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RESUMO 
 
 

 

Angra dos Reis/RJ é reconhecido nacionalmente como ummunicípio com 

recorrência de desastres hidrológicos (deslizamentos e inundações). Segundo o 

DRM-RJ (2014), Angra dos Reis apresenta mais de 200 setores de risco iminente a 

deslizamentos e os estudos de Coelho Netto et al. (2014) indicaram que somente na 

área central do município existem cerca de oito mil pessoas residindo em áreas de 

alta e muito alta suscetibilidade a deslizamentos.  

Visando evitar e/ou minorar estas perdas, a gestão de risco a deslizamentos 

no município de Angra dos Reis atualmente é pautada também no funcionamento de 

um sistema de alerta e alarme (SAA) (SEDECT/AR, 2015). O SAA possui quatro 

elementos essenciais, que são: i) o conhecimento dos riscos; ii) monitoramento, 

análise e previsão dos riscos; iii) comunicação dos avisos; e iv) resposta aos avisos. 

O objetivo deste estudo é caracterizar os componentes e o funcionamento do SAA 

no Município de Angra dos Reis/RJ, com enfoque principal nas etapas de 

conhecimento dos riscos, monitoramento, análises e previsão de riscos e 

comunicação dos avisos. Como recorte deste estudo, a etapa de resposta aos 

avisos será abordada, mas não terá o mesmo detalhamento de análise, sendo 

apontado o quantitativo e distribuição dos pontos de apoio para a população. 

As análises deste trabalho pautaram-se na compilação de dados primários, 

relatórios, estudos e materiais produzidos pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil 

de Angra dos Reis (SEPDC/PMAR), assim como a realização detroca de saberes 

entre seus agentes e a equipe de estudantes e pesquisadores do GDEN/IEAR/UFF 

através de reuniões, cursos de extensão e trabalhos de campo ao longo dos últimos 

quatro anos, desde quando se estabeleceu uma aproximação com do grupo de 

pesquisa e o órgão municipal. 

Os resultados indicam que Angra dos Reis apresenta diversos mapeamentos 

de risco a deslizamentos elaborados por diferentes órgãos, com múltiplas escalas de 

análise. Recentemente estes mapas passaram a ser apresentados nas reuniões 

realizadas com a população residente nas áreas de maior risco, o que reflete um 

avanço nas estratégias de divulgação e conhecimento do risco. O monitoramento 

das chuvas já vinha sendo realizadode forma bastante abrangente no município 

desde a década de 1990 através da rede de pluviômetros convencionais. Esta rede 



 
 

pluviométrica foi adensada principalmente com a atuação do CEMADEN, com a 

instalação de pluviômetros automáticos e semiautomáticos a partir de 2013, que 

melhorou a resolução espacial e temporal dos dados de chuva. No entanto, 

observou-se que alguns poucos postos pluviométricos manuais foram convertidos 

em semiautomáticos, ao passo que muitos foram descontinuados. Os limiares de 

chuva para o acionamento do SAA foram inicialmente estabelecidos pela Secretaria 

Estadual de Proteção e Defesa Civil, sendo estes avaliados como conservadores na 

visão dos agentes municipais, o que resultou em uma revisão e aumento dos 

mesmos. Esta revisão pautou-se pela experiência dos agentes municipais, sendo 

fundamental também desenvolver estudos sobre os mesmos, uma vez que os 

levantamentos iniciais apontam que a rede pluviométrica e o histórico de registros de 

movimentos de massa possuem uma densidade e distribuição espacial que 

permitem o desenvolvimento de estudos sobre os limiares de acionamento do SAA. 

No que tange a comunicação dos avisos, percebe-se que desde a implantação do 

SAA no município ocorreram avanços e revezes, com a implantação de sirenes e 

sistema de SMS pago em 2014, suspensão da operação das sirenes em 2016 e 

implantação de novo sistema de SMS gratuito em 2017. A Defesa Civil de Angra dos 

Reis também tem utilizado as redes sociais para emissão de seus avisos, o que 

aponta para a o uso destas novas tecnologias ao mesmo tempo em que destaca a 

necessidade de prover meios de validação das mensagens que circulam nas redes 

sociais em razão de eventuais notícias falsas (fake news). Por fim, verifica-se que o 

município de Angra dos Reis possui uma ampla rede de pontos de apoio e abrigos,  

Conclui-se que embora diversos aspectos técnicos do SAA tenham 

apresentado grande desenvolvimento desde a sua implantação, como os 

mapeamentos de risco, monitoramento pluviométrico, definição de limiares de chuva 

eos sistemas de comunicação de avisos, verifica-se a necessidade urgente de 

desenvolver algumas tecnologias sociais relacionadas a este sistema. Como 

destaques, aponta-se a importância de aprimorar as estratégias de gestão 

interssetorial das secretarias municipais, visando aumentar o engajamento e 

definição dos papéis das diversassecretarias nos protocolos referentes ao SAA, 

assim como o principal ponto, que é de conquistar uma participação efetiva da 

população residente em áreas de risco neste sistema, tornando-o efetivamente em 

um SAA de base comunitária. 



 
 

Palavras-chave: Angra dos Reis. Desastres. Deslizamentos. Sistema de Alerta e 

Alarme. Pluviômetros. Movimento de Massa. Limiares de chuva.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Angra dos Reis / RJ is recognized nationally as a municipality with a 

recurrence of hydrological disasters (landslides and floods). According to the DRM-

RJ (2014), Angra dos Reis presents more than 200 sectors of imminent risk of 

landslides and studies by Coelho Netto et al. (2014) indicated that only in the central 

area of the municipality there are about 8 thousand people residing in areas of high 

and very high susceptibility to landslides. 

