPDEC é voltada para a
redução dos impactos de desastres naturais em todo território brasileiro (BRASIL, 2012).
Atribui-se também, por meio desta mesma lei, a responsabilidade de adoção das medidas
necessárias à redução de riscos de desastres às entidades competentes, representadas, neste caso,
pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. De modo que, no intuito de
sua implementação, a PNPDEC deve integrar-se a outras políticas nacionais e, também, à políticas
estaduais e municipais, como segue:
A PNPDEC deve integrar-se às políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento
urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia,
infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo em vista
a promoção do desenvolvimento sustentável. (BRASIL, 2012)

As diretrizes da PNPDEC têm em vista a atuação conjunta e articulada entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de modo que são estabelecidas as competências de
cada um destes entes federados. Outro ponto é a utilização de uma abordagem sistêmica nas ações
de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, priorizando, neste intuito, as ações
preventivas para a minimização dos impactos dos desastres. De um ponto de vista técnico, também
são estipuladas como diretrizes a adoção de bacias hidrográficas como unidades de análise na
prevenção de desastres atrelados à corpos d'água e o planejamento com base em estudos e pesquisas
direcionados a áreas de risco e à incidência de desastres em território nacional. Além destes, há o
estímulo a participação da sociedade civil, onde se estipula maior envolvimento da população nas
ações de redução de desastres naturais, atuando de forma conjunta com as entidades responsáveis.
(BRASIL, 2012)
O Art. 5º da Lei Nº 12.608, determina os seguintes objetivos para a PNPDEC:
I – reduzir os riscos de desastres;
II – prestar socorro e assistência às populações atingidas por desastres;
III – recuperar as áreas afetadas por desastres;
IV – incorporar a redução do risco de desastre e as ações de proteção e defesa civil entre os
elementos da gestão territorial e do planejamento das políticas setoriais;
V – promover a continuidade das ações de proteção e defesa civil;
VI – estimular o desenvolvimento de cidades resilientes e os processos sustentáveis de
urbanização;
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VII
– promover a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e
vulnerabilidades a desastres, de modo a evitar ou reduzir sua ocorrência;
VIII
– monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, biológicos,
nucleares, químicos e outros potencialmente causadores de desastres;
IX – produzir alertas antecipados sobre a possibilidade de ocorrência de desastres naturais;
X – estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, tendo em vista sua
conservação e a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos e da vida humana;
XI – combater a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco e promover a
realocação da população residente nessas áreas;
XII – estimular iniciativas que resultem na destinação de moradia em local seguro;
XIII – desenvolver consciência nacional acerca dos riscos de desastre;
XIV – orientar as comunidades a adotar comportamentos adequados de prevenção e de
resposta em situação de desastre e promover a autoproteção; e
XV – integrar informações em sistema capaz de subsidiar os órgãos do SINPDEC na
previsão e no controle dos efeitos negativos de eventos adversos sobre a população, os
bens e serviços e o meio ambiente. (BRASIL,2012)

Além de instituir a PNPDEC, a Lei Nº 12.608, em seu Art. 10, dispõe sobre o Sistema
Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), declarando que o mesmo é composto pelo
conjunto de “órgãos e entidades da administração pública federal, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios e pelas entidades públicas e privadas de atuação significativa na área de proteção
e defesa civil.” (BRASIL, 2012). Podendo adentrar também as organizações comunitárias de
caráter voluntário ou outras entidades com atuação significativa nas ações locais de proteção e
defesa civil.
O objetivo do SINPDEC é “contribuir no processo de planejamento, articulação,
coordenação e execução dos programas, projetos e ações de proteção e defesa civil”. (BRASIL,
2012)
Outra disposição propiciada através da Lei Nº 12.608 diz respeito ao Conselho Nacional
de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC), que é apresentado como um órgão colegiado integrante
do Ministério da Integração Nacional. O CONPDEC tem por finalidade auxiliar na formulação,
implementação e execução da PNPDEC, além de propor normas e procedimentos de
implementação, realizando também o acompanhamento destes para verificar o cumprimento das
disposições legais e normativas de proteção e defesa civil. Segundo o § 2º do Art. 12 da lei em
questão, o CONPDEC deve contar com “representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e da sociedade civil organizada, incluindo-se representantes das comunidades
atingidas por desastres, e por especialistas de notório saber”. (BRASIL, 2012)
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3.1 Breve Histórico da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil
Instituída na sua última versão em 2007, sob a responsabilidade da Secretaria Nacional de
Defesa Civil, a Política Nacional de Defesa Civil (PNDC) se mostrou como o principal instrumento
estratégico na busca pela redução de desastres naturais. Sofrendo fortes influências do Marco de
Hyogo, em 2005, essa política foi estabelecida também no intuito do alinhamento com as diretrizes
estratégicas compactuadas no quadro internacional. (BRASIL, 2007).
Além de abordar conceitos gerais relacionados a desastres naturais, a PNDC determinou
objetivos, diretrizes e metas próprios, estabelecendo no intuito de cumprimento destes, os Planos
Diretores de Defesa Civil, que consideravam os seguintes aspectos globais de atuação: prevenção,
preparação, respostas e reconstrução. Os Planos Diretores deveriam ser implementados através de
quatro programas gerais direcionados, especificamente, um para cada aspecto global de atuação.
Tais programas foram subdivididos em subprogramas, visando facilitar sua implementação.
Dessa forma, foram estabelecidos o Programa de Prevenção de Desastres (PRVD), que
apresentou os Subprogramas de Estudo de Riscos e de Redução de Riscos, o Programa de
Preparação para Emergências e Desastres (PPED), com o Subprograma de Preparação Técnica e
Institucional e o Subprograma de Preparação Operacional e de Modernização do Sistema, o
Programa de Resposta aos Desastres (PRED), que introduziu os Subprogramas de Socorro e
Assistência às Populações Vitimadas por Desastres e de Reabilitação dos Cenários de Desastres,
além do Programa de Reconstrução (PRRC), que contemplou os Subprogramas de Recuperação
Socioeconômica de Áreas Afetadas por Desastres e de Reconstrução da Infraestrutura de Serviços
Públicos Afetados por Desastres. (BRASIL, 2007)
Almejando a efetivação dos subprogramas supracitados, foram estabelecidos 23 projetos.
Estes possuíam função explicitamente tática e poderiam ser repartidos por localidade, o que
facilitaria o planejamento e a execução dos mesmos.
A PNDC esteve em vigência até o ano de 2012, quando, devido à sua obsolescência, foi
atestada a necessidade de revisão e atualização de suas diretrizes e, consequentemente, de seus
objetivos, além de diversos outros pontos considerados ultrapassados. Neste intuito, foi sancionada
a Lei Nº 12.608, que remodelou a PNDC, a redefinindo como Política Nacional de Proteção e
Defesa Civil.
Entretanto a Lei Nº 12.608 não abordou todos os aspectos considerados na PNDC, inclusive,
acrescentou itens que antes não eram ponderados. Sendo assim, houve a necessidade de revisão do
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texto de referência do material da Defesa Civil Nacional, almejando a adaptação dos conceitos
abordados à Lei Nº 12.608.
Dessa forma, coube ao Centro de Estudos e Pesquisas em Engenharia e Defesa Civil da
Universidade Federal de Santa Catarina (CEPED – UFSC), à época denominado Centro
Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, a missão de revisar e atualizar o material de
referência. Durante o processo, foram considerados, inclusive, conceitos e terminologias da
Estratégia Internacional para a Redução de Desastres, das Organizações das Nações Unidas
(EIRD/ONU).
O produto final desta revisão contempla o material de referência utilizado atualmente.
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4 DESASTRES NATURAIS NO CONTEXTO INTERNACIONAL E NACIONAL
Nas últimas décadas, vem sendo verificado, a nível mundial, o aumento significativo da
quantidade de ocorrências e da intensidade dos efeitos de desastres naturais.
Segundo relatório do Centro para Pesquisa em Epidemiologia de Desastres, ou Center for
Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), os impactos provenientes deste fato
culminaram por contabilizar, no ano de 2016, 102 países afligidos, registrando quase 8 mil mortes
e mais R$ 300 bilhões em perdas econômicas (danos à agricultura, pecuária, indústria e serviços),
além de mais de 400 milhões de pessoas afetadas (CRED, 2017).
No Brasil, segundo relatório apresentado pelo Banco Mundial em 2015, no período de 1995
a 2014, foram constatadas perdas totais anuais médias superiores a R$ 9 bilhões devido aos desastres
naturais (UFSC; BANCO MUNDIAL, 2016).
Segundo, Kobiyama e colaboradores (2006), desastres naturais podem ser propiciados pelo
advento de inundações, deslizamentos, secas, furacões, dentre outros fenômenos naturais intensos,
que podem ser instigados por características regionais, tais qual o solo, as rochas, a topografia, a
vegetação e as condições meteorológicas. Sendo assim, quando estes eventos adversos incidem de
modo significativo sobre localidades povoadas por seres humanos, causando danos relevantes,
quaisquer que sejam, se apresentam, então, como desastres ou calamidades naturais.
Entrevendo o crescente perigo em potencial que os desastres naturais representam à
humanidade, a comunidade internacional vem adequando suas medidas de enfrentamento destas
ameaças.
Segundo estudo do Centro de Pesquisas em Engenharia e Defesa Civil da Universidade
Federal de Santa Catarina (CEPED – UFSC), (UFSC, 2012a) o modo de enxergar e lidar com os
desastres sofreu expressivas alterações nas últimas décadas. Até os anos 70, os desastres eram vistos
como eventos imprevisíveis e inexoráveis, de modo que a intensidade dos desastres era vista como
uma variável dependente unicamente da intensidade da própria ameaça.
Em meados dos anos 70, a intensidade dos desastres passa a ser associada com os efeitos
produzidos relacionados a destroços físicos. Surge então, a concepção de que ameaças similares
podem apresentar resultados distintos em diferentes tipos de estruturas. Nesse ponto, a atuação
governamental se volta para a elaboração de obras estruturais de engenharia.
Nas décadas de 80 e 90, a magnitude dos desastres passa a ser associada com a capacidade
das comunidades afetadas de mitigarem os efeitos negativos e se recuperarem dos danos e prejuízos

21

auferidos. O foco das medidas empreendidas caminha no sentido da redução das vulnerabilidades
socioambientais.
Tendo por base o final dos anos 90, verificou-se um entendimento de que os processos de
desenvolvimento da sociedade podem interferir, alterar e intensificar os padrões de ameaças ao
longo do tempo. Neste ponto, iniciam-se as discussões a respeito da adaptação às mudanças
climáticas e ao aquecimento global. Neste cenário, ocorre uma espécie de aceitação mundial de que
as ameaças naturais tendem a aumentar, em quantidade e intensidade, de modo que a atuação
governamental se concentra então, na adoção de estratégias de gestão de riscos e de desastres.
É neste contexto que o CEPED – UFSC e o Banco Mundial declaram o seguinte:
O aumento na frequência e na intensidade de eventos de desastres em nível mundial
demanda que governo e sociedade tomem atitudes urgentes na implementação de
ações estruturais e não estruturais com foco na gestão integrada de riscos de
desastres. Estudos apontam para uma maior exposição de infraestruturas, bens e
ativos econômicos e, além disso, a questão das mudanças climáticas e sua relação
com o aumento na ocorrência de desastres também demandam ações imediatas.
Assim, é de vital importância a inserção, de forma ativa e articulada, do tema
Gestão de Riscos e de Desastres (GRD) na agenda dos governos e da sociedade.
(UFSC; BANCO MUNDIAL, 2016)

Sendo a redução de desastres naturais uma problemática de ordem global, a ONU já se
pronunciou de forma a congregar esforços no intuito de minimizar os impactos sofridos nas mais
diversas localidades afetadas, estipulando normas, metas e objetivos conjuntos entre os vários
países envolvidos, além de promover a conscientização a respeito da necessidade de atuação geral
direcionada para a prevenção de desastres.
São diversos os protocolos, convenções e marcos regulatórios de ordem mundial que visam
à redução dos desastres naturais, dentre esses, destacam-se a Carta Humanitária, a Estratégia
Internacional para Redução de Desastres, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e os Marcos
de Ação de Hyogo e de Sendai.

4.1 A Carta Humanitária e as Normas Mínimas de Resposta Humanitária
A Carta Humanitária compõe uma gama de princípios fundamentais que norteiam as ações
internacionais de assistência humanitária. Foi confeccionada pela Projeto Esfera, que é uma
iniciativa voluntária que engloba diversas agências humanitárias, espalhadas pelo mundo, em prol
de um objetivo comum, o aperfeiçoamento da assistência humanitária e do processo de
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responsabilização e prestação de contas dos agentes humanitários para com seus eleitores, doadores
e populações afetadas. (PROYECTO ESFERA, 2004).
A Carta também apresenta normas mínimas relacionadas a alguns aspectos fundamentais,
no que tange a assistência humanitária, são estes: o abastecimento de água, saneamento e higiene;
ajuda alimentar e nutrição; abrigos; e cuidados médicos. (PROYECTO ESFERA, 2004).

4.2 A Estratégia Internacional para Redução de Desastres
A Estratégia Internacional para Redução de Desastres (EIRD) foi elaborada em 1999,
visando alterar a ênfase das ações de resposta, no pós-desastre, para as ações de prevenção de
desastres naturais. A EIRD é o ponto focal da Organização das Nações Unidas (ONU) na
coordenação dos esforços e sinergias internacionais em torno da redução de desastres naturais.
A visão da EIRD estipula que todas as comunidades devem se tornar resilientes aos efeitos
dos riscos naturais, tecnológicos e ambientais, reduzindo o risco socioeconomico que estes
representam para a sociedade moderna. Além disso, a estratégia visa galgar das práticas de proteção
contra riscos à gestão de riscos, por intermédio da integração entre a prevenção destes riscos e o
desenvolvimento sustentável. (BRASIL, 2007).