In order to avoid and / or mitigate these losses, sliding risk management in the 

municipality of Angra dos Reis is currently also based on the operation of an alert 

and alarm system (SEDECT / AR, 2015). SAA has four essential elements, which 

are: i) knowledge of risks; ii) monitoring, analysis and prediction of risks; iii) 

communication of warnings; and (iv) response to warnings. 

The objective of this study is to characterize the components and the 

functioning of the SAA in the city of Angra dos Reis / RJ, with a main focus on the 

stages of risk awareness, monitoring, risk analysis and prediction and communication 

of warnings. As a cut-off from this study, the stage of response to warnings will be 

addressed, but it will not have the same details of analysis, being pointed out the 

quantitative and distribution of the points of support for the population. 

The analysis of this work was based on the compilation of primary data, 

reports, studies and materials produced by the Secretariat of Civil Protection and 

Defense of Angra dos Reis (SEPDC / PMAR), as well as the exchange of knowledge 

between its agents and the team of students and researchers from GDEN / IEAR / 

UFF through meetings, extension courses and fieldwork over the last four years, 

since a rapprochement with the research group and the municipal body was 

established. 

The results indicate that Angra dos Reis presents several mapping of risk to 

landslides elaborated by different organs, with multiple scales of analysis. Recently 

these maps began to be presented at the meetings held with the resident population 

in the areas of higher risk, which reflects a progress in the strategies of dissemination 

and knowledge of the risk. Rainfall monitoring had been carried out quite 

comprehensively in the municipality since the 1990s through the network of 



 
 

conventional rain gauges. This pluviometric network was mainly developed with 

CEMADEN, with the installation of automatic and semi-automatic rain gauges from 

2013, which improved the spatial and temporal resolution of rainfall data.  

However, it was observed that a few manual rain gauges were converted to semi-

automatic, while many were discontinued. The rainfall thresholds for the SAA were 

initially established by the State Secretariat for Civil Protection and Defense, and 

these were evaluated as conservatives in the eyes of municipal agents, which 

resulted in a revision and increase of the same. This review was based on the 

experience of municipal agents, and it is also essential to develop studies on them, 

since the initial surveys indicate that the rainfall network and the history of records of 

mass movements have a density and spatial distribution that allow the development 

studies on the SAA trigger thresholds. Regarding the communication of the warnings, 

it is noticed that since the implementation of the SAA in the municipality there have 

been advances and setbacks, with the installation of sirens and SMS system paid in 

2014, suspension of the operation of sirens in 2016 and implementation of a new 

system of Free SMS in 2017. The Civil Defense of Angra dos Reis has also used 

social networks to issue their notices, which points to the use of these new 

technologies while highlighting the need to provide means of validation of the 

messages circulating in the social networks because of possible false news (fake 

news).  

Finally, it is verified that the municipality of Angra dos Reis has an ample 

network of points of support and shelters, It is concluded that although several 

technical aspects of the SAA have been very developed since their implementation, 

such as risk mapping, rainfall monitoring, rain threshold definition and warning 

communication systems, there is an urgent need to develop some social 

technologies related to this system. The importance of improving the intersectoral 

management strategies of municipal secretariats is emphasized, aiming to increase 

the engagement and definition of the roles of the various secretariats in the SAA 

protocols, as well as the main point, which is to gain an effective participation of the 

municipal secretariats. population living in risk areas in this system, effectively 

making it into a community-based SAA. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Dados do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (CEPED/UFSC, 2012) 

indicam que os desastres relacionados às inundações e aos movimentos de massa 

são os maiores causadores de perdas de vidas no Brasil. Segundo Freitas et al. 

(2014), os movimentos de massa apresentam a maior letalidade, com uma média de 

1,9 óbito por evento. Os desastres por movimentação de massa se concentram na 

região Sudeste do Brasil, onde ocorreram 81,7% dos registros nesse período de 20 

anos (1991-2010), especialmente no Estado do Rio de Janeiro, sendo o estado com 

maior número de mortes (CEPED/UFSC, 2012). 

Os movimentos de massa são processos naturais da dinâmica de evolução 

do relevo e, por conseguinte, da evolução geomorfológica em regiões serranas e 

montanhosas (MEIS E SILVA, 1969; FERNANDES E AMARAL, 1996; TOMINAGA, 

2007; COLEHO NETTO, 2003). São definidos como movimentos gravitacionais 

descendentes de solo, rocha e/ou vegetação (SELBY, 1993; TOMINAGA, 2007). 

Uma grande variedade de materiais e mecanismos está envolvida nos movimentos 

de massa, que, por consequência, podem ser de vários tipos. A distinção entre eles 

requer pelo menos a consideração de critérios como: velocidade e mecanismo do 

movimento, material, geometria da massa mobilizada e conteúdo de água, gerando, 

portanto, várias classificações de movimentos de massa na literatura (SELBY, 

1993). No Brasil, se destaca o trabalho de Guidicini e Nieble (1984) que de forma 

simplificada os divide em escoamentos (rastejos e corridas), deslizamentos 

(rotacionais e translacionais), subsidências e movimentos complexos.  

Os movimentos de massa são condicionados por uma complexa interação 

entre fatores geológicos, geomorfológicos e geoecológicos que influenciam na 

estabilidade das encostas, como características lito-estruturais e tectônicas, a 

relação entre a morfologia e a hidrologia das encostas e vegetação (VARNES, 1984; 

FERNANDES ET AL., 2001). De acordo com Guidicini e Nieble (1984), todos esses 

fatores são características intrínsecas e predisponentes do ambiente que em 

interação determinam o lugar e o mecanismo de determinado agente na deflagração 

dos movimentos de massa. Já os agentes podem ser vários, como terremoto, 

oscilação do nível de água, desmatamento e também ação antrópica relativa ao uso 

e ocupação do solo. Porém, as chuvas extremas são consideradas o principal 

agente deflagrador dos deslizamentos nas regiões tropicais.  
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A maioria dos desastres por deslizamentos no Brasil está associadaa chuvas 

intensas, principalmente durante as estações chuvosas, como os observados 

frequentemente nas regiões Sul e Sudeste. São vários os registros da ocorrência 

desses desastres, especialmente ao longo dos maciços costeiros no Rio de Janeiro 

em 1966, 1967, 1988, 1996 e 2010 (COELHO NETTO ET AL., 2012; NUNES ET 

AL., 2013) e na escarpa da Serra do Mar, como na serra de Guaratatuba e das 

Araras em 1967 (BARATA, 1969; COSTA NUNES, 1969; JONES, 1973; GUIDICINI 

E IWASA, 1977; KANJI ET AL., 2003), nas encostas de Angra dos Reis em 2002 e 

2010 (COELHO NETTO ET AL., 2014) e mais recentemente na região serrana do 

Rio de Janeiro em 2011 (COELHO NETTO ET AL., 2013). 

 

 

1.1.Gestão do Risco de Desastres no Município de Angra dos Reis/RJ 

 

A região da Baía da Ilha Grande atualmente se apresenta como uma das 

regiões do Estado do Rio de Janeiro com maior dinamismo econômico e social 

(COPPETEC/SEA-RJ, 2009), tendo em vista não só sua reconhecida aptidão 

turística, mas, principalmente, pela expansão de atividades industriais e de serviços. 

O município de Angra dos Reis destaca-se na região, apresentando crescimento 

econômico e populacional que se insere na tendência de reestruturação funcional 

das cidades médias brasileiras (ANDRADE E SERRA, 2001). Neste sentido observa-

se o crescimento de diversas cidades médias do estado, muitas das quais 

localizadas nas regiões montanhosas da Serra do Mar, como Angra dos Reis, 

Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Como consequência deste processo de 

intensificação do uso do solo sem a adoção de padrões construtivos adequados, a 

ocorrência de desastres de grandes proporções associados a deslizamentos têm se 

disseminado pelo Estado do Rio de Janeiro. 

O município de Angra dos Reis/RJ é reconhecido nacionalmente como uma 

área de multi-riscos, que envolvem tanto os riscos aos desastres hidrológicos 

(deslizamentos e inundações) como também os riscos tecnológicos relacionados às 

usinas nucleares. Do ponto de vista físico, Angra dos Reis é caracterizada por 

estreitas planícies flúvio-marinhas e um vasto domínio montanhoso representado 

pela escarpa da Serra do Mar, sujeitas a intensas chuvas no período de Novembro a 

Abril (COPPETEC, 2009). De acordo com Coelho Netto et al. (2013), as ocupações 
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têm apresentado significativos avanços tanto nestas planícies como nas encostas, o 

que favorece a ocorrência de tragédias relacionadas aos deslizamentos e 

inundações. 

Somente na última década foram registrados diversos eventos em Angra dos 

Reis que totalizam mais de 50 mortos, milhares de pessoas afetadas e mais de R$ 

100 milhões em perdas econômicas (S2ID, 2014). Dentre estes eventos destaca-se 

o que ocorreu no réveillon de 2009/2010, no qual chuvas extremas (400 mm 

acumulados em três dias) deflagraram centenas de deslizamentos que afetaram 

tanto a parte continental do município como a Ilha Grande, deixando um saldo de 

dezenas de mortos. 

A BR-101 (Rodovia Rio-Santos) perpassa todo o município, sendo a principal 

via de integração litoral entre as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São 

Paulo e que atualmente encontra-se integrada ao Arco Metropolitano do Estado do 

Rio de Janeiro (TÂNGARI ET AL., 2012). Esta rodovia tem seu fluxo de veículos 

constantemente paralisado em função de deslizamentos que ocorrem ao longo de 

seu trajeto, interrupções estas que são de algumas poucas horas, como o último 

episódio ocorrido no dia 23 de Março de 2015 (G1, 2015), até alguns meses de 

bloqueio total do tráfego, como ocorrido em 1985 na região de Piraquara, ao lado do 

local de funcionamento das usinas nucleares (SOARES E POLITANO, 1997). 

Estudo recente da SEPDC/PMAR indica que o trecho da BR 101 (Rio-Santos) no 

município de Angra dos Reis apresenta 58 pontos com risco, sendo nove de risco 

baixo, 21 de risco médio, 25 de risco médio-alto e três de risco alto (G1, 2018). 

Por esta breve síntese, percebe-se que o município de Angra dos Reis/RJ 

apresenta perdas sociais, econômicas e funcionais decorrentes da ocorrência de 

deslizamentos em seu território. Segundo o DRM-RJ (2014), Angra dos Reis 

apresenta mais de 200 setores de risco iminente a deslizamentos, o que a enquadra 

na classe de maior risco analisado. Os estudos de Coelho Netto et al. (2014) 

indicaram que somente na área central do município existem cerca de oito mil 

pessoas residindo em áreas de alta e muito alta suscetibilidade a deslizamentos. 