4.3 Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
Os objetivos de Desenvolvimento do Milênio, estabelecidos no ano 2000, estipulam uma
série de metas que devem ser atingidas, pelos países participantes da ONU, por meio de ações
concretas do governo e da sociedade. Dentre esses objetivos, se destacam para a temática em
questão a redução da pobreza e a garantia da sustentabilidade ambiental, fatores que influenciam
no risco de desastres naturais, pois se referem diretamente a atenuação da condição de
vulnerabilidade, apresenta principalmente, por populações marginalizadas na sociedade brasileira.
(BRASIL, 2007)

4.4 O Marco de Ação de Hyogo

O Marco de Hyogo é um quadro internacional de estratégias e ações voltadas para a
construção da resiliência à desastres naturais, foi estipulado na II Conferência Mundial sobre a
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Redução de Desastres, realizada de 18 a 22 de janeiro de 2005, em Hyogo, Japão. O resultado
esperado era “A redução substancial das perdas por desastres, em vidas e nos níveis social,
econômico e ambiental de comunidades e países” (ONU, 2005).
Para atingir esse resultado, foram determinados três objetivos estratégicos, são estes:
proporcionar uma integração mais efetiva das considerações referentes aos riscos de desastres às
políticas de desenvolvimento sustentável, planos e programas governamentais, tendo por ênfase a
prevenção, mitigação, preparo e redução da vulnerabilidade; o fortalecimento de instituições,
mecanismos e capacidades, principalmente a nível comunitário, que busquem consolidar a
resiliência a adventos naturais; e a incorporação de abordagens de redução de risco na concepção
e implementação de programas dirigidos à preparação, resposta e recuperação emergenciais na
reconstrução de comunidades afetadas. (ONU, 2005)
Foram ainda identificadas mundialmente algumas áreas passíveis de melhoria, que foram
caracterizadas como prioridades de ação, tais quais: a governança, relacionada a quadros
organizacionais, jurídicos e políticos; a identificação, avaliação, monitoramento e velocidade de
alerta de riscos; a gestão do conhecimento e educação atrelados à redução de riscos; a redução de
riscos subjacentes; e a prontidão para resposta e recuperação eficazes.
O Marco de Hyogo contemplou estratégias e ações a serem cumpridas na década de 2005 a
2015, de modo que, ao término desta, outra conferência mundial já estaria planejada. (ONU, 2005)

4.5 O Marco de Ação de Sendai
Assim como o Marco de Hyogo, o Marco de Sendai é um quadro internacional de estratégias
e ações voltadas para a construção da resiliência à desastres naturais, foi estipulado na III
Conferência Mundial sobre a Redução de Desastres, realizada de 14 a 18 de março de 2015, em
Sendai, Japão. O resultado esperado foi adaptado do marco anterior, passando a ser “A redução
substancial nos riscos de desastres e nas perdas de vidas, meios de subsistência e saúde, bem como
de ativos econômicos, físicos, sociais, culturais e ambientais de pessoas, empresas, comunidades e
países” (ONU, 2015).
Os objetivos estratégicos do Marco de Sendai visam à redução substancial e simultânea da
mortalidade, do quantitativo de afetados, das perdas econômicas, dos danos ocasionados à
infraestrutura e das interrupções aos serviços básicos, dado um advento natural com potencial de
proporcionar desastres. Objetiva-se também o aumento da quantidade de nações que apresentem
estratégias nacionais e locais próprias, a intensificação da cooperação internacional, assim como, a

24

elevação da disponibilidade de sistemas de alerta e do acesso a informações e avaliações
relacionadas ao risco de desastres para a população. (ONU, 2015)
As prioridades de ação identificadas foram: o aumento da compreensão dos riscos de
desastres; o fortalecimento do gerenciamento de riscos de desastres; a realização de investimentos
visando à redução do risco de desastres para o aumento da resiliência; melhora na preparação para
desastres, possibilitando resposta mais eficaz no que tange a recuperação, reabilitação e
reconstrução de locais afetados.
O Marco de Sendai estipula que os objetivos estabelecidos devem ser alcançados até o ano
de 2030, quando os dados apresentados devem representar significativa evolução quando
comparados aos obtidos na data de sua realização.
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5 CONCEITOS FUNDAMENTAIS SOBRE DESASTRES NATURAIS
Todas as definições e conceitos apresentados neste tópico são inerentes ao texto atualizado
da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (BRASIL, 2007).

a) Desastre
Desastres são entendidos como graves interrupções no funcionamento de comunidades, ou
da própria sociedade, que acarretem em perdas humanas, materiais, econômicas e
ambientais, de modo que seja excedida a capacidade de reação e solução de problemas do
local afetado mediante a utilização de recursos próprios. A incidência de um desastre pode
ocasionar diversos efeitos negativos ao bem-estar físico, mental e social do ser humano,
além de danos à propriedade, perda de serviços, transtornos econômicos e degradação
ambiental.

b) Risco
Relação que leva em consideração a intensidade dos prejuízos potenciais e a probabilidade
estatística da ocorrência atrelados a determinado evento negativo.

c) Dano
Parâmetro que delimita a severidade da lesão decorrente de um evento adverso. Reflete a
intensidade das perdas humanas, materiais e ambientais incorridas às comunidades,
instituições e ecossistemas.

d) Vulnerabilidade
A vulnerabilidade é representada pelo conjunto de características de determinado cenário,
considerando fatores físicos, sociais, econômicos e ambientais, que influenciam na
possibilidade de sofrer danos e prejuízos dada a ocorrência de certo evento. São as
características e circunstâncias de determinado meio que refletem em sua susceptibilidade
aos efeitos nocivos de uma ameaça.
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e) Ameaça
Uma ameaça é um fato ou situação que, caso ocorra, pode acarretar danos e prejuízos. Em
desastres naturais, pode ser uma chuva torrencial, um deslizamento de terra, um período de
estiagem ou qualquer outra ocorrência que ofereça perigo, implicando em riscos diretos à
saúde da população, às suas propriedades e bens, seus meios de sustento, aos serviços
disponíveis etc.

f) Segurança
O conceito de segurança reflete um estado de confiança, individual ou coletiva, tendo por
fundamentação o conhecimento e a aplicação de normas de proteção, além da convicção de
que houve a redução dos riscos através da adoção de práticas minimizadoras.

g) Defesa Civil
A Defesa Civil é representada por um conjunto de ações direcionadas à prevenção,
mitigação, preparação, resposta e recuperação visando à redução de riscos de desastres. Atua
de forma a garantir a preservação do moral da população, a proteção civil e a
manutenção/restabelecimento da normalidade social.

h) Situação de Emergência

É uma situação anormal provocada por desastre e reconhecida legalmente pelo poder
público.
Os danos ocorridos à comunidade afetada são suportáveis.

i) Estado de Calamidade Pública

Assim como em uma Situação de Emergência, o Estado de Calamidade Pública é uma
situação fora dos padrões habituais, sendo também provocada por desastres e reconhecida

27

legalmente pelo poder público. A diferença é a maior seriedade dos danos sofridos pela
comunidade, implicando na perda da incolumidade e de vidas de seus integrantes.

j) Desenvolvimento Sustentável

É a gestão e utilização responsáveis dos recursos naturais, de modo a atender às
necessidades das gerações atuais, sem comprometer o potencial de atendimento das
necessidades das futuras gerações.

l) Prevenção

A prevenção de desastres representa a intenção de evitar, em sua plenitude, os impactos
deum evento adverso. Desse modo, a atuação é em função de ações planejadas e executadas
antecipadamente à ocorrência de um desastre.

m) Mitigação

Considerando que constantemente não se pode prevenir a totalidade de danos sofridos, as
ações de mitigação têm por finalidade reduzir ou limitar os impactos negativos de ameaças
e desastres. Assim, podem ser estipuladas diversas estratégias e ações para diminuir
significativamente a severidade e a escala destes impactos.

n) Preparação

A preparação é o desenvolvimento de capacidades pelos governos, profissionais,
comunidades e demais envolvidos voltadas para gerenciar de forma eficaz e eficiente as
possíveis emergências advindas da ocorrência de um desastre. Permite a previsão, a resposta
e a recuperação efetivas, seja constatada uma ameaça ou um evento adverso.
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o) Resposta

As ações de resposta se configuram quando imediatamente após, ou durante um evento
adverso, são prestados serviços de emergência e assistência pública tendo por objetivo a
preservação da vida e da saúde da população afetada, a manutenção da segurança pública e
a satisfação das necessidades básicas de subsistência das comunidades acometidas pelo
desastre.
O foco é nas necessidades de curto prazo, como o suprimento de água potável, a provisão
de alimentos e o estabelecimento de abrigos temporários.

p) Recuperação

A recuperação, também conhecida por reabilitação, é um conjunto de ações que ocorrem no
pós-desastre e focam na restauração e no aprimoramento, quando possível e necessário, das
instalações, meios de subsistência e condições de vida das comunidades afetadas por
desastres. Para melhor serem aplicadas, as ações de recuperação devem ser provenientes de
estratégias e políticas previamente definidas, possibilitando conscientização e participação
da população, ocorrendo após a fase emergencial de resposta a um desastre.

q) Resiliência

A resiliência é determinada pela capacidade de um sistema ou comunidade de resistir,
recuperar-se e adaptar-se de modo oportuno e eficaz, seja configurada uma ameaça ou
evento adverso. Inclui o potencial de manutenção e restauração de suas estruturas e funções
básicas.

r) Gestão de desastres
A gestão de desastres é definida pela organização e administração de recursos e
responsabilidades no intuito de atendimento das demandas emergenciais da população,
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quando configurada a ocorrência de um desastre. Tem por foco as ações de preparação,
resposta e recuperação.

s) Redução do risco de desastres
A redução do risco de desastres é representada pelo conceito inerente e pela prática de
atividades direcionadas à análise e à gestão dos fatores condicionantes de desastres. Tem
por finalidade “a redução do grau de exposição às ameaças, a diminuição da vulnerabilidade
das populações e suas propriedades, uma gestão prudente dos solos e do meio ambiente e o
melhoramento da preparação diante dos eventos adversos”.
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6 PERCEPÇÃO DE RISCOS EM DESASTRES NATURAIS
A percepção dos riscos pode diferir dependendo do tipo de risco, o contexto no qual este se
enquadra, a personalidade do indivíduo e o contexto social. Fatores como conhecimento,
experiência, valores, atitudes e emoções influenciam o modo de pensar e o julgamento das pessoas
a respeito da seriedade e aceitabilidade dos riscos (WACHINGER, 2013).
O estudo das percepções de risco relacionados a desastres naturais têm sua importância
fundamentada na possibilidade de auxiliar nas atividades de prevenção de acidentes, servindo de
base para a elaboração de estratégias de comunicação, de educação ambiental ou de fomento da
participação popular (SOUZA e ZANELLA, 2009).
Nesta seção, serão apresentados os principais aspectos teóricos relacionados à percepção de
riscos em desastres naturais, abordando inclusive as diferentes categorias pelas quais ela se
manifesta.
O tema percepção de risco é analisado por diversas áreas do conhecimento, cada uma com
seu devido foco e preocupações distintos. Na bibliografia deste estudo, são utilizadas como
principais correntes: a psicológica, a geográfica, a cultural e a sociológica.

6.1 Percepção de riscos sob a abordagem psicológica
A abordagem psicológica reflete a percepção do indivíduo e sua aceitabilidade dos riscos.
Orisco na psicologia aparece sob duas dimensões distintas, o risco real, aquele que de fato existe,
e o risco percebido, que seria a vertente previsível e quantificável. Segundo Slovic e Weber (2002),
a percepção de risco em si e a resposta a este risco são construtos sociais, que têm embasamento
nos diferentes graus de crença e aceitação da população.
Nesta abordagem, são demonstrados por Slovic (1987) diversos fatores que contribuem na
ampliação do risco percebido, principalmente pelo público leigo de determinada região. Entre
esses, os que mais contribuem são: a exposição involuntária, devido à implantação de tecnologias
perigosas sem considerar a opinião ou prestar esclarecimentos à população; a insegurança causada
pelo baixo nível de conhecimento existente sobre o assunto e dos riscos inerentes à saúde que o
mesmo pode proporcionar; a falta de familiaridade com os riscos abordados, já que o medo do
desconhecido se associa à possibilidade de que um acidente provoque danos graves e irreversíveis
à determinada região; a associação da exposição aos riscos ao surgimento de problemas de saúde
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e; a falta de participação popular direta no processo decisório que implementa as estratégias de
gestão de risco da região.
As investigações de campo sob esta abordagem apresentam características extremamente
individuais, produzindo um conjunto de informações de vertentes qualitativas. Neste intuito, Whyte
(1977) propõe que as pesquisas do tipo percepção de risco sejam baseadas em três aspectos
fundamentais: observar, ouvir e perguntar. De modo que um conjunto de variáveis de influência,
como a experiência do pesquisador, as condições do campo, ou dos sujeitos analisados, determinam
qual ou quais métodos deveriam ser utilizados na pesquisa.
Dessa forma, podemos dizer que os desastres naturais têm grande potencial de proporcionar
no indivíduo um distúrbio interno psicológico, causado pela assimilação de uma ameaça à sua
integridade, trazendo à tona, a sua vulnerabilidade e a ineficácia dos mecanismos defensivos.

6.2 Percepção de riscos sob a abordagem geográfica
Os estudos dos geógrafos a respeito do risco buscam conciliar fatores naturais e
socioeconômicos, pois o impacto das catástrofes naturais pode ser ampliado a depender do grau de
exposição humana ao risco. Sendo assim, a questão da vulnerabilidade social ganha atenção nos
estudos referentes a áreas de risco.
A vulnerabilidade social aqui retratada se refere a necessidade de ocupação ilegítima de
terras por partes de pessoas com baixa renda. Tal ocupação irregular e não planejada, geralmente,
se reflete em carência de infraestrutura urbana. A falta de planejamento urbano é um fator que se
soma às vulnerabilidades ambientais, ampliando a percepção do risco de desastres. Neste sentido,
sobre a percepção dos riscos e a análise geográfica dos mesmos, Moura (2011) declara:
A percepção do risco na geografia vem ao encontro não só de como os grupos sociais
percebem o risco, mas também de como cada indivíduo tem consciência dele, como lida
com o lugar onde constrói sua vida e que respostas está pronto a dar em situações de perigo.
Portanto, pretende-se na análise geográfica tanto a avaliação de risco para evitar perdas
materiais e humanas, como o planejamento urbano para melhor alocação de moradias, para
que estas fiquem em segurança e para que se preservem certos ambientes naturais.