Visando evitar e/ou minorar estas perdas, a gestão de risco a deslizamentos 

no município de Angra dos Reis atualmente é pautada em medidas diversificadas, 

como obras de contenção de encostas, zoneamento de suscetibilidade e risco, 

ações de educação nas escolas, aperfeiçoamento de planos de contingência e, 

principalmente, implementação de sistema de alerta e alarme (SEDECT/AR, 2015). 
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1.2. Justificativas e relevância 

 

 O Rio de Janeiro é o estado que apresenta as maiores perdas econômicas, 

sociais e ambientais em função dos movimentos de massa; 

 Angra dos Reis possui vasto histórico de perdas por deslizamentos e apresenta 

milhares de habitantes ocupando áreas de risco, com tendência de aumento 

desta população; 

 Os desastres por deslizamentos são deflagrados por chuvas extremas e 

atualmente priorizam-se os SAA dentro dos planos de gestão de riscos de 

desastres, o que demanda um claro entendimento por parte da população de 

como este sistema está estruturado e opera; 

 Outros municípios fluminenses já observam um nítido descrédito da 

população em relação ao SAA, o que pode tornar esta importante ferramenta de 

gestão de risco ineficaz e obsoleta; 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.Conceitos chaves 

 

Desastre: é uma séria interrupção do funcionamento de uma comunidade, 

causando mortes e/ou importantes perdas materiais ou ambientais, as quais 

excedem a capacidade da comunidade afetada de lidar com a situação (UNISDR, 

2012). Desastres são a concretização de um risco, causados por uma combinação 

de uma ou mais ameaças e vulnerabilidades. 

Risco: é uma medidada probabilidade e severidade de um efeito adversoà saúde, à 

propriedade ou ao meio ambiente. O risco é frequentemente estimado pelo produto 

da probabilidade de um fenômeno de uma dada magnitude, multiplicado por suas 

consequências. (MACEDO e BRESSANI, 2013).Compreende diferentes tipos de 

perdas potenciais que muitas vezes são difíceis de quantificar, no entanto, com o 

conhecimento dos perigos prevalecentes e dos padrões de desenvolvimento 

populacional e socioeconômico, os riscos podem ser avaliados e mapeados, pelo 

menos em termos gerais.É importante considerar os contextos sociais e econômicos 

paracompreendê-losde maneira completa, além de ponderar o fato de as pessoas 
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não compartilharem necessariamente as mesmas percepções de risco e seus 

fatores de risco subjacentes (UNISDR, 2017). 

Ameaça/Perigo:a partir da leitura de Freitas e Rocha (2014), é o potencial 

evento detonador de um desastre, altamente atrelado a qualidade dos eventos 

físicos responsáveis por tal ação. Tais eventos podem ser gerados pela dinâmica da 

natureza (geológicas, hidrológicas, biológicas) ou da sociedade (degradação 

ambiental ou ameaças tecnológicas, como rompimentos de barragens, acidentes 

químicos e nucleares). A ameaça surge a partir da exposição de populações 

humanas, gerando, a partir daí, potencial de danos e agravos à saúde, tais como: 

chuvas fortes e tremores de terra. 

Vulnerabilidade: é o grau de perda para um dado elemento ou grupo de 

elementos dentro da área afetada pelo deslizamento. É expressa numa escala de 

zero (sem perda) até 1,0 (perda total), de acordo com Macedo e Bressani (2013). Ou 

seja, a partir do exposto em Freitas(2014)é tudo que aumenta a suscetibilidade de 

uma comunidade ao impacto dos perigos/ameaças, podendo estar atrelada a 

diferentes fatores, tais como: condições geofísicas, ambientais, sociais e individuais. 

 

2.2. Sistemas de Alerta e Alarme 

 

Sistemas de alerta e alarme (SAA) têm a pretensão de contribuir na condução 

de ações para minimizar ou evitar perdas, reduzindo a exposição dos elementos 

sob-risco e, consequentemente, a vulnerabilidade. Tais sistemas são utilizados para 

eventos geológicos, hidrológicos, biológicos, ou até mesmosituações de perigo 

atrelado ao ambiente industrial. Contribuem para outras intervenções atreladas, a 

fim de participar do desenvolvimento de uma sociedade sustentável, além de serem 

de grande importância nos estudos e ações voltadas à mitigação do risco, segundo 

Mercy Corps e Practical Action (2010). 

Estudos apontam que a prevenção de desastres pode significar um grande 

quantitativo de dividendos, a exemplo, foi descoberto que para cada Euro investido 

em um gerenciamento abrangente, há um retorno de dois a quatro euros em termos 

de mitigação ou redução dos impactos na economia, nas propriedades, no dia a dia 

da sociedade, além do meio ambiente (MELCHER, 2005; WHITE E RORICK, 

2010).O sucesso de um SAA reside no entendimento dos benefícios oriundos deste 

por parte da população, segundo Mercy Corps e Practical Action (2010). 
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Um sistema de alerta e alarme é composto de um conjunto de competências 

importantes ao desenvolvimento e disseminação de informações oportunas e 

significativas, com a pretensão de tornar as comunidades e organizações 

ameaçadas por riscos, detentoras de medidas de precaução necessárias, além de 

contribuir na instrução atrelada a maneira apropriada de agir, focada na redução da 

possibilidade de prejuízos e perdas (MERCY CORPS E PRACTICAL ACTION, 

2010). Segundo Calvello et al. (2015), os SAA de movimentos de massa são 

medidas desenvolvidas para emissão de alertas a tempo para que as pessoas 

reduzam sua exposição às ameaças quando o nível de risco é considerável 

intoleravelmente alto. Sendo assim, observa-se que o SAA é uma das medidas de 

mitigação de risco a deslizamentos que contempla a permanência dos moradores 

em áreas de risco em situações de normalidade, somente devendo ser deslocados 

destas áreas em situações em que os limiares de chuva são atingidos, uma vez que 

a chuva neste caso é o agente deflagrador dos movimentos. 