6.3 Percepção de riscos sob a abordagem cultural
A cultura se baseia na capacidade humana de classificar experiências, organizá-las e
transmitilas a outras pessoas. Geralmente, sua transmissão ocorre por um processo de enculturação,
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onde uma geração anterior compele uma geração mais nova a reproduzir um determinado estilo de
vida, promovendo a manutenção de valores e comportamento que são vistos como necessários ou
apropriados naquela cultura (OLTEDAL et al., 2004).
Segundo a teoria cultural apresentada por Oltedal et al. (2004), as percepções e pensamentos
a respeito do meio ambiente e seus riscos estão entrelaçadas com a visão de mundo e estilo de vida
do indivíduo, existindo uma visão geral de como a natureza funciona e como esta responderia à
intervenção humana.
Segundo Wachinger (2013), os modelos mentais e mecanismos psicológicos utilizados
pelos indivíduos para julgar os riscos são internalizados via o aprendizado cultural coletivo,
podendo ser modificados, atenuados ou ampliados por influencia da mídia, pelo convívio ou por
outros processos de comunicação.
De um ponto de vista prático, muitas vezes os riscos escolhidos como foco de atuação teriam
pouca relação com o perigo real a que as comunidades estão submetidas, fato proporcionado,
principalmente, pela influência dos processos comunicativos (MOURA, 2011).

6.4 Percepção de riscos sob a abordagem sociológica
Assim como no caso da abordagem cultural, a percepção sociológica também pode ser
construída por modelos mentais e mecanismos psicológicos internalizados através do aprendizado
social do indivíduo, sofrendo os mesmos tipos de influência dos processos de comunicação sociais
(WACHINGER, 2013).
Segundo Moura (2011), o indivíduo seria um ser social e não uma entidade isolada, de modo
a seleção dos riscos individuais e coletivos que merecem mais atenção seria um reflexo dos valores
morais e de justiça de cada um. Tal afirmação vai ao encontro do apresentado por Veyret (2007),
que diz que o risco é um objeto social definido pela percepção da possibilidade de uma catástrofe,
de modo que sua existência é dada pela apreensão de representações mentais inerentes a um
indivíduo, grupo social ou comunidade.
De acordo com Slovic (2010), a percepção dos riscos estaria submetida à ocorrência de
eventos adversos, como é o caso dos desastres naturais. Tal percepção estaria suscetível a influência
de múltiplos mecanismos, tais quais: a cobertura midiática do evento, a atuação de grupos sociais
específicos, que podem adicionar o trato do evento em sua agenda de trabalho, e os próprios eventos
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já ocorridos, que podem induzir a um aumento da preocupação e consequentemente na preparação
para um certo tipo de catástrofe. Sendo assim, estes mecanismos têm grande potencial de instigar
a ampliação social do risco.
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7 O MUNÍCIPIO DE ANGRA DOS REIS
Angra dos Reis é um município localizado no sul do estado do Rio de Janeiro, mais
especificamente na região do Médio Paraíba, de modo que está situado a aproximadamente 150
Km da capital do estado. Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o município possui 825 Km² de extensão territorial, alocando uma população estimada em
2017 de 194.619 pessoas.

Figura 1: Divisão Regional do Estado do Rio de Janeiro, onde Angra dos Reis se localiza na Região do Médio Paraíba.
Fonte: http://spe-gge-rj.blogspot.com.br/2010/11/divisao-regional-gge-rjspe.html

A cidade de Angra dos Reis, está localizada no litoral fluminense, estando voltada para a
Baía de Ilha Grande e inserida no domínio de escarpas serranas da Serra do Mar. Devido às
estreitas faixas de planície disponíveis para ocupação na região, esta apresenta elevada densidade
urbana (como pode ser visualizado pela estreita faixa urbanizada no litoral da região, apresentado
pela Figura 2) alocada entre as encostas íngremes e o mar (LOUSADA, 2014).
Angra dos Reis é conhecida por possuir além de sua porção continental, uma parcela
marítima, composta por 365 ilhas, onde a mais famosa é a Ilha Grande, que possui 193 Km², sendo
a maior ilha do estado do Rio de Janeiro e representando mais de 23% do território do município
de Angra dos Reis.
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Figura 2: Região da Baía de Ilha Grande, onde se localiza a cidade de Angra dos Reis. Fonte: Google
Earth – Acessado em 10 de Abril de 2018.

Os municípios fronteiriços no território fluminense são Parati, Rio Claro e Mangaratiba, já no
território paulista há Bananal e São José do Barreiro (IBGE, 2011).

Figura 3: O município de Angra dos Reis e suas delimitações. Fonte: Google Earth – Acessado em 10 de Abril de 2018.

36
7.1 Histórico da cidade
A região ocupada pelo município de Angra dos Reis foi descoberta no ano de 1502 pelo
navegador português Gonçalo Coelho. Sendo uma localidade que inicialmente chamou a atenção
devido às duas belezas naturais, produtos de extração e localização geográfica privilegiada, foi
visada por piratas de diversas nacionalidades. A colonização da região se deu em um primeiro
momento em 1530, através de uma expedição ordenada pela Coroa de Portugal. Entretanto, o
primeiro povoado criado foi somente em 1556, pela fixação de novos colonizadores provenientes
dos Açores (RIBEIRO, 2014).
Em 1593, o povoado foi elevado a paróquia dos Santos Reis Magos da Ilha Grande pela
Coroa portuguesa, sendo reconhecida posteriormente, em 1608, como Vila dos Reis Magos da Ilha
Grande. Foi somente em 1835, após a independência do Brasil, que a região foi elevada à categoria
de cidade, através da lei provincial número seis, sendo nomeada Angra dos Reis (IBGE, 2011).
No século XVIII, por ter estabelecido a primeira lavoura de porte, a cultura da cana-deaçúcar é considerada a primeira atividade econômica de Angra dos Reis. Neste momento, a região
também servia como ponto de parada para as viagens entre Rio de Janeiro e Santos, em São Paulo.
Além disso, o porto da cidade se torna via obrigatória para a escoamento do ouro extraído em Minas
Gerais, sendo importante também para a exportação do café, produzido no Vale do Paraíba.
Segundo Ribeiro (2014), no fim do século XIX, com a abolição da escravatura e o declínio do café,
estabeleceuse o processo de decadência econômica da região. Pouco depois, houve também a
construção da ferrovia Pedro II, que ligava diretamente Rio de Janeiro e São Paulo, desconsiderando
o Porto de Angra dos Reis em seu percurso, culminando para o isolamento da região.
Na tentativa de se reposicionar economicamente, ainda no século XIX, Angra dos Reis
retoma seu crescimento através da cultura da banana, da reativação de seu porto e por meio da
construção da ferrovia que ligava Angra dos Reis a malha ferrovia principal. Dessa forma, Angra
dos Reis pôde retomar seu crescimento econômico.
Na década de 50, com o início da construção do estaleiro Verolme, o progresso local volta a
ser fortemente impulsionado, devido ao recebimento de grande quantidade de imigrantes que
atuariam como operários na construção e manutenção do empreendimento, tornando a economia
local mais expressiva. Na década de 70, houve também a instalação de um terminal de desembarque
da Petrobrás, denominado Terminal Petrolífero da Baía da Baía de Ilha Grande, além da construção
da Usina Nuclear de Angra I, o que também atraiu um elevado número de trabalhadores.
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Ainda na década de 70, houve a abertura da Rodovia Rio-Santos, trecho da BR-101 que
ligava Rio de Janeiro a São Paulo, passando pela região da Costa Verde, ao longo do município de
Angra dos Reis. Sendo assim, o acesso à cidade foi devidamente facilitado, o que abriu as portas
para empreendimentos turísticos, que se aproveitariam das extensas belezas naturais que a região
poderia propiciar. A construção de hotéis, pousadas e resorts em diversas localidades da região
tornam o turismo uma das principais fontes de emprego e renda da cidade (RIBEIRO, 2014).

7.2 Características geomorfológicas e climáticas
O município de Angra dos Reis, localiza-se no litoral sul fluminense do Rio de Janeiro, em
zona onde o clima é classificado como tropical úmido. Segundo Ribeiro (2014), regiões tropicais
úmidas no Brasil são demarcadas pelo intenso calor e elevada umidade, o que proporciona
condições ideias para que ocorra profunda decomposição química nas rochas.
De acordo com estudo sobre temperatura de Angra dos Reis, produzido pelo Climatedata.org
(Figura 4), levando em consideração o período de 1982 a 2012, o mês mais quente do ano é Janeiro,
com temperatura anual média de 26,5 °C. Já o mês mais frio, é Junho, apresentando no período
analisado, temperatura média de 20,5 °C.

Figura 4: Média mensal de temperatura do município de Angra dos Reis, referente ao período de 1982 a 2012. Fonte:
Climate-data.org - https://pt.climate-data.org/location/1258/ <acessado em 04 de maio de 2018>
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Em sua classificação geomorfológica, o município de Angra dos Reis pode ser divido entre
a de região de planície fluviomarinha e as escarpas íngremes da Serra do Mar, estas são
caracterizadas por extensas linhas de falhas, blocos deslocados e escarpas serranas. A unidade de
relevo da Serra do Mar vigente no município é identificada como Planalto da Bocaina, apresentando
altitude que varia entre 1000 e 1800 metros (LOUSADA, 2014).
Sobre a formação das encostas da Serra do Mar e as consequências de sua interação com o
homem e com a própria natureza, Lousada (2014) declara o seguinte:

Nas encostas de maior declividade das escarpas da Serra do Mar há predomínio de rochas
cristalinas ígneas e metamórficas recobertas por solos jovens e de baixa espessura, o que
provoca uma descontinuidade hidrodinâmica responsável por um elevado grau de
escoamento superficial e subsuperficial. No sopé das escarpas nota-se a presença de
depósitos de tálus e solos residuais de baixa maturidade.
Por se tratar de uma região coberta com material inconsolidado e em muitas áreas existir uma
associação a cortes de estrada, a base dessas escarpas se tornam ambientes de grande
instabilidade e suscetíveis a movimentos de massa, em casos de precipitação elevada,
facilitando processos geomorfológicos como o creep ou deslizamentos translacionais.

O creep, na geologia, é também conhecido como rastejamento ou reptação e é caracterizado
pelo lento deslocamento de partículas dos vários horizontes do solo, de forma imperceptível, sendo
da ordem de centímetros por ano. Tal deslocamento é maior na superfície e diminui gradualmente
com a profundidade (MOURA, 2011).
O relevo de Angra dos Reis, em sua formação e dinâmica, sofre influência tanto de variáveis
endêmicas, como o tipo de rocha existente e a atividade tectônica do local, como de variáveis
exógenas, tais como a variabilidade climática e a atividade da flora e fauna da região. Um dos
aspectos relevantes desta dinâmica de relevo aborda os processos de vertente, onde se destacam os
movimentos de massa (RIBEIRO, 2014).
As vertentes são definidas como localidades, planas ou não, onde existe angulação do solo,
de modo que a ação da gravidade, muitas vezes facilitada pela água, pode propiciar o deslizamento
de terras. Os movimentos de massa se caracterizam pelo desprendimento e transporte destas terras,
podendo envolver, ou não, material rochoso. Sendo assim, quando esses deslocamentos de solo
ocorrem em regiões tomadas por construções irregulares, está caracterizada a ameaça e a condição
de vulnerabilidade, determinando assim, uma situação de risco para as comunidades expostas. Pode
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ser observado, dessa forma, que a região onde se encontra o município de Angra dos Reis é muito
propensa a movimentos de massa.
Na região estudada, as chuvas ocorrem ao longo de todo ano, entretanto, quando abordado
mensalmente, os índices de precipitação apresentam variação sazonal extrema. Os picos chuvosos
são identificados nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Segundo estudo proveniente do site
Climate-data.org (Figura 4), ao ser visualizado o período entre os anos de 1982 e 2012, pode ser
verificado que o mês mais seco é Julho, onde observa-se uma média anual de 64 mm de precipitação.
Em contrapartida, o mês de Janeiro é o que possui o maior índice pluviométrico, apresentando média
de 259 mm anuais. No período analisado, a precipitação anual média da cidade de Angra dos Reis
alcança 1791 mm, o que é considerado bastante elevado, sendo maior que a média do estado do Rio
de Janeiro e obtendo a segunda posição com relação aos municípios mais chuvosos do estado.
Com relação aos ventos, Angra dos Reis possui pouca variação sazonal de intensidade eólica,
geralmente, oscilando entre 7 e 10 km/h ao longo do ano.

7.3 Dinâmica populacional e as ocupações do solo
No século XX, ocorrem inúmeros projetos de grande porte no município de Angra dos Reis,
como o Estaleiro Verolme, o terminal marítimo da Petrobrás e as Usinas Nucleares de Angra I e
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Angra II. Sendo assim, alguns acontecimentos já esperados e característicos de empreendimentos
similares tomam parte na região. É o caso do caráter temporário dos projetos, que assimilam uma
grande quantidade de recursos, tanto de capital, quanto humanos, para sua execução. De modo que
posteriormente, dado o término das obras, ocorre o esvaziamento local ou a fixação de parcela dos
trabalhadores atuantes no processo, fato que incentiva o surgimento de loteamentos locais.
De acordo com Ribeiro (2014), tais projetos, devido suas elevadas dimensões e,
consequentemente, intensa necessidade de imigração direcionada para força de trabalho, trazem um
forte aspecto negativo quanto à alteração da composição profissional, social e política das cidades
onde são executados, modificando as relações socioculturais vigentes na região. Processo este que
dificilmente pode ser revertido. Entretanto, em meio a tais alterações surgem fortes aspectos
positivos, como é o caso da formação de um mercado de trabalho industrial e de serviços, o
estabelecimento

no

local

de

profissionais

melhor

capacitados

profissionalmente,

a

profissionalização da população para atender as demandas vindouras e a diversificação das
atividades econômicas sediadas no local.
Embora os grandes empreendimentos tenham trazido mão de obra qualificada e
proporcionado um elevado número de oportunidades de trabalho, inclusive incentivando a
profissionalização da população que residia no município previamente, a falta de diversificação das
atividades, acompanhada do caráter temporário de algumas delas, não garantiam a sustentabilidade
do processo de crescimento econômico e adensamento populacional (RIBEIRO, 2014).
Sendo assim, surge um grande quantitativo de famílias que mesmo sem boas oportunidades
de trabalho não desejam deixar a região, tal fato unido ao já elevado crescimento populacional de
Angra dos Reis e à escassez de áreas de planície na região, proporcionou a ocupação desordenada
de morros e encostas e a formação de aglomerados residências sem o devido planejamento. De
acordo com Ribeiro (2014), as construções dessas habitações foram realizadas, em sua maioria, de
forma a não se adequarem aos padrões mínimos de segurança previamente estabelecidos. Sendo
assim, ignorando qualquer possibilidade de risco decorrente da ocupação indevida.
Segundo dados apresentados pelo censo demográfico referente à aglomerados subnormais,
realizado pelo IBGE em 2010, cerca de 36% da população de Angra dos Reis, vive em favelas, o
que faz com que o município ocupe a décima posição no que tangem as cidades com maior
proporção de residências situadas em favelas no país. Além disso, a maior parte destas se encontram
localizadas em áreas de risco, como morros ou mangues, fato que juntamente às características
inerentes do solo e ao elevado índice pluviométrico, caracteriza Angra dos Reis como um dos
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municípios brasileiros mais suscetíveis aos riscos de deslizamentos e movimentos de massa (IBGE,
2010).
Entretanto, a situação apresentada não é proveniente somente da atuação da população de
baixa renda. Outro aspecto relevante é que no município de Angra dos Reis, ao contrário do que é
geralmente percebido em outras regiões urbanas, a população de alto poder aquisitivo passa a
habitar localidades de morros e encostas. De modo que suas residências não se localizam em favelas,
estando alocadas em ruas asfaltadas e com energia elétrica, estas que são muitas vezes isoladas e
praticamente sem tráfego, ou seja, são particulares. Em geral, as residências aqui citadas são de
grande porte e visivelmente possuem planejamento, sendo habitações típicas de classe média alta.
Parte desta população, não adotando o isolamento através de sítios ou grandes terrenos, busca ainda
residir em condomínios fechados ao longo das encostas, é comum inclusive que muitas dessas
residências, localizadas em pontos estratégicos com vista e saída para o mar possuam pequenos
ancoradouros particulares para a utilização de embarcações próprias.
Em estudo apresentado pelo Serviço Geológico do Brasil, em 2011 (CPRM, 2011), foram
identificadas 75 zonas de risco de desastres em Angra dos Reis, contabilizando mais de 11.200
moradias e quase 45.000 pessoas sob grau de risco alto ou muito alto, de modo que as sugestões de
intervenção mais sugeridas pelos agentes executores da pesquisa são a evacuação ou a remoção dos
moradores.