Um SAA, necessariamente, precisa compreender quatro elementos: I) 

conhecimento dos riscos; II) monitoramento, análise e previsão dos riscos; III) 

comunicação ou disseminação do aviso; e IV) resposta ao aviso. Estes quatro 

elementos estão destacados na Figura 01 e nas descrições abaixo. 

 

 

Figura 01: Estrutura de um efetivo Sistema de Alerta e Alarme. (Adaptado de Mercy Corps 

ePracticalAction, 2010). 
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Conhecimento dos Riscos: O risco surge a partir do momento em que uma 

situação perigosa defronta-se com aspectos vulneráveis em um determinado lugar. 

Há a prerrogativa de uma avaliação detalhada dos riscos, tal processo ocorrerá por 

meio da coleta e análise sistemática de dados e deve levar em consideração a 

dinâmica da natureza, os perigos e vulnerabilidades decorrentes da mudança do uso 

do solo, degradação ambiental, urbanização e mudanças climáticas. Tal avaliação e 

mapas ajudam a entender a situação, motivando as pessoas, priorizando 

necessidades importantes ao desenvolvimento de SAA, além de guiar o preparo da 

prevenção de desastres e medidas de resposta. 

 

Monitoramento, Análise e Previsão dos Riscos: É necessário que haja um 

monitoramento contínuo dos parâmetros de risco, dessa forma, avisos precisos 

serão possíveis. Tal serviço deve ser desenvolvido em contínuo contato com as 

partes interessadas, ou seja, a população e as instituições responsáveis, para que 

possa haver o desenvolvimento de redes compartilhadas de forma institucional, de 

procedimentos e de comunicação. 

 

Comunicação ou Disseminação dos Alertas e Avisos: Alarmes devem 

alcançar todos àqueles que estejam em situações de risco. Mensagens claras 

contendo informações simples, de bom entendimento e úteis são cruciais para 

proporcionar um entendimento apropriado, além das respostas que devem ser 

dadas pela comunidade, dessa forma, evitando a perda de vidas. Sistemas de 

comunicação que alcancem toda a comunidade ou distrito devem ser identificados 

por todos e, devidamente, instalados. O uso de múltiplos canais de comunicação 

deve garantir que o maior número de pessoas possível seja avisado. 

 

Respostas: É essencial que as comunidades entendam os riscos, respeitem 

e sigam os avisos e saibam como reagir. Educação e ações de prevenção exercem 

um papel fundamental no aumento do conhecimento. Planos de contingência e 

gestão de desastres devem estar presentes, dessa forma papéis e 

responsabilidades poderão ser estabelecidos pelos membros da comunidade. 

Recursos devem ser alocados, incluindo os humanos, e procedimentos padrão 

devem ser praticados e testados. Todos devem ser bem informados a respeito das 
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mensagens de avisos, quando e como agir, opções de comportamentos seguros, 

rotas de evacuação, além dos melhores modos de evitar impactos negativos. 

 A expressão “SAA de ponta a ponta” (end-to-end warning system) expressa 

exatamente essa estrutura, dando a ideia de que o SAA necessita abranger todas as 

etapas do processo listado acima. Tal estrutura é importante, por exemplo, no caso 

de risco de inundações, para criar uma ligação entre comunidades posicionadas na 

parte baixa de rios, com as posicionadas na porção acima, já que fortes chuvas 

podem ter um grande impacto na vazão dos rios, o que também pode afetar as 

populações das porções mais altas, mas possui um impacto consideravelmente 

maior nas porções mais baixas. Portanto, para queessas comunidades sejam 

avisadas a tempo, os alarmes devem partir da porção de cima, segundo Mercy 

Corps e Practical Action (2010). 

Para o sistema concluir sua função com êxito, necessita-se do 

desenvolvimento de atividades que abranjam os quatro elementos comentados 

acima, focando na identificação dos pontos vulneráveis, e, principalmente, na 

interação com a comunidade para que haja a compreensão em torno de suas 

necessidades, além do ensino de soluções, em caso de eventos que possam vir a 

resultar em perdas. Dessa forma, há necessidade de condução dos conhecimentos 

locais e envolvimento dessas pessoas no mapeamento de riscos, estruturando suas 

possíveis respostas. Tal proposta ocorre, a partir de práticas, como a promoção do 

desenvolvimento, por parte dos locais, do monitoramento e condução dos SAA; 

construção de informação adaptada ao grupo alvo; desenvolvimento de mecanismos 

para que os representantes das comunidades possam manter as ferramentas que 

constituem o conjunto de monitoramento funcionando; fornecimento de treinamentos 

àqueles responsáveis por operar o sistema, além de exercícios e simulações para 

permitir às pessoas que experimentem e pratiquem a interpretação das informações 

oriundas do sistema, não deixando de lado as respostas a situações de perigo 

(MERCY CORPS E PRACTICAL ACTION, 2010). 

SAA pressupõem um conhecimento técnico apropriado e fácil de usar, além 

do bom conhecimento em torno dos riscos. Como já dito anteriormente, tais sistemas 

necessitam que haja uma efetiva disseminação de informações, além de sistemas 

de comunicação, para que todos possam ser alcançados. Deve haver práticas e 

uma boa compreensão em torno dos procedimentos de resposta. Dentro de tal linha 

de pensamento, a educação, inclusive, é crucial. Nesse sentido, observa-se que 
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nestes sistemas deve existir uma sinergia entre o conhecimento técnico-científico, 

que abrange principalmente os dois primeiros componentes e parcialmente o 

terceiro componente (comunicação e disseminação de alertas e alarmes), como 

também uma forte e decisiva atuação e mobilização social, que abrange 

principalmente o terceiro e quarto componentes (CALVELLO ET AL., 2015).O modo 

como as quatro fases se relacionam está destacado na figura 02. 