7.4 Desastres naturais
A expansão da cidade ocorreu de forma desordenada, principalmente, devido aos processos
migratórios da região, onde a população de menor poder aquisitivo, não possuindo recursos para
seu estabelecimento nas regiões planas do município, devido à escassez e consecutivo
encarecimento do valor do solo, se direciona para ocupar as encostas íngremes. Tal processo levou
ao desmatamento destas encostas e, consequentemente, à perda de estabilidade do solo. Este
elemento se alia ao elevado índice pluviométrico da região, intensificando a movimentação de
massas de terra (LOUSADA, 2014).
A abertura da Rodovia Mário Covas, conhecida por BR-101, acentuou os processos erosivos
no município de Angra dos Reis. O amplo desmatamento realizado e os cortes nos taludes criaram
condições de vulnerabilidade local (RIBEIRO, 2014). Tal fato, aliado às ocupações irregulares dos
espaços, determina o caráter antropogênico das deteriorações promovidas no solo da região.
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Podemos observar que de acordo com o cenário apresentado, Angra dos Reis se tornou uma
cidade propensa a desastres naturais, de modo que existe um extenso histórico de acontecimentos
catastróficos.
Em 9 de dezembro de 2002, foram auferidos 323 mm de chuvas na região, valor
correspondente ao esperado para três meses de precipitação. Segundo registros da Defesa Civil
Municipal de Angra dos Reis, tais proporções de chuva culminaram com o desenvolvimento de uma
tromba d’água no cume de uma encosta de mata virgem, provocando o deslizamento de cerca de 20
toneladas de pedras e árvores. Os estragos se mostraram imensos. Na região mais afetada, o bairro
do Areal, localizado a sete quilômetros do centro da cidade, foram destruídas em torno de 70 casas,
sendo encontrados ao longo 18 corpos. O saldo final da tragédia atestou aproximadamente 40
mortos, 100 feridos e 500 pessoas desabrigadas, sendo também interditadas 670 casas pela Defesa
Civil. À época, a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis declarou estado de calamidade pública.
(GAUCHAZH, 2010).
Em relatório divulgado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA apud GAUCHAZH, 2010) foi atestado que a principal causa dos
deslizamentos foi a ocupação desordenada do solo, através de construções sobre brejos, manguezais
e outras áreas que antes absorviam as águas das chuvas.

Figura 6: Soterramento ocorrido em zona residencial de Angra dos Reis em dezembro de 2002. Fonte:
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2010/01/deslizamentos-provocaram-a-morte-de-quase-40-pessoasemangra-em-2002-2765823.html. <Acessado em 06 de junho de 2018>. Foto: Custódio Coimbra, AP / null

O caso que tomou maiores proporções até então, recebendo grande destaque não somente na
imprensa nacional, mas também na internacional, foi o ocorrido em 1º de janeiro de 2010, onde,
após intensas chuvas ocorridas nos dois últimos dias de 2009, sucederam-se uma série de
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deslizamentos nas encostas do município de Angra dos Reis, afetando regiões intensamente
povoadas. O local mais afetado foi a Praia do Bananal, localizada na Ilha Grande, onde se situava a
Pousada Sankay, que pouco antes das quatro horas da manhã teve suas instalações soterradas por
toneladas de terra e pedras. Tal desastre também destruiu 7 residências próximas da pousada,
levando ao óbito um total de 31 pessoas (ELES, 2010).

Figura 7: Deslizamento na Praia do Bananal, na Ilha Grande, ocorrido em 1º de janeiro de 2010. Fonte:
https://istoe.com.br/38876_ELES+NAO+DEVERIAM+ESTAR+AQUI/. <Acessado em 12 de junho de 2018>. Foto:
Autor desconhecido

Ainda no mesmo dia, na parte continental do município, mais precisamente no centro da
cidade, houve o deslizamento de parte do Morro da Carioca, levando 250 famílias a deixarem suas
casas, de modo que destas, cerca de 200 foram posteriormente demolidas devido ao elevado risco a
que sujeitavam seus moradores. No dia seguinte à catástrofe, foram interditadas mais de 1700
residências, em consequência ao risco de deslizamento. Foram contabilizados 22 mortos na ocasião.
(ELES, 2010).
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Figura 8: Deslizamento atingindo residências no Morro da Carioca em 1º de janeiro de 2010. Fonte:
http://g1.globo.com/VCnoG1/0,,MUL1431906-8491,00.html. <Acessado em 04 de maio de 2018>.
Foto: Danielle Viana Bartholomeu

Além dos dois episódios citados anteriormente, foram verificados nesta mesma ocasião, 64
deslizamentos ao longo do trecho da BR-101 que passa pelo município, denominado rodovia
RioSantos, de modo que foram delimitados pela Defesa Civil diversos pontos de interdição da
estrada. (ELES, 2010).

Figura 9: Deslizamento interditando estrada em Angra dos Reis, em 1º de janeiro de 2010. Fonte:
http://g1.globo.com/VCnoG1/0,,MUL1431906-8491,00.html. <Acessado em 04 de maio de 2018>.
Foto: Danielle Viana Bartholomeu
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Convém relatar que em 2010, as intensas chuvas afetaram simultaneamente diversas cidades,
além de Angra dos Reis, de modo que buscando possibilitar recursos emergenciais às várias
localidades acometidas, tendo por objetivo o investimento em prevenção de riscos de deslizamento
por meio da execução de obras de contenção de encostas, ficou a cargo do Departamento de
Assuntos Fundiários e Prevenção de Riscos da Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas
Urbanos do Ministério das Cidades, a realização de processo seletivo nacional para o fornecimento
de verbas federais. Esta ação foi alocada no PAC 2 (Programa de Aceleração do Crescimento – fase
2), no período de 2010/2011.
Segundo Carvalho e Galvão (2013), o processo visou principalmente os municípios que
apresentavam maiores condições de vulnerabilidade. De modo que devido à falta de um
mapeamento de risco sistemático no Brasil, o critério utilizado para seleção dos receptores foi o
registro de acidentes graves das cidades, tendo em vista também seleção de locais onde havia a
existência de áreas de riscos elevados de desastres, principalmente, por consequência de ocupações
urbanas precárias, já que, geralmente, estes são os locais mais afetados pelos deslizamentos.
Tendo sido contemplado nesse processo, o município de Angra dos Reis, recebeu auxílio
federal total de R$ 3.239.195,63 sendo direcionados R$ 2.089.195,63 para a execução de obras de
contenção de encostas, R$ 1.000.000,00 para a elaboração de projetos de estabilização e, finalmente,
R$ 150.000,00 para serem utilizados na elaboração de um plano municipal de redução de riscos
(CARVALHO; GALVÃO, 2013).
Neste contexto, embora tenha sido realizado tal investimento em planejamento e em obras
de infraestrutura, os desastres continuaram a acontecer. Outro deles que merece destaque é o
ocorrido em 2 de janeiro de 2013, quando as chuvas atingiram em 24 horas o quantitativo
equivalente a todo o mês de janeiro do ano anterior, de modo que ocorreu o transbordamento do rio
Japuíba, alagando diversos bairros da cidade. Um condomínio localizado no bairro do Bracuí
contabilizou mais de 300 residências inundadas. Em todo o município, aproximadamente 500
pessoas tiveram de deixar suas casas, entre desabrigados e desalojados. Além disso, houve quedas
de barreiras em diversos pontos da rodovia Rio-Santos, o que provocou acidentes ao longo
(GLOBO, 2013).
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Figura 10: Deslizamento que destruiu ou interditou diversas residências em Angra dos Reis, provocado pelas chuvas
ocorridas em 2 de janeiro de 2013. Fonte: https://globoplay.globo.com/v/2326225/. <Acessado em 12 de junho de
2018>

Em Janeiro de 2016, houve intensas chuvas no município que culminaram causando o
transbordamento do Rio Mambucaba, no bairro do Parque Mambucaba, provocando enchente que
alagou ruas e casas, deixando em torno de 250 famílias desabrigadas. De modo que as mesmas,
tendo que deixar suas residências, buscaram abrigo na casa de parentes ou na Escola Municipal Frei
Bernardo, que paralisou suas atividades para servir como ponto de apoio aos moradores desalojados.
Não é a primeira vez que tal fato ocorre. Houve eventos similares nos anos de 2010 e 2011, ambos
deixando inúmeras famílias desabrigadas. Além do ocorrido em Mambucaba, houve o risco de
deslizamento em encostas nos bairros do Frade, Sertãozinho do Frade e Santa Rita,
consequentemente várias famílias também tiveram que deixar suas casas (ABDALA, 2016). Cabe
salientar que, ainda segundo Abdala (2016), nesta ocasião, principalmente devido ao eficiente
trabalho de extração de moradores, realizado pela Defesa Civil de Angra dos Reis (Figura 11), não
foram registradas ocorrências graves.
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Figura 11: Extração de moradores pela Defesa Civil, via embarcações, devido a enchente provocada pelas intensas
chuvas, que causaram o transbordamento do Rio Mambucaba em janeiro de 2016. Fonte:
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-01/defesa-civil-de-angra-dos-reis-avalia-areas-de-risco-depoisdetemporal. <Acessado em 04 de maio de 2018>. Foto: Vitor Abdala/Ag. Brasil
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8 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Segundo Gil (2008), o método científico é um conjunto de procedimentos intelectuais e
técnicos empregados para se atingir o conhecimento, sendo através do mesmo que são definidos os
procedimentos lógicos que devem ser empregados na pesquisa, tendo por objetivo o esclarecimento
dos processos de investigação científica.
Considerando tal ponto e conforme apresentado anteriormente, o presente estudo tem por
objetivo a investigação da percepção de risco e a sensação de segurança dos moradores de áreas de
risco já afetadas por desastres naturais no município de Angra dos Reis considerando as diretrizes
e aspectos estipulados pela Política Nacional de Proteção e Defesa Civil
Nesse intuito, este estudo se caracteriza como uma pesquisa de campo de natureza aplicada,
apresentando abordagem qualitativa. De acordo com Gil (2008), a pesquisa aplicada tem por meta
“a aplicação, utilização e consequências práticas dos conhecimentos”, como o problema da pesquisa
é referente a um conjunto de características de uma população, tendo por base a aplicação de uma
política pública, é natural que o estudo seja classificado como aplicado, dado seu retorno social.
Com relação à abordagem qualitativa, Godoy (1995), declara o seguinte:
Segundo esta perspectiva, um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que
ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada. Para tanto, o
pesquisador vai a campo buscando “captar” o fenômeno em estudo a partir da perspectiva
das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes. Vários tipos
de dados são coletados e analisados para que se entenda a dinâmica do fenômeno.

Sendo assim, devido ao caráter “de campo” onde a fonte dos dados são as pessoas, a presente
pesquisa se determina através de uma abordagem qualitativa. Godoy (1995) ainda considera que a
pesquisa qualitativa apresenta, por sua vez, três possibilidades de abordagem: a pesquisa
documental, o estudo de caso e a etnografia. A primeira remete à importância dos documentos, que
podem constituir uma relevante fonte de dados, devem ser entendidos como uma diversidade de
materiais escritos, como jornais, revistas, obras científicas e técnicas, relatórios etc. O estudo de
caso, por sua vez, é um tipo de pesquisa onde o objeto é uma unidade profundamente analisada.
Segundo Godoy (1995), o estudo de caso “visa ao exame detalhado de um ambiente, de um simples
sujeito ou de uma situação em particular”. O estudo de caso é uma ferramenta que busca explicar o
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“como” o “por quê” de certos fenômenos. A última das possibilidades de abordagem se refere à
etnografia, que pode ser entendida como a descrição de um grupo e dos eventos que os cercam,
devendo estes serem interpretados à luz da cultura inerente ao próprio grupo. Dito isto, no intuito
de alcançar seus objetivos, esta pesquisa utiliza as abordagens qualitativas de pesquisa documental
e estudo de caso.
Quanto aos níveis de pesquisa, o estudo é classificado como descritivo e exploratório. As
pesquisas exploratórias “são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral acerca de
determinado fato, desenvolvendo e modificando conceitos e ideias”. Já as pesquisas descritivas
possuem por finalidade “a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou
o estabelecimento de relações entre as variáveis” (GIL, 2008).
Os resultados e sua posterior análise e discussão serão guiados por três pilares, são eles: a
caracterização do ambiente da pesquisa, onde serão apresentados os locais adotados como focos do
estudo através de observação direta e de pesquisa documental, envolvendo reportagens, relatos e
decretos públicos; a caracterização dos participantes, que será realizada através da parte inicial do
roteiro estipulado pela entrevista semiestruturada, onde serão registrados dados pessoais como
escolaridade, estado civil, renda familiar entre outros, visando a identificação de características
comuns aos participantes; e por fim, as categorias de análise, que abordam diferentes aspectos
relacionados à temática do estudo, os quais serão interpretados de acordo com os relatos fornecidos
pelos participantes. Estes três pilares utilizados no estudo serão detalhados mais à frente.
As etapas da pesquisa e o que se espera delas podem ser observados no quadro abaixo:

Tabela 1: Etapas da pesquisa e objetivos. Fonte: Elaboração própria
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8.1 Coleta de dados
Os dados para a investigação foram coletados através de entrevistas semiestruturadas,
buscando respeitar um roteiro de questões norteadoras. Estas entrevistas foram previamente
agendadas e realizadas individualmente em locais de escolha por parte do entrevistado, em geral,
sua própria residência, seu local de trabalho ou em espaço público conveniente. As declarações
foram armazenadas sob a forma de áudio e, em alguns casos em escrito, de modo que em ambos os
casos existiu o consentimento dos entrevistados. Foi dada preferência pela tomada de dados sob a
forma de áudio para que nenhuma fala fosse deixada de lado e para que não fosse desperdiçada a
emoção dos entrevistados no processo.
A pesquisa contou com um total de 15 participantes. De modo que foram entrevistados 8
residentes do Morro da Carioca, na área continental, e 7 residentes do entorno da Praia do Bananal,
na Ilha Grande. Convém evidenciar que ambos os locais escolhidos para a seleção dos entrevistados,
se configuram como áreas de risco de desastres, no município de Angra dos Reis, que já foram
fortemente afetadas por catástrofes naturais, deixando marcas nos moradores e visitantes.
Além de residir nos locais em questão, outro critério para seleção dos participantes foi ter
presenciado o desastre ocorrido no ano de 2010, ou as suas consequências, ou seja, ser morador ou
visitante recorrente nos locais visados desde período anterior a 2010. Sendo assim, foram
entrevistadas pessoas adultas de ambos os sexos.
Buscando manter resguardada a identidade dos interlocutores, seus nomes verdadeiros não
foram registrados oficialmente, sendo transcritos somente o sexo, a idade e o bairro onde residem.
Dessa forma, se tornou possível que os entrevistados expressassem suas opiniões com maior
liberdade e naturalidade.
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9 RESULTADOS

Seguindo um molde similar ao apresentado por ALVES (2014), a apresentação dos
resultados deste estudo foi dividida em três partes, a fim de que pudessem ser analisadas
separadamente e sequencialmente. Em um primeiro momento, será abordada a caracterização do
ambiente da pesquisa,

9.1 Caracterização Do Ambiente Da Pesquisa
A Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, através do Decreto nº 7400, de 6 de abril de 2010,
dispõe sobre a suspensão de obras de construção em áreas de risco geológico e geotécnico. Neste
documento, cita que diversas áreas foram afetadas pelas chuvas torrenciais entre 30 de dezembro
de 2009 e 01 de janeiro de 2010, enfatizando os morros do Centro da Cidade e a Praia do Bananal,
na Ilha Grande. Buscando ir no cerne da questão, tais localidades foram definidas previamente como
locais de estudo (ANGRA DOS REIS, 2010).
Ainda no ano de 2010, várias residências localizadas em áreas de risco, no município de
Angra dos Reis, foram demolidas pela Defesa Civil, de modo que seus moradores foram removidos
e cadastrados no programa Aluguel Social2, através da Secretaria de Ação Social, para que pudessem
custear suas habitações.
Em dezembro de 2011, o Serviço Geológico do Brasil divulgou as Cartas de Suscetibilidade
a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações de diversos municípios do Estado do Rio de
Janeiro, entre eles estava Angra dos Reis, onde alcançou 75 localidades, distribuídas ao longo de
seu território, que apresentam grau de risco alto ou muito alto de deslizamentos e/ou enchentes. As
regiões voltadas para análise, no caso, o Morro da Carioca e a Praia do Bananal, na Ilha Grande,
são os setores de risco 32 e 39, respectivamente. Verifica-se consequentemente que ainda hoje, tais
regiões delimitam setores de risco de desastres, de modo que a recomendação do Serviço Geológico
do Brasil é a evacuação ou a remoção das populações locais (CPRM, 2011).
_______________________________________________________________________________________________
2 – O Aluguel Social é um benefício assistencial e temporário destinado a atender às necessidades de moradia de famílias
removidas de suas residências por estas se localizarem em áreas de risco, sob situação de vulnerabilidade temporária. O
benefício foi instituído por meio do Programa Estadual Morar Seguro.
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O mapeamento realizado identificou, na época, na localidade do Morro da Carioca, a
existência de 39 residências em situação de risco. Na Praia do Bananal existiam 22 moradias na
mesma situação. Juntas tais localidades alcançam cerca de 250 pessoas diretamente impostas às
condições de deslizamento ou enchente.
Em 2013, foi realizado novo estudo, desta vez pelo Instituto Geotécnico de Reabilitação do
Sistema Encosta-Planície (Reageo), sediado na COPPE/UFRJ, que identificou cerca de oito mil
pessoas vivendo em áreas de risco no município. Tal estudo determinou que as áreas de alta e muito
alta suscetibilidade de desastres em Angra dos Reis, estariam condenadas a permanecer como áreas
de risco, independente da quantidade de investimentos realizados. Já nas áreas de suscetibilidade
média, foram propostas intervenções, que envolviam principalmente trabalhos de drenagem, seja
elas superficial ou profunda (PLANETA COPPE, 2013)
Sobre o resultado do estudo e a metodologia utilizada na confecção destes novos mapas de
risco, o pesquisador Willy Lacerda, coordenador do Reageo, declarou em 2013:
O mapa de suscetibilidade analisa o risco de modo integrado e hierarquiza as intervenções
necessárias, por isso é uma ferramenta para o planejamento urbano de Angra dos Reis. Outra
característica da metodologia é que ela identifica áreas que ainda não foram muito agredidas
na região como potenciais áreas de risco. É uma metodologia que se antecipa ao problema.
(PLANETA COPPE, 2013.)

Foi ressaltado pelo pesquisador que no Brasil não há outro tipo de estudo que envolva tais
padrões de qualidade. Dessa forma, podemos entender que o Morro da Carioca e a Praia do Bananal,
em Angra dos Reis, se configuram até hoje como áreas de alto/muito alto risco de desastre.

Figura 12: Mapeamento, realizado pelo Serviço Geológico do Brasil, da área de risco de desastre no Morro da Carioca,
localizado no município de Angra dos Reis. Fonte: CPRM – Serviço Geológico do Brasil
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Figura 13: Mapeamento, realizado pelo Serviço Geológico do Brasil, da área de risco de desastre na Praia do Bananal,
na
Ilha Grande, localizada no município de Angra dos Reis. Fonte: CPRM – Serviço Geológico do Brasil

Os relatórios detalhados da Ação Emergencial para Reconhecimento das Áreas de Alto e
Muito Alto Risco a Movimentos de Massas e Enchentes executada pelo Serviço Geológico do Brasil
referentes às áreas analisadas encontram-se disponíveis nos ANEXOS II e III.

9.1.1 Ações governamentais realizadas
Desde 2010, o poder público atuou de diversas formas buscando a redução dos impactos dos
desastres naturais sobre a população, neste intuito, visando organizar os esforços, foram
consideradas quatro vertentes de ações governamentais, sendo estas: o monitoramento e alerta, o
mapeamento, a resposta aos desastres e, por fim, as ações de prevenção.
Algumas das ações divulgadas pelo Ministério da Integração Nacional (BRASIL, 2014),
através de sua Assessoria de Comunicação Social, e pela Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
([201-]) podem ser observadas a seguir:

a) Monitoramento e Alerta
Em 2011, na área de monitoramento e alertas, foi instituído em âmbito federal pelo Decreto
Presidencial nº 7.513, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
(Cemaden), entidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
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(MCTIC). O Cemaden é composto por uma estrutura técnico-científica especializada e inovadora,
que atua no sentido de aperfeiçoar o sistema de alertas a desastres naturais. A instituição enuncia
seu objetivo principal como sendo "realizar o monitoramento e emitir alertas de desastres naturais
que subsidiem salvaguardar vidas e diminuir a vulnerabilidade social, ambiental e econômica
decorrente desses eventos."
A criação do Cemaden se refletiu no município de Angra dos Reis através do
desenvolvimento do Programa Alerta e Alarme, que é apresentado pela Defesa Civil de Angra dos
Reis como um "Sistema de informações através de aparelhos celulares com o envio de mensagens
SMS com o objetivo de alertar e/ou indicar a saída dos moradores que residem em áreas de risco de
deslizamento ou alagamento para o ponto de reunião pré-estabelecido, quando houver a
possibilidade de qualquer situação climática adversa."
O programa funciona de modo que o morador de determinada área de risco, cadastrado
previamente em um banco de dados, recebe em seu celular até três tipos de mensagens (ALERTA,
ALARME e DESMOBILIZAÇÃO), dado o surgimento de uma possível situação de risco ou perigo.
Tais mensagens indicam os próximos passos a serem dados pelos residentes da região e são
geralmente enviadas sequencialmente:
1) ALERTA: É a primeira mensagem enviada, geralmente divulga para os
moradores apossibilidade de fortes chuvas em sua região, pedindo atenção da população
e antecipando uma possível situação de risco ou perigo.
2) ALARME: Quando o risco ou perigo se configura como uma realidade, é
enviada na iminênciade um desastre uma segunda mensagem. Esta pede que
calmamente os moradores desliguem sua rede elétrica e o gás para em seguida reunirem
sua família, seus documentos, remédios de uso diário, roupas e alimentos e então, se
dirigirem para o ponto de reunião predeterminado da sua comunidade, preparando para
um pernoite, caso se configure necessário.
3) DESMOBILIZAÇÃO: Dado o término da situação de risco ou perigo, os
moradores recebem uma mensagem informado a respeito da volta a normalidade,
podendo retornar as suas residências.
O ponto de reunião citado anteriormente é um local predeterminado pela Defesa Civil para
recepcionar os moradores em caso de risco iminente, onde permanecerão até que o retorno às suas
residências seja seguro. Geralmente, esses pontos são escolas, igrejas ou associações de moradores
da região. Além da definição destes pontos de reunião, a Defesa Civil realiza palestras de
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divulgação/instrução e exercícios simulados do programa. Convém relatar que o funcionamento do
sistema de monitoramento e alertas ocorre de acordo com o previsto na Política Nacional de
Proteção e Defesa Civil.
Buscando a integração com o Sistema de Monitoramento e Alertas, ainda foram instaladas
pelo Governo do Estado vinte sirenes de emergência, que seriam acionadas na ocasião de um
alarme, sinalizando para a remoção da população do local. Garantindo assim, maior abrangência do
aviso da iminência de um desastre, pois não seria necessário o cadastramento do celular no sistema
de SMS para receber a mensagem.

b) Mapeamento
Após a série de desastres que assolou o Brasil no início do ano de 2010, iniciou-se um amplo
mapeamento das áreas de risco nas regiões urbanas de 538 municípios espalhados por todo território
nacional, tais localidades foram definidas por apresentarem maior recorrência de deslizamentos,
inundações, desabrigados, desalojados e quantidade de óbitos. Esse mapeamento foi realizado pelo
Serviço Geológico do Brasil de uma forma bastante completa na cidade de Angra dos Reis.
Contabilizando 75 áreas de risco no município. Foi divulgado pela Prefeitura Municipal de Angra
dos Reis, que tal mapeamento foi feito às pressas, em caráter de urgência, portanto acabou por
superdimensionar o risco em algumas localidades da região.
Em 2013, visando a atualização dos mapas de risco de Angra dos Reis, foi realizado a pedido
do Instituto Estadual do Ambiente, um estudo coordenado pelo departamento de engenharia da
Coppe/UFRJ. Este estudo foi diferente do anterior, abordando somente a região central do
município, entretanto de uma maneira muito mais profunda, devido à alta tecnologia empregada.
A Prefeitura Municipal de Angra dos Reis declarou, em 2013, que nenhum dos mapeamentos
realizados se mostram conclusivos. De modo que a análise para a composição de um parecer final
se daria através do cruzamento de dados inerentes aos dois mapeamentos e também de um banco
de dados, desenvolvido pela própria Defesa Civil da cidade, onde são registradas estatísticas sobre
deslizamentos, enchentes e a frequência com que estas ocorrem nas mais diversas localidades da
cidade (ANGRA DOS REIS, 2013). Entretanto, não foi divulgada publicamente pela Prefeitura de
Angra dos Reis nenhum outro mapeamento em período posterior.
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c) Resposta a desastres.
O repasse de recursos federais para situações emergenciais se tornou ágil através do Cartão
de Pagamento de Defesa Civil (CPDC), sob a coordenação do Ministério da Integração Nacional,
beneficiando diversos municípios em momentos de crise, incluindo Angra dos Reis.
Na ocasião de um desastre que obrigue os moradores de regiões afetadas a deixarem suas
residências, são acionados os Centros de Estoque Estratégico para prover assistência humanitária.
Tais centros foram dispostos em capitais estratégicas objetivando o abastecimento de todas as
regiões do Brasil, facilitando assim o atendimento às vítimas de catástrofes naturais, que em
situações de emergência receberão gêneros alimentícios, água, produtos de higiene pessoal, entre
outros. O centro mais próximo da cidade de Angra dos Reis se localiza na capital do Estado do Rio
de Janeiro. d) Prevenção
Atualmente, são divulgados pela prefeitura de Angra dos Reis diversos trabalhos,
principalmente através de workshops, cursos e palestras de divulgação e conscientização referentes
à problemática dos desastres naturais. O mais recente deles se refere Plano Local de Resiliência que
busca “promover a conscientização e o conhecimento do risco mediante capacitação e formação dos
gestores municipais de proteção e defesa civil.” Segundo informações da própria prefeitura de
Angra dos Reis, tal plano se refere à continuidade do programa Cidades Resilientes, integrado pelo
município de Angra dos Reis, tendo por finalidade a redução dos riscos de desastre na cidade. O
Programa Cidades Resilientes faz parte do Marco de Sendai.
A Rede de Educação para Redução de Desastres (RED) é outra iniciativa que também atua
no intuito da capacitação relacionada ao tema desastres naturais, sua diferença é que tem por foco a
instrução de educadores para que estes tratem o assunto em sala de aula de modo integrado às
disciplinas que lecionam. O projeto visa a inserção da temática de redução de desastres naturais na
educação formal do município de Angra dos Reis.
Tendo por foco as crianças e jovens, o programa Preparando o Amanhã, é realizado nas
escolas do município, tendo por objetivo que os estudantes se tornem multiplicadores de
informações e ações preventivas. Seguindo pelo mesmo caminho, há o Núcleo Comunitário de
Proteção e Defesa Civil (NUPDEC), que é constituído em sua essência por moradores de áreas
classificadas como de risco.
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9.2 Caracterização Dos Participantes
Visando caracterizar a população da pesquisa, foi utilizado um modelo de entrevista
semiestruturada, que buscou em um primeiro momento investigar as características demográficas
dos participantes, de modo que pudessem ser geradas informações que possibilitassem a sua
diferenciação e simultaneamente agregassem à pesquisa.
A Tabela 2 apresenta informações de cunho sociodemográfico dos participantes: sexo, idade,
escolaridade, estado civil, renda familiar, bairro, tempo que reside no local, número de pessoas que
residem na mesma casa, situação da residência (própria, alugada ou emprestada) e presença durante
as chuvas entre 30 de dezembro de 2009 e 01 de janeiro de 2010 (período em que ocorreram grandes
desastres naturais na região).
As informações sociodemográficas visadas tem sua importância fundamentada na
necessidade de não enviesar o perfil dos entrevistados. No caso do bairro foi houve a preocupação
em dividir igualmente entre os dois locais estudados. A situação da residência ajuda a entender a
importância que as pessoas dão ao local e o quão presas estão ao mesmo. A presença na região
durante os eventos também é importante, pois a vivência da situação em si pode colaborar para as
percepções das pessoas.
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Tabela 2: Caracterização dos participantes da pesquisa. Fonte: Elaboração própria.