 

 

Figura 02: Estrutura de um efetivo Sistema de Alerta e Alarme. (Adaptado de Mercy Corps e 

PracticalAction, 2010). 

 

2.3. Abrigos Temporários e Pontos de Apoio 

 

A gestão adequada de um abrigo temporário deve focar em garantir ao menos 

o mínimo necessário para que adignidade das pessoas afetadas seja mantida, 

almejando preservar a moral dessas populações, além de reestabelecer a 

normalidade social. A dignidade humana aparece, segundo Souza et al., 2018, como 

um dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, segundo a 

CRFB/88. 

Para dar seguimento, antes é necessário firmar certos termos e conceitos: 

o Desabrigado: é a pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou 

ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo Estado(Soares et al.,2018). 



10 
 

o Desalojado: é a pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou 

ameaça de dano e que não necessariamente carece de abrigo provido pelo 

Estado(Soares et al.,2018). 

o Abrigo Temporário: é o local ou a instalação que proporciona 

hospedagem à pessoa necessitada, organizado em uma instalação fixa ou móvel e 

adaptada para esta finalidade, por um período determinado (Soares et al.,2018). 

A partir da leitura de Soares et al., 2018, percebe-se que abrigos e pontos de 

apoio são de responsabilidadedos municípios, pondo que o poder municipal os deve 

organizar e administrar, focando naassistência à população em situação de 

desastre, oferecendo condições adequadas de higiene e segurança,portanto, 

compete ao órgão municipal de defesa civil tal função. Todo esse conteúdo está 

posto na Lei 12.608/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa 

Civil, em seu Art. 8°, Inciso VIII. 

 

 “VIII - organizar e administrar abrigos provisórios para 
assistência à população em situação de desastre, em 
condições adequadas de higiene e segurança;” 

 
o Abrigos Temporários: 

 

É bom destacar que para existir um bom funcionamento de um abrigo, 

considerando todas as atividades a ele inerentes, não basta apenas a atuação do 

órgão municipal de defesa civil, mas de todo um plano de governo, pondo que 

existam esforços multissetoriais do próprio setor público municipal e, dependendo da 

gravidade do evento, as esferas estadual e federal, por meio de seus órgãos e 

entidades, podem oferecer o apoio devido. Além disso, há presença de entidades 

privadas, e serviços voluntários que também oferecem seus esforços. Dessa forma, 

segundo Soares et al., 2018, “Quantomais setores se envolverem e trabalharem 

interconectados, mais estaremos nos tornando resilientes aos desastres”. 

O planejamento e a organização dos abrigos temporários devem ocorrer no 

período de normalidade, considerando que é durante esse tempo que planos de 

trabalho podem ser elaborados, sendo eles de contingencia e de operações, dessa 

forma, tornando possível que uma maior eficiência no momento de resposta e 

abertura possa ocorrer. 
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O poder público municipal, com seus órgãos, tem suas atribuições gerais 

delimitadas no Plano de Contingencia Municipal, considerando que cabe a cada 

secretaria desenvolver seus próprios protocolos internos de resposta, pontuandoque 

atuação em desastre depende de um trabalho permanente e contínuo, com 

planejamento estruturado, tornando possível que as instituições estejam preparadas 

para lidar com uma ocorrência de maneira adequada.Os setores mais envolvidos e 

exigidos na abertura de um abrigo temporário são os de proteção e Defesa Civil, 

Educação, Ação Social e Saúde. 

 

o Pontos de Apoio: 

 

Podem ser definidos, segundo Soares et al., 2018, como um local seguro, escolhido 

pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil, para a função de abrigar os 

moradores de áreas de risco, caso estes não tenham segurança em suas 

residências. Tais locais podem ser escolas, igrejas, associações de moradores e 

outros locais em áreas seguras, dentro ou mais próximos da comunidade. 

É bom sinalizar que muitas vezes os locais disponibilizados podem não 

possuir uma estrutura adequada para uma permanência mais prolongada da 

população, diferente dosabrigos temporários que, diferentemente, possuem uma 

estrutura mais adequada para comportar a população por mais tempo até que a 

situação de normalidade seja reestabelecida.   

Em momentos de forte chuva, segundo Soares et al., 2018, a Secretaria de 

Proteção e Defesa Civil, por meio do Sistema de Alerta e Alarme, utilizando o envio 

de mensagens de texto (SMS) ou sirene, comunica aos moradores de áreas de risco 

a necessidade de deslocarem-se para pontos mais seguros, como casas de amigos, 

parentes, ou mesmo um dos pontos de apoio, o importante é não permanecer na 

área de risco. Concomitantemente a esse processo, há o comunicado aos 

responsáveis por esses espaços (previamente cadastrados) que estejam atentos à 

abertura de seus pontos a população. 

Soares et al., 2018, põem que a definição, por parte dos moradores, do local 

seguro para onde irão quando começar a forte chuva é de suma importância, 

considerando que tal processo, enquanto algo pensado com antecedência é 

imprescindível. Existe a orientação para que um “Kit Emergência”, com documentos, 

remédios, calçados apropriados (sem salto e que não escorreguem), material de 
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higiene, água e alimentos rápidos e frios, sejam separados, postos em um local de 

fácil acesso, ou seja, suprimentos importantes ao atendimento da população 

afetada, no primeiro momento. 

A desmobilização começa a partir do momento, em que, a Secretaria de 

Proteção e Defesa Civil, tendo averiguado, determina que é seguro para a 

população o retorno às suas residências, dessa forma, encerrando as atividades nos 

Pontos de Apoio. Tal aviso ocorre por meio do envio de mensagem de texto (SMS) 

ou através das sirenes de Alerta e Alarme. Caso a situação de risco persista por um 

longo período de tempo, os pontos de apoio deverão ser convertidos em abrigos 

temporários(Soares et al., 2018). 

 

3. PERCEPÇÃO DOS RISCOS 

 

Nesse ponto é bom ressaltar que a percepção dos riscos por parte da 

população não necessariamente corresponde às informações apresentadas em 

mapas desenvolvidos por entidades como a DefesaCivil municipal.Assim como foi 

apresentado em Sato et al., 2017 e outros estudos (ex. CARVALHO E COELHO 

NETTO, 2014; LONDE ET AL., 2014; GULLO,2015) indicaram que é comum que o 

discurso e a percepção de risco de pessoasresidentes em áreas de risco não 

apresentem correspondência com os mapeamentosde risco realizados, sobretudo 

quando questionadas sesuas próprias residências se encontram em risco.Utilizando 

como base o estudo desenvolvido por Sato et al. (2017), tal cenárioé demonstrado 

de maneira clara, ao descrever a percepção de riscos por parte dos cursistas do 

Curso de Capacitação de Educadorespara Redução de Desastres1, quando é falado 

sobre a vulnerabilidade de suas residências, pontos de apoio e casas de alunos. 

Percebeu-se que os cursistas se consideram residentes de áreas seguras e 

identificaram que as maiores ameaçassão as inundações, seguidas da ameaça 

nuclear edeslizamentos. Mais de 10% dos cursistas afirmaram não estarvulneráveis 

                                            
1
Segundo Sato et al. (2017), o curso, desenvolvido em Angra dos Reis, foi pensado a partir 

da articulação interinstitucional que visou criar e combinar projetos de gestão do risco de desastres 

por meio da educação, tendo os atores escolares e os moradores de áreas de risco como principais 

parceiros na construção das estratégias adotadas. Entende-se que a inserção de temas ligados à 

gestão de riscos em práticas educativas (formais, não formais e informais) aprimora a percepção de 

risco e a atuação preventiva e crítica da população diante das ameaças às quais estão submetidas.  
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a nenhuma ameaça, além disso, de modo geral, o nível de risco foi apontado como 

predominantemente baixo a médio. Esses dados de percepção de risco são 

conflitantes com o número elevado de situações de desastres que foram narradas 

ao longo do curso pelos próprios cursistas, nas quais os mesmos foram afetados. 

Olhando para as unidades deensino, o risco às inundações foi o mais 

destacado, seguido pelas ameaças aosdeslizamentos e, depois, pelas ameaças 

nucleares, com nível geral de riscotendendo a médio-alto. No que se refere à 

percepção doscursistas em relação aos alunos, destaca-se o risco a deslizamentos, 

inundaçõese ameaça nuclear, nesta ordem. Nenhum cursista indicou que os alunos 

nãoestariam vulneráveis a nenhum tipo de risco, sendo o risco aos alunos 

apontadocomo de nível alto (figura 3).Entretanto, ao comparar a percepção de risco 

dos cursistas com o cruzamento de dados dos mapas de suscetibilidade e 

elementos sob-risco, percebem-se diferenças na caracterização das ameaças. Os 

mapeamentos indicaramque proporcionalmente as unidades de ensino estão mais 

expostas aos movimentosde massa que as residências dos alunos, ao passo que 

estes últimos estão mais expostos às inundações que as unidades de ensino. Pela 

percepção dos cursistas esta situação é inversa. 

Falando sobre a ameaça nuclear, por mais que existam aglomerados 

populacionais no entorno da central nuclear, os cursistas demonstraram uma 

redução na relevância dessa ameaça, em comparação as suas moradiase suas 

unidades escolares. 

Outro ponto a se destacar é a percepção por parte dos cursistas atrelada ao 

fato de as unidades escolares serem mais seguras que as residências dos alunos. 

Entretanto, em 2016 ocorreram dois eventos, em que, houve o acionamento do 

sistema de alerta e alarme, em um deles a diretora questionou se sua escola estava 

realmente em uma área segura, o que demonstra falta de clareza porparte dos 

próprios gestores das unidades escolares sobre as condições de riscodas unidades 

de ensino do município. 
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Figura 3: Percepção de risco dos cursistas quanto às diferentes ameaças (acima) e ao nível 

de risco a estes elementos (abaixo) – Fonte: Sato et al., 2017. 

 

Em Nova Friburgo, o trabalho de Lacerda e Coelho Netto (2014) demonstrou 

que a população possui algumas percepções e comportamentos que reduzem a 

eficácia do SAA, como: 1 - a população reconhece estar em área de risco, mas, ao 

mesmo tempo, não admite que sua casa possa estar em risco; 2 - a população tem 

conhecimento da existência das sirenes do SAA e da localização dos pontos de 

apoio, porém durante os eventos de chuvas em que as sirenes foram acionadas 

permaneceram dentro de casa; 3 - a população não confia na estrutura dos pontos 

de apoio para abrigá-los em caso de emergência e não acredita que a existência de 

um plano de evacuação acionado por sirenes impossibilitará as perdas e danos tal 

como ocorreu em janeiro de 2011. Segundo a pesquisa, este comportamento pode 

ser interpretado como uma resposta à forma como o SAA foi efetivado, sem uma 

integração efetiva com as comunidades. 
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Segundo Gullo (2015), em estudo realizado em Angra dos Reis, a percepção 

subjetiva de risco não está linearmente associada ao grau de risco objetivo, medido 

pela localização das habitações dos moradores em áreas respectivamente de baixo, 

médio, alto e muito alto risco identificadas pelo mapeamento de suscetibilidade e 

risco, conforme aponta a Figura 05. 