Participaram da pesquisa, ao todo, 15 entrevistados, dos quais 7 eram do sexo masculino e
8 do sexo feminino. As idades dos participantes variam entre 23 e 65 anos. A média das idades é de
aproximadamente 46 anos. Com relação à escolaridade, a maioria dos participantes possui ensino
médio incompleto (n=5), seguido de ensino fundamental incompleto (n=4), ensino médio completo
(n=3), ensino superior completo (n=2) e analfabeto (n=1). Abordando o estado civil dos
entrevistados, nove são casados, quatro se denominaram solteiros e dois se declararam viúvos. No
quesito renda familiar mensal, a maioria dos participantes informou ganhar um salário mínimo
(n=6), seguidos de dois salários (n=5), três salários (n=2), quatro salários (n=1) e cinco (n=1). A
renda familiar mensal média gira em torno de dois salários mínimos.
Com relação ao bairro dos participantes, sete residem na Praia do Bananal, na Ilha Grande,
e oito no Morro da Carioca, no centro de Angra dos Reis. O tempo de residência nos locais
abordados variou entre 3 e 35 anos. De modo que a maioria vive há 20 anos ou mais em suas casas
(n=7), seguidos dos que vivem entre 10 e 19 anos (n=5) e dos que vivem menos de 10 anos (n=3).
A média do tempo de residência em suas localidades atuais é de cerca de 17 anos. Acerca da situação
da residência, a maioria dos entrevistados declarou morar em casa própria (n=11), de modo que
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somente quatro alegaram morar de aluguel. Considerando a quantidade de moradores em cada
residência, a média é levemente superior a 3 pessoas por casa.
Considerando a presença nos locais analisados na ocasião das chuvas torrenciais e,
consequentemente, dos desastres de 01 de janeiro de 2010, a grande maioria informou estar presente
(n=12), somente três dos participantes relataram regressar após a ocorrência dos desastres.
Destacase, além disso, que todos os participantes já tiveram suas casas interditadas pela Defesa
Civil, ou afetadas diretamente por desastres naturais.

9.3 Apresentação Das Categorias De Análise
Posteriormente, após a identificação do sujeito, a entrevista foi divida em quatro partes. Essa
segmentação possibilitou que os entrevistados focassem em aspectos específicos relacionados a
temática estudada, impedindo que divagassem em subtemas ou outros aspectos não desejados no
estudo.
Cada parte da entrevista semiestruturada abordou um aspecto, que embora distinto, não deixa
de se relacionar com os outros e com o todo. De modo que para que seja proporcionado um
entendimento mais completo da situação todas as partes da entrevista se tornam necessárias.
Sendo assim, a parte I visou a obtenção de relatos sobre as percepções e traumas acerca de
eventos já sucedidos, registrando informações sobre os desastres ocorridos em janeiro de 2010.
Por sua vez, a parte II visou salientar o nível de conscientização do risco e as motivações
que acarretam na permanência desses cidadãos nos locais onde residem.
Já a parte III foca na sensação de segurança do indivíduo e de sua família frente suas
experiências anteriores e entendimentos da situação a que estão submetidos. Entende-se que a visão
de risco pode ser influenciada de acordo com a experiência vivida por cada participante.
Por fim, há a parte IV que atua de forma a entender a percepção das ações públicas para a
redução do impacto dos desastres sobre as comunidades afetadas, aferindo também sobre o
conhecimento acerca da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil.
9.3.1 Relação das categorias de análise com as diferentes abordagens da percepção de risco
No intuito de validar as categorias definidas para análise, estas foram relacionadas com
algumas das diferentes abordagens da percepção de riscos, apresentadas na seção 6 deste trabalho,
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de modo que as perguntas propostas para cada categoria de análise nas entrevistas semiestruturadas
buscaram salientar informações relevantes para o entendimento geográfico, cultural, social ou
psicológico no indivíduo.
A parte I, referente às percepções e os traumas acerca dos eventos ocorridos, pretendeu-se
investigar principalmente a abordagem psicológica do participante. As perguntas foram voltadas
para o momento dos desastres e suas consequências para o indivíduo.
Na parte II, referente à conscientização dos riscos, o foco é a abordagem geográfica da
percepção de riscos, desse modo procurou-se voltar as perguntas para possibilitar a compreensão
do entendimento do indivíduo quanto a sua própria situação de exposição ao risco, buscando
conciliar fatores naturais e socioeconômicos.
Por sua vez, a parte III, é relacionada à sensação de segurança do entrevistado, considerando
as abordagens anteriores além das abordagens cultural e sociológica.
Por fim, a parte IV, que remete à percepção das ações públicas para a redução do impacto
dos desastres sobre as comunidades afetadas, busca salientar essencialmente alguns aspectos das
abordagens cultural e sociológica, no que tange a percepção do entrevistado, quanto membro da
sociedade e cidadão, das ações governamentais executadas para garantir sua segurança. Intentou-se
averiguar as percepções dos participantes acerca da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil.
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10 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Esta seção está dividida em três partes. A primeira parte é referente a análise da
caracterização do ambiente da pesquisa, abordando os locais onde os participantes residem. Na
sequência, é realizada a caracterização desses participantes, de forma que se procurou trazer à tona
informações comuns a vários participantes que se demonstrassem relevantes para a pesquisa. A
terceira parte é composta pela análise e discussão das respostas obtidas através da aplicação das
entrevistas semiestruturadas, abordando a sequência de categorias de análise explicitadas
previamente.

10.1 Ambiente da Pesquisa
Como as regiões estudadas são classificadas como áreas de risco, os terrenos onde são
edificadas a grande maioria das residências não foram previamente regulamentados pela prefeitura.
Os terrenos sob essas condições são, em geral, apropriados pelos seus moradores através da posse,
fruto da invasão de local não previsto para construção. Entretanto, os residentes nestas condições,
fazem jus ao direito adquirido de propriedade dos seus imóveis através do usucapião, prática
regulamentada pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da Cidade, instituído pela Lei nº.
10.257/01, que versa na seção V, Artigo 90:
Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até duzentos e cinquenta metros
quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua
moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de
outro imóvel urbano ou rural (BRASIL, 2001).

Desse modo, diversas residências foram construídas em áreas impróprias. Além disso,
muitas dessas habitações possuíram um planejamento precário, não observando os padrões de
edificações e normas de construção estipulados pela Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. Fato
que acarreta ainda mais para a falta de segurança dessa população.
Em observação realizada nas áreas de risco analisadas, é possível identificar setores onde
várias dessas residências foram demolidas, além da execução de obras de infraestrutura, tais como
a contenção de encostas visando a proteção de residências próximas, na ocasião de um deslizamento
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de terra, e obras de drenagem do solo, que visam a eliminação do acúmulo de água em áreas onde
há o risco de deslizamento e enchentes.
Merece destaque a situação apresentada pelas sirenes de alerta, que funcionam como um
adendo ao Sistema de Monitoramento e Alerta. Foram instalados no município em janeiro de 2014,
através de ação do Governo do Estado, vinte blocos de sirenes que deveriam ser acionadas em
situação de alarme, indicando a retirada da população do local. Entretanto, há mais de dois anos que
o conjunto de sirenes não exerce sua função, tendo sido desligado pelo próprio Governo do Estado,
que alega falta de verba para a realização de manutenções e reparos (TV RIO SUL, 2018). Foram
gastos, em 2014, em torno de cinco milhões de reais na instalação do aparato. Todavia a Defesa
Civil de Angra dos Reis declara que já existe procedimento licitatório do Governo do Estado
visando a contratação de empresas para manutenção e reparo do conjunto de sirenes.

10.2 Caracterização dos participantes
Participaram, ao todo, quinze pessoas respondendo às entrevistas semiestruturadas, dos
quais sete são homens e oito, mulheres. Para ambos os sexos, o modelo de entrevista utilizado foi
exatamente o mesmo.
Com relação à idade dos participantes, a média encontrada foi de aproximadamente quarenta
e seis anos. Além disso, a grande maioria dos entrevistados é casada (n=9) e número de participantes
que possui três ou mais pessoas habitando a mesma residência também é maioria (n=10). Em sua
pesquisa, Alves (2014), identificou que variáveis como o avanço da média de idade, acompanhado
da quantidade média de pessoas morando na mesma casa podem influenciar na geração de vínculo
com a residência, contribuindo para a permanência das pessoas em suas casas.
A maioria dos participantes não completou o ensino médio (n=10). Além disso, prevaleceu
uma renda familiar mensal entre um e dois salários-mínimos (n=11). Segundo Alves (2014), as
condições apresentadas por essas duas variáveis, quando combinadas, contribuem para o
desenvolvimento do apego à residência, pois ao possuírem uma menor escolaridade, a possibilidade
de ascensão profissional e demanda por aumentos salariais das pessoas diminui, fato que também
colabora para a permanência em sua atual residência.
Dos entrevistados oito residem no Morro da Carioca, localizado no Centro da cidade, e sete
na Praia do Bananal, na Ilha Grande. De modo que a grande maioria já mora há dez ou mais anos
em suas casas (n=12), o tempo médio de moradia dos participantes em suas residências atuais é
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dezessete anos. A respeito dessa informação, Alves (2014) aborda em sua pesquisa que o tempo de
residência em determinada localidade pode influenciar no apego ao local, sendo este proporcionado
por “um longo processo de proximidade, gerando satisfação, segurança e bem-estar em razão da
familiaridade com o lugar”. Neste sentindo, a variável referente à situação da residência também
possui forte influência. Dos entrevistados, a grande maioria possui casa própria (n=11). Novamente,
tal situação acaba por favorecer a permanência desses indivíduos em suas atuais habitações, pois
para que se retirassem, é provável que tivessem que pagar aluguel para morar em outra localidade.
Segundo Alves, Lacerda e Legal (2012), a vivência em situações de desastres naturais pode
acarretar alterações psicológicas, sendo que envolvem principalmente o Transtorno do Estresse
PósTraumático (TEPT), que é definido por Figueira e Mendlowicz (2003) através de duas
características centrais:

[…] o evento traumático – a exposição a um evento que envolva a ocorrência ou a ameaça
consistente de morte ou ferimentos graves para si ou para outros, associada a uma resposta
intensa de medo, desamparo, ou horror e a tríade psicopatológica – em resposta a este evento
traumático, desenvolvem-se três dimensões de sintomas: o re-experimentar do evento
traumático, a evitação de estímulos a ele associados e a presença persistente de sintomas de
hiperestimulação autonômica.

Nos resultados da pesquisa percebeu-se que a maioria dos entrevistados (n=12) estava
presente em sua residência no momento em que ocorreram os desastres. O que configura tais
indivíduos como sendo propensos ao desenvolvimento do TEPT.

10.3 Categorias De Análise
Este tópico busca discutir a respeito dos dados fornecidos pelos participantes através de suas
respostas à entrevista semiestruturada, sendo abordadas as categorias de análise apresentadas
previamente, tais quais: a conscientização do risco, as percepções e traumas acerca dos eventos
ocorridos, a percepção das ações públicas para a redução do impacto dos desastres sobre as
comunidades afetadas e a sensação de segurança do indivíduo.
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10.3.1 Percepções e traumas acerca dos eventos ocorridos
Em cada relato fornecido pelos entrevistados a esta pesquisa, podem ser visualizadas suas
vivências, percepções e interpretações. Muitas vezes o modo como enxergam a realidade pode não
condizer com os fatos, sendo apenas como eles visualizam a situação pela qual passaram ou em que
estão submetidos naquele momento
Sendo assim, esta categoria de análise busca descrever os desastres e seus impactos sob a
visão dos participantes.
Em um primeiro momento, foi requisitado que os entrevistados relatassem a experiência que
tiveram no momento em que o desastre ocorreu, o questionamento foi realizado de forma aberta,
dando total liberdade para que os participantes se expressassem da maneira que melhor lhes
conviesse. Desse modo, foi possível obter relatos sinceros e que envolvessem os aspectos
considerados mais relevantes para os participantes.
Como resultado, obteve-se uma série de histórias tristes e traumáticas, algumas envolvendo
perdas severas, como nos casos apresentados abaixo:

Era dia de festa, a família estava toda aqui. Meu filho mora com a família na casa aqui do
lado. Antes a minha casa era mais no alto, essa aqui é outra, a gente construiu depois, né? A
gente tava comemorando na casa aqui de baixo, a do meu filho. Minha mulher, que morava
comigo lá em cima, foi buscar alguma coisa de comer ou beber que tinha acabado no dia. Ela
levou minha neta (…) já estava chovendo, mas apertou muito, muito mesmo (…), ela demorou
pra voltar, parece que estava esperando a chuva acalmar um pouquinho. Foi aí que ouvimos
um barulhão e tremeu tudo e depois uma gritaria danada. Meus filhos saíram de casa pra ver
o que estava acontecendo (…) daí eu saí também (suspiro), tinha um monte de casa, derrubada,
embaixo de terra, caiu uma por cima da outra, tinha gente gritando desesperada no meio da
rua. Eu demorei a entender o que estava acontecendo. Vi meus filhos subindo correndo e
percebi que a minha casa tinha caído, minha mulher e minha neta estavam nela na hora (...)
mas a gente tem que continuar, né? (…) Ainda bem que decidimos fazer tudo na casa do meu
filho, porque se tivéssemos ido pra minha, a família toda teria ido embora, né? (P10)
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No dia em que ocorreu, eu estava com minha mãe e meu pai na casa dos meus tios, que é bem
longe daqui (Morro da Carioca). Ficamos sabendo do que ocorreu alguns minutos depois, mas
só fomos ver no dia seguinte (…) Eu tentei entrar em contato com alguns amigos, nem todos
atenderam, eu fiquei bastante preocupada (…) quando chegamos no morro dia seguinte, tinha
muita gente no caminho, carros dos bombeiros na subida e até gente filmando e tirando foto.
A minha casa estava interditada, os bombeiros não deixaram a gente entrar. Várias casas que
eu conhecia, algumas que já tinha até entrado, haviam desaparecido. Eu fiquei sem ação.
Minha mãe começou a chorar e caiu (…) encontrei com alguns conhecidos ali, me deram a
notícia que várias pessoas estavam desaparecidas, incluindo muitos amigos meus e dos meus
pais (…) depois de um tempo, deixaram a gente entrar em casa pra buscar alguns pertences,
mas tivemos que deixar a maioria das coisas e ir para um abrigo, por orientação dos
bombeiros (…) encontramos alguns vizinhos lá, ficamos sabendo da morte confirmada de uma
amiga da minha mãe, aí ela passou mal e precisou de atendimento (…) ficamos bastante tempo
no abrigo, minha mãe precisou tomar remédios controlados (…) Depois conseguimos alugar
uma casa no mesmo morro, só que mais embaixo (…) Antes de nos mudarmos e conseguirmos
tirar os móveis da nossa que havia sido interditada, ela foi saqueada. Levaram tudo que tivesse
algum valor ali. (P13)

Percebe-se através desses relatos a importância atribuída a família, à saúde, a residência e
aos bens materiais, aspectos da vida desses cidadãos que sofreram forte influência dos eventos
catastróficos. Obviamente, as perdas mais traumáticas envolveram o óbito de entes queridos por
partes dos entrevistados, entretanto, não podemos negar o impacto das perdas materiais na vida
dessas pessoas. Segundo Torlai (2010), que em sua pesquisa averiguou a vivência do luto em
situações de desastres, as perdas de bens materiais implicam na perda da identidade desses
indivíduos, pois “além do investimento afetivo, há a identificação com os objetos de uso pessoal,
caracterizando suas conquistas e satisfações pessoais.” De modo que dada a ocorrência do desastre,
os afetados têm suas conquistas e a segurança de suas rotinas abruptamente retirados de suas vidas”
(TORLAI, 2010).
Posteriormente, os participantes foram questionados sobre o que mudou em suas vidas após
a ocorrência dos desastres. Neste sentido, algumas das respostas seguem abaixo:
Nossa casa foi demolida, moramos um tempo de aluguel e depois recebemos uma proposta de
compra da dona, que parecia estar querendo se livrar da casa o mais rápido possível. Meu pai
estava se aposentando na época e tinha juntado um dinheirinho, aí conseguimos a que estamos
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agora (casa) a um preço bem em conta, porque a pessoa que morava queria muito ir embora.
(P13)
Olha, mudou muita coisa. Pra começar, não tenho mais minha mulher (...) nos primeiros meses
foi muito difícil. Perdi minha mulher e minha neta, meu filho a mãe dele e a filha (...) a gente
tentava se consolar, a gente se apega muito à família nessas horas, foi essencial para que tudo
voltasse ao dia a dia normal (...) assim, normal com era antes, nunca vai ficar, né? Eu olho
pros meus filhos e sempre vejo tristeza nos olhos deles (...) a gente fica se perguntando se não
podia ter feito alguma coisa diferente, sabe? Para que não acontecesse o que aconteceu (...)
Eu fiquei sem minha casa, que eu mesmo levantei, e meus filhos levantaram um puxadinho em
um pedaço de terreno vazio deles. Eles moram aqui do lado. Eu me sinto meio invadindo o
espaço deles. Podiam ter aumentado a casa deles ou feito algo pro meu neto que daqui a pouco
vai casar, mas tiveram que fazer pra mim. Isso porque fiquei sem casa. Sem o amor da minha
vida e sem minha casinha. (P10)

A gente teve que deixar a casa onde eu cresci. Meu pai tinha construído a casa do nada, tinha
todo um valor especial, aquela coisa que a gente escolhe como vai ser e faz com as próprias
mãos, ele sempre falava isso. Quando a gente se mudou, depois do desastre, a gente pegou
uma casa bem menor porque era o que dava e eu tive que dividir o quarto com meus irmãos.
Pra uma menina dividir quarto com dois homens, mesmo que irmãos, é meio constrangedor
em alguns momentos, mas não tinha opção, era isso ou morar de favor. (P8)

Eu acho que o mais importante é que ninguém na minha casa se machucou, graças a Deus,
porque não estávamos em casa na hora que aconteceu. Nossa casa ficou soterrada, eu vi só
uns pedaços dela (...) meu cachorro estava na rua na hora, um vizinho pegou e prendeu pra
gente pegar depois (...) mas a gente ficou sem casa né? Meu marido comprou pra pagar aos
poucos um pedaço do terreno de um conhecido nosso aqui perto. A gente morou na casa deles
até acabar de construir, foi tudo meio às pressas (…) Eu trabalhava como costureira, tinha
uma máquina que eu usava, que herdei da minha mãe, fiquei sem ela. Era meu emprego,
ajudava bastante na renda da família (…) o nosso padrão de vida caiu muito e casa anterior
era mais confortável também. Todo dia eu penso que estaria melhor lá se não tivesse sido
destruída. (P14)
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Abordando as alterações sofridas diretamente pela vida dos participantes, percebeu-se que
em alguns casos houve queda acentuada na qualidade de vida, dado que anteriormente possuíam
uma casa, que se entendeu ter sido construída por eles, de acordo com suas preferências e
necessidades, entretanto, após o desastre, muitos tiveram que se adaptar às circunstâncias, muitas
vezes residindo em habitações improvisadas e inadequadas às suas estruturas familiares ou anseios
pessoais. Além disso, um dos participantes (P14) foi privado de sua fonte de renda devido ao
deslizamento, outro fato que colaborou para a sua perda de qualidade de vida.
Observou-se também que muitos dos moradores procuraram se manter nas comunidades
onde já viviam, mesmo após o incidente. Em contrapartida, houve também os que preferiram deixar
o lugar rapidamente, muitas vezes vendendo suas casas a preços relativamente baixos, fato que
facilitou a permanência dos que escolheram ficar.

10.3.2 Conscientização do risco
Nesta categoria foi obtido um conjunto de conhecimentos dirigidos ao julgamento e à
avaliação do entendimento do participante a respeito de sua própria situação de risco, buscou-se
também averiguar os motivos pelos quais os mesmos continuam a se expor a esse risco.
Inicialmente, os entrevistados foram questionados a respeito do processo de obtenção do
terreno onde suas residências encontram-se construídas. Alguns dos participantes explicitaram
claramente que seus terrenos foram fruto de posse e usucapião, conforme é demonstrado pelos
relatos de P3 e P14:

Já faz bastante tempo, mas a gente não tinha para onde ir. Um conhecido da família na época
falou sobre as invasões que estavam ocorrendo aqui, aí eu e meu marido não pensamos duas
vezes... (P3)
Foi posse. Já tinham algumas casas quando cheguei. O pessoal começou a construir aqui e
ninguém falava nada. (P14)

Dos participantes que vivem em casa própria (n=11), a grande maioria (n=10) alegou ter
tomado posse ou ter conhecimento que este foi o processo de obtenção do terreno. Houve também
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participantes que declararam ter herdado suas residências, de modo que estas foram previamente
construídas em localidades de posse:
Eu e meu irmão recebemos a casa do nosso pai, mas a gente sabe que ele entrou no terreno,
que não era de ninguém, e começou a construir. Ele faleceu, mas deixou pra gente essa casa...
(P8)

O caráter de irregularidade da obtenção de suas residências se configura então como uma
informação do conhecimento da maioria dos participantes.
Quando questionados sobre saberem o que seria uma área de risco de desastre e sobre terem
conhecimento que suas residências estariam alocadas em tais áreas, a totalidade dos participantes
demonstrou compreensão da situação a que eram acometidos, como relatados por P1 e P11:

Eu sei que estamos em um lugar perigoso. Fico nervoso toda vez que chove. Pode acontecer
do morro deslizar outra vez (P1)

É uma área onde podem acontecer desastres quando chove muito, acho que todo mundo
aqui do entorno deve saber disso (…) Compreendo minha situação e da minha família.
Vivemos em uma área de risco... (P11)

Em seguida, os entrevistados foram perguntados sobre os motivos de permanecerem em suas
atuais residências, mesmo sob o risco de desastres naturais constantes. As respostas remontam sobre
a inexistência de opções de moradia, de modo que não poderiam deixar suas casas. Todos os
participantes que possuem casa própria alegaram não ter para onde ir, é o caso dos relatos de P2 e
P13:

A casa é do meu pai e só temos isso. Se formos para outro lugar a gente vai ter que pagar
aluguel. E também ninguém vai querer alugar aqui, porque sabem que é perigoso. A gente
até conversou e pensou no assunto, mas, sinceramente, não temos como sair daqui agora,
é tudo que a gente tem. (P2)
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Falta opção para sairmos daqui. Se o governo nos desse uma moradia ou algum auxílio
nesse sentido até que sairíamos, mas como não recebemos nada e pelo visto nem vamos
receber, a gente tem que continuar aqui, porque é o que dá por enquanto. Ou isso ou minha
família passa a morar de favor na casa dos outros. Ninguém quer isso. (P13)

No caso dos participantes que vivem de aluguel, os que vivem no Morro da Carioca (P9, P11
e P12) dizem que pagam valores relativamente baratos, de modo que sair dos locais onde vivem e
pagar aluguéis mais caros seria algo indesejável no momento, em contrapartida o participante que
reside de aluguel na Praia do Bananal, na Ilha Grande, (P4) alega que vale a pena correr o risco,
dada a beleza natural do entorno e sua qualidade de vida. Tais comprovações ficam explicitadas em
suas falas:

Eu não saio daqui porque conheço já bastante gente, me acostumei também. Pago pouco no
aluguel. O pessoal que tem casa aqui e podia sair, já saiu, aí deixam pra alugar bem barato,
porque se for caro, ninguém vem. O aluguel em Angra dos Reis é muito caro, minha família é
cheia de problemas e gasta bastante. É complicado sair agora.(P12)

Eu entendo o perigo, mas toda vez que saio de casa e olho a praia, as árvores e tudo mais,
esqueço (risadas). Às vezes, na vida, a gente tem que arriscar certas coisas. Acho que
compensa conviver com certo risco pela qualidade de vida que temos aqui. Meu marido pensa
da mesma forma. (P4)

Com base nestes relatos, podemos dizer que a grande maioria dos participantes estão
conscientes da situação de risco a que estão submetidos, entretanto, permanecem na mesma devido
a falta de opções e condições financeiras para que seja realizado o deslocamento para outra
localidade que lhes ofereça maior segurança. O resultado vai ao encontro da pesquisa realizada por
Alves (2014), que atestou que o fator econômico influencia diretamente na vida dos moradores de
áreas de risco, promovendo a sua permanência nessas localidades devido à impossibilidade de arcar
financeiramente com opções mais onerosas e seguras.
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10.3.3 Sensação de segurança do indivíduo
Nesta última categoria, foi requisitado aos participantes que respondessem se acreditam que
novos desastres, similares aos ocorridos anteriormente, poderiam acontecer novamente sob suas
comunidades. As repostas convergem em uma orientação pessimista, como apresentado abaixo:

É meio complicado, pensa comigo (...) eles constroem uma barreira e falam que está tudo
seguro, não vai cair mais nada, mas tem os avisos de emergência porque quando chove pode
cair tudo (...) Então, a gente fica como? Vai cair ou não vai cair? Se não for cair, me avisa
para eu ficar tranquilo. Se for, me dá o auxílio que eu saio daqui. (P7)

Eu fico nervosa toda vez que chove. O clima na casa fica meio ruim, já tive que abraçar minha
filha e falar que vai ficar tudo bem, mesmo sem ter certeza. Tem gente aqui que quando escuta
que vai chover muito na previsão, sai de casa. Conheço gente que já tem uma bolsa ou mochila
onde deixa os documentos e alguns pertences pra quando precisar sair rápido de casa. A gente
tenta viver normal, mas nunca se sabe, se prevenir nunca é demais, né? (P12)

A gente tem aquela sensação de que pode acontecer tudo de novo, né? (...) Foi horrível da
primeira vez, aí sempre que chove muito, geralmente começa no final do ano e vai até o
carnaval do outro ano mais ou menos, a gente fica meio apreensivo. Pessoal aqui, quando
pode passa época de férias longe daqui. Passa o ano novo na casa dos parentes e tal (...) quem
passou por aquilo lá, fica com uma marca, sabe? (P15)

Desse modo, contatou-se que predomina a sensação de insegurança nos participantes.
Embora exista esforço das Defesas Civis Municipal e Estadual, do Corpo de Bombeiros, da Marinha
do Brasil e até mesmo de diversos cidadãos residentes do município de Angra dos Reis, oriundos
ou não de comunidades localizadas em áreas de risco, os entrevistados tendem a não se sentirem
seguros em suas casas, sustentando o sentimento de que a catástrofe ocorrida anteriormente poderia
transcorrer novamente. Fato que não deve ser considerado impossível, pois os participantes ainda
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assim, habitam locais classificados, pelos diversos mapeamentos promovidos pela prefeitura, como
“áreas de risco”.

10.3.4 Percepção das ações públicas para a redução do impacto dos desastres sobre as comunidades
afetadas
Esta categoria não se relaciona apenas com o indivíduo e sua interpretação dos fatos, mas
verifica também o seu conhecimento acerca das ações do poder público em seu benefício e proteção,
abordando diretamente questões relacionadas a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil.
Neste intuito, inicialmente, os participantes foram questionados sobre como perceberam as
ações dos agentes governamentais imediatamente após e ao longo do tempo, dado o evento do
desastre em sua comunidade. Algumas das respostas seguem abaixo:

Quando aconteceu, eu lembro que demorou um pouco, mas começaram a chegar uns carros
dos Bombeiros e da Polícia, tinha ambulância lá e depois eu vi um carro da Defesa Civil
também (...) eles estavam pedindo pra todo mundo descer. Tinha gente batendo de porta em
porta pra avisar pra ir lá pra baixo. Ficamos uns dias na quadra da escola. Depois de um
tempo, deram comida e atendimento médico pra quem precisava (...) Depois que voltei pra
casa, não vi muito mais coisa não. Construíram uma barreira de proteger ali no meio, mas
só isso. (P7)

Na hora, depois de um tempo, né? Começaram a chegar alguns carros, aí começaram a
tirar o pessoal das casas mais lá pra cima e a juntar lá embaixo. Tinha uma sirene que não
parava de tocar também. Tinha gente que correu, que se machucou, Teve gente que precisou
ser contida pela polícia também porque estava querendo voltar lá pra cima. Era perigoso,
mas tinha gente que sumiu e que estava nas casas que foram derrubadas, tinha parentes das
vítimas chegando, um monte de gente. A Defesa Civil cercou algumas ruas (...) Depois do
ocorrido e de eu ter voltado, alguns meses depois, bateram na minha porta pra explicar
sobre o sistema de alertas. Eu me cadastrei e recebo os avisos no celular (...) Teve também
umas sirenes, que achei bem legal no começo, faziam um baita barulho, não tinha como não
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ouvirem nas redondezas, mas parece que quebraram, faz mais de ano que não funciona e
ninguém aqui sabe porquê. (P12)

Por meio das respostas, podemos constatar que os participantes percebem claramente as
ações mais imediatas dos agentes públicos, no que tange principalmente a sua chegada ao local
afetado e à evacuação da população das zonas mais perigosas para áreas seguras de uso comum.
Percebeu-se também o trabalho da Defesa Civil de isolamento das áreas de risco dada a ameaça de
novos deslizamentos.
Em momento posterior aos eventos, quando grande parcela dos moradores puderam retornar
às suas casas, verificou-se que de fato foram implementados programas de monitoramento e alerta,
tendo sido o sistema de mensagens via celular o mais amplamente utilizado. Entretanto, foram
realizadas diversas queixas ao conjunto de sirenes, que sendo responsabilidade do Governo do
Estado do Rio de Janeiro, deixou de funcionar sob a alegação de falta de verba para manutenção e
reparos. Notou-se que em período que o funcionamento das sirenes era normal, havia pessoas que
não davam muita importância ao sistema SMS, considerando mais relevante e abrangente, pelo
menos em determinada área, o sistema de sirenes, como é o caso do relatado abaixo:

Eu nunca fui muito de mexer no celular, sabe? Eu ficava dependendo de me avisarem
qualquer coisa, mas aí com a sirene, não tinha muito problema porque todo mundo escuta
aqui nesse pedaço (…) era só sair de casa e ir lá pra baixo, mas aí, quebrou e ficamos sem
(…) agora, tenho celular, mas me confundo um pouco com as mensagens e espero minha
filha ligar pra avisar qualquer coisa. (P15)

Em seguida, foi requisitado dos participantes que respondessem se tinham conhecimento das
ações que o governo vinha realizando até então, para solucionar a questão do risco a que estavam
submetidos. Os retornos trouxeram à tona amplo desconhecimento relacionado às atividades de
mapeamento das áreas de risco e da inauguração dos Centros de Estoque Estratégicos, além de fraca
adesão da população aos programas de instrução e divulgação voltados a redução de riscos de
desastres.
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Só o que eu sei é da barreira que fizeram, tinha uma época que tinha bastante gente aqui
trabalhando, passaram com umas máquinas também. Mas fora isso (…) acho que não vi
mais nada. (P3)

Teve as obras ali pra cima [barreira] e de vez em quando eu via um pessoal da Defesa Civil
com umas máquinas por aqui [drenagem] (…) meu filho disse que já trataram do assunto na
escola. Isso é bom, mas o que uma criança pode fazer? (…) já bateram na minha porta pra
divulgar sobre uma palestra, mas eu tinha compromisso no dia e não fui. Talvez se tivesse
mais opções de dias e horários ficasse mais fácil. (P12)

Teve um tempo aí que fizeram bastante obra, mas parece que não resolveu nada não (…)
Continua perigoso. Eu sei que estão tendo alguns cursos da prefeitura por aí, mas nunca
me chamaram para fazer nenhum, fica mais pro pessoal da Associação de Moradores. (P9)

A percepção dos participantes, em geral, se restringiu às obras de infraestrutura física
realizadas em sua comunidade, como a construção de barreiras de contenção e obras de drenagem,
entretanto, como essas últimas não costumam deixar muitos vestígios aparentes, tendem a ser menos
notadas. Houve também citações ao Programa Preparando o Amanhã, que divulga e instrui alunos
da rede pública de ensino.
Os entrevistados foram então solicitados que respondessem se tinham conhecimento
referente a algum plano de emergência ou evacuação em situação de iminência de desastre. Algumas
das respostas são apresentadas a seguir:
Quando avisam pelo celular, aquelas mensagens que eles mandam, a gente sabe que tem
que ficar mais esperto, porque se chegar uma segunda mensagem, é que a coisa ficou feia
e temos que ir todo mundo pra escola. (P11)

O plano é quando chove muito e as coisas ficam meio complicadas, eles avisarem por
mensagem, aí a gente pega nossas coisas mais importantes, os documentos, remédios, sei
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lá, pode variar de pessoa pra pessoa (…) aí vamos pro ponto de encontro. Lá, eles passam
as orientações e avisam quando acaba o risco. (P2)

Eu sei do aviso do celular. Quando chove bastante, às vezes mandam umas mensagens. Na
segunda a gente tem que descer o morro, né? (...) Acho que é só isso que estou sabendo.
(P14) Aqui, a gente tem que ir pra escola lá debaixo (...) é o ponto de encontro que a Defesa
Civil escolheu (…) só que a gente depende de alguém avisar que tá feia a coisa (...) a sorte
é que aqui a vizinhança é bem unida. Se precisar, o pessoal começa a avisar um ao outro e
rapidinho todo mundo sai de casa. (P3)

Dessa forma, comprovou-se que a grande maioria dos participantes possuía conhecimento
do plano de emergência desenvolvido pela Defesa Civil com base nos alertas de mensagens.
Entretanto, o plano de evacuação da população em situação de risco de desastre iminente se baseia
quase que inteiramente nos avisos via SMS, fato que pode implicar em uma conjuntura preocupante
caso o fornecimento do serviço das operadoras de celular seja interrompido, quadro que não é
incomum em várias áreas do município quando ocorrem chuvas intensas e de larga escala na região.
Concluindo este tópico de perguntas, os participantes foram questionados acerca do
conhecimento referente à Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Seguem algumas das
respostas:

Nunca ouvi falar (...) Eu sei da Defesa Civil, que já apareceu aqui, mas nessa parte de
política eu estou meio por fora. (P1)

É algum projeto do governo? Eu não conheço. (P9)

Tem a ver com o trabalho da Defesa Civil, não é? É tipo um conjunto de regras de como
eles devem trabalhar? (P13)
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Através dessas respostas, percebe-se que há elevado desconhecimento por parte dessa
população com relação à Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, documento maior que
explicita seus direitos e garantias relacionados principalmente à redução dos impactos dos desastres
naturais. Sendo assim, as populações dessas áreas não possuiriam embasamento para exigirem seus
direitos, requisitando o cumprimento de metas estipuladas pelo Ministério da Integração em caráter
nacional.
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta pesquisa, buscou-se investigar a percepção de risco e a sensação de segurança por
parte da população residente em áreas de risco que já sofreram desastres naturais de grande porte,
relacionando o auferido com as diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Para tal,
foram realizadas entrevistas semiestruturadas com moradores de duas áreas de risco na cidade de
Angra dos Reis que foram palcos de desastres em janeiro de 2010.
No que tange o advento do desastre natural ocorrido em cada local, percebeu-se que os
impactos sofridos pela população vão muito além dos danos relacionados à residência e a bens
materiais, se estendendo a problemas envolvendo a família, a saúde e a alteração da rotina, que
culminaram com o decréscimo na qualidade de vida dos envolvidos. Alguns dos traumas relatados
foram severos, se postergando até os dias de hoje. Em alguns casos, os participantes desenvolveram
transtornos psicológicos que necessitam, ainda hoje, de tratamento.
No entanto, constatou-se que mesmo após os desastres, muitos moradores permaneceram
nas mesmas comunidades, mesmo havendo conhecimento dos riscos envolvidos. Situação que
denota o apego ao lar, que assim como o verificado por ALVES (2014) em sua pesquisa, foi fruto
da dependência do local, na maioria das vezes relacionada às questões econômicas dos participantes,
que por motivos financeiros não possuiriam condições de deixar o local.
Com relação à percepção de riscos, a população aparenta entender que reside em uma área
de risco, dado inclusive que os terrenos onde foram construídas as suas residências se localizam em
regiões de encostas e foram frutos de ocupações irregulares.
Já a percepção dos participantes quanto às ações governamentais para solucionar a
problemática dos riscos a que estão submetidos é fortemente voltada para as obras de infraestrutura,
tais como barreiras físicas nas encostas e obras de drenagem. Os participantes tenderam a valorizar
muito mais ações que pudessem ser observadas diretamente por eles.
As atividades de monitoramento e alerta demonstraram sua devida importância quando a
grande maioria dos participantes apresentou conhecimento relacionado ao plano de emergência
elaborado pela Defesa Civil Municipal, entretanto o não funcionamento das sirenes de alerta,
implementadas pela Defesa Civil Estadual, subsidiam uma situação de risco inerente à dependência
quase que total do sistema de alertas SMS via celulares, cujo funcionamento se torna dubitável na
ocorrência de fortes chuvas.
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Embora existam planos de evacuação na iminência de um desastre, os participantes ainda
demonstraram elevada insegurança, de modo que muitos dos moradores residentes nas áreas de
risco abordadas se sentem apreensivos e deixam suas casas em períodos de forte chuva.
No âmbito da conscientização acerca da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil,
verificou-se que a grande maioria dos participantes sequer possuía conhecimento de sua existência,
o que nos leva a crer que dada uma situação hipotética de inconsistência entre o plano nacional para
redução de desastres e as ações empreendidas pelo município em que vivem, os participantes não
estariam aptos a perceber essas contradições e a exigir seus direitos e garantias estipulados pelo
PNPDEC. De qualquer forma, houve pouco esforço do Governo Federal para divulgação dessa
política, assim como da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, através da Defesa Civil Municipal.
Com relação a participação da sociedade civil nos processos de redução de riscos de
desastres, constatou-se que no município de Angra dos Reis, são inúmeras as atividades
educacionais existentes, atividades que, segundo SULAIMAN (2014), são extremamente
importantes para o desenvolvimento de uma cultura de prevenção coletiva e participativa. No
entanto, verificou-se que parte da população ainda se encontra distante de tal conhecimento, seja
por falta de opções fornecidas pela Defesa Civil ou por falta de interesse próprio em se capacitar.
Sendo assim, foi possível atestar que a Defesa Civil do município de Angra dos Reis, tem
realizado diversos esforços no sentido de integrar suas práticas às diretrizes estipuladas pela Política
Nacional de Proteção e Defesa Civil. Entretanto, existe uma parcela da população que não adere a
estes esforços, demonstrando certa alienação em decorrência do afastamento das práticas educativas
fornecidas.
Do ponto de vista metodológico, percebeu-se algumas limitações da presente pesquisa.
Identificou-se a necessidade de estudo com foco quantitativo que busque analisar a situação sob
uma perspectiva mais ampla, verificando se é um padrão o desconhecimento da Política Nacional
de Proteção e Defesa Civil e os níveis de percepção de risco e insegurança salientados nesta
pesquisa. Estudo que poderia ser introduzido não somente em âmbito municipal, mas também
estadual e, possivelmente, nacional. Além disso, seria relevante para o assunto que fossem
entrevistados não somente outros moradores de outras áreas, mas também, agentes da Defesa Civil,
para que estes últimos relatassem as dificuldades encontradas para a transmissão dos planos de ação
e para o desenvolvimento de seu trabalho nas comunidades alocadas em áreas de risco.
Convém explicitar que a responsabilidade pela segurança da população não é somente da
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Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros ou de quaisquer outras entidades públicas, mas também da
própria população, que deve estar consciente do risco a que está submetida e juntamente aos agentes
públicos, que atuarão em prol de seu bem-estar, planejar e executar planos e ações para a redução
do risco de desastres, estando ciente também de seus direitos e deveres estipulados, neste caso, pela
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil.
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ANEXO I
DADOS PARA IDENTIFICAÇÃO:

Iniciais:
Sexo:
Idade:
Escolaridade:
Estado civil:
Renda familiar:
Bairro:
Tempo que reside no local:
Número de pessoas que residem na mesma casa:
Situação da residência: ( ) Própria ( ) Alugada ( ) Emprestada
Esteve presente durante as chuvas entre 30 de dezembro de 2009 e 01 de janeiro de 2010? ( ) Sim (
) Não

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA:

Parte I (Conscientização do risco)

1– Como foi o processo de obtenção do terreno em que se localiza sua residência?

2– Você tem conhecimento sobre o que é uma área de risco de desastre?

3– Você sabe que reside em uma área de risco?

4– Sabendo que a sua residência está localizada em uma área de risco, quais motivos levam você a
permanecer na mesma?

89
Parte II (Percepções e traumas acerca dos eventos ocorridos) 6
5– Como foi a sua experiência no momento do desastre?
6– O que mudou na sua vida após a ocorrência do desastre?

Parte III (Percepção das ações públicas para a redução do impacto dos desastres sobre as
comunidades afetadas)
7– Quais ações do poder público você percebeu quando o desastre aconteceu? (Durante e após
omesmo)
8– Você sabe o que o poder público vem fazendo desde então a respeito do risco a que estásubmetida
a área de seu bairro?
9– Você tem conhecimento de algum plano de emergência ou evacuação em caso de uma situaçãode
desastre iminente?
10– Você conhece a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil?

Parte IV (Sensação de segurança do indivíduo)

11– Você acredita que desastres similares possam vir a acontecer novamente?

(Em uma escala de 0 a 10, sendo 0 totalmente inseguro e 10 totalmente seguro, pontue como você
se sente com relação a sua segurança, morando em sua casa)
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ANEXO II: Relatório de Ação Emergencial para Reconhecimento das Áreas de Alto e Muito Alto
Risco a Movimentos de Massas e Enchentes: Morro da Carioca
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ANEXO III: Relatório de Ação Emergencial para Reconhecimento das Áreas de Alto e Muito
Alto Risco a Movimentos de Massas e Enchentes: Praia do Bananal