 

 

Figura 04: Percepção subjetiva de localização em áreas de risco de moradores de áreas 

classificadas no mapeamento de risco – Fonte: Gullo (2015). 

 

Na Figura 05 observa-se que a percepção de risco alto e muito alto dos 

moradores de áreas de alto/muito alto risco é quase igual à percepção dos 

moradores de áreas de baixo risco.  Entretanto, mesmo perante tal percepção, pode-

se afirmar que o trabalho de comunicação da Defesa Civil sobre o SAA tenha sido 

razoavelmente eficaz junto aos diversos grupos de moradores de áreas de risco, 

conforme indicado na Figura 06. Nesta figura observa-se que o percentual de 

moradores que sairiam de suas casas independentemente das condições (como 

disponibilidade de abrigo, instruções claras, etc.) ao se acionar o SAA da Defesa 

Civil é superior a 50% entre todos os grupos de moradores, independente da classe 

de risco. 
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Figura 05: Resposta à pergunta “Você sairia da sua casa se tocasse um alarme de forte 

chuva da Defesa Civil” de moradores de áreas classificadas no mapeamento como de baixo, 

médio e alto/muito alto risco – Fonte: Gullo (2015). 

 

Desta forma, faz-se necessário alinhar com a população residente em áreas 

de risco sobre como este sistema está estruturado e operante, assim como 

incorporar neste sistema uma ampla contribuição e participação comunitária. Assim, 

espera-se com este trabalho aumentar o grau de conhecimento e confiança que a 

população possui neste sistema, evitando resultados desastrosos como o obtido em 

Nova Friburgo que indicaram que 97% da população não deixaria sua residência 

mediante um acionamento do SAA (LACERDA E COELHO NETTO, 2014). 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Gerais  

 

 Caracterizar os componentes e o funcionamento do sistema de alerta e alarme 

no Município de Angra dos Reis/RJ. 

 

4.2.Específicos 

 

 Compilar e analisar mapeamentos de risco disponíveis para o município de 

Angra dos Reis; 
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 Georreferenciar e caracterizar os pontos de apoio, abrigos, rotas de evacuação, 

pluviômetros e sirenes do SAA; 

 Caracterizar o monitoramento de chuvas; 

 Identificar os critérios estabelecidos para mudança de estágios 

vigilância↔alerta↔evacuação; 

 Descrever os meios utilizados para emissão de avisos. 

 

5. METODOLOGIA 

 

Este trabalho conta com as contribuições de resultados oriundos de projetos 

desenvolvidos pelo presente estudante nos projetosvinculados ao 

GDEN/IEAR/UFFsob orientação do Prof. Dr. Anderson Mululo Sato: “Determinação 

dos Limiares de Chuva para o Sistema de Alerta e Alarme de Movimentos de Massa 

no Município de Angra dos Reis/RJ” (PIBIC/UFF 2016-2017) e “Caracterização das 

Chuvas para a Prevenção de Desastres de Movimentos de Massa na região da 

Costa Verde, Município de Angra dos Reis/RJ” (PIBIC/UFF 2015-2016). Parte dos 

dados e resultados que também subsidiaram este trabalho foram provenientes do 

projeto “Inventário Georreferenciado de Movimentos de Massa do Município de 

Angra dos Reis” (PIBIC/UFF 2015-2016), realizado pela estudante Letícia Rodrigues 

Motta, sob orientação do Prof. Dr. Paulo Jorge Vaitsman Leal.  

Abaixo serão detalhados os procedimentos metodológicos visando atingir os 

objetivos propostos: 

 

 Compilar mapeamentos de risco disponíveis para o município de Angra dos Reis; 

o Solicitação ao Departamento de Engenharia da SEPDC/PMAR dos 

mapeamentos existentes; 

o Acesso de mapeamentos via website da CPRM e DRM; 

 

 Georreferenciar e caracterizar os pontos de apoio, abrigos, pluviômetros e 

sirenes do SAA; 

o Solicitação de dados existentes à Coordenação de Alerta e Alarme e 

Coordenação de Integração Comunitáriada SEPDC/PMAR; 

o Utilização de SIGs (Google Earth Pro e QGIS 2.16); 
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 Caracterizar o monitoramento de ameaças por chuvas; 

o Levantamento bibliográfico de documento elaborado pela Coordenação de 

Alerta e Alarme; 

o Compilação de análises do relatório final do projeto “Determinação dos 

Limiares de Chuva para o Sistema de Alerta e Alarme de Movimentos de 

Massa no Município de Angra dos Reis/RJ”; 

 

 Identificar os critérios estabelecidos para mudança de estágios 

vigilância↔alerta↔evacuação; 

o Acesso a Protocolos de Acionamento do Sistema de Alerta e Alarme (SEDC e 

CEMADEN) junto à Coordenação de Alerta e Alarme; 

 

 Descrever os meios utilizados para emissão de avisos; 

o Levantamento bibliográfico de documento elaborado pela Coordenação de 

Alerta e Alarme; 

 

6. RESULTADOS 

 

 Mapeamentos de risco disponíveis para o município de Angra dos Reis 

 

Na tabela 01 são detalhados os mapeamentos de risco que foram obtidos por 

meio de consulta à Secretaria de Defesa Civil de Angra dos Reis e também aos sites 

das instituições executoras, que foram sumarizados por Sato no relatório do Projeto 

GIZ/CEPAL “Gestão de Risco de Desastres por Eventos Extremos e por Condutas 

Humanas: Cidades Resilientes, Angra dos Reis/RJ-Brasil”. 
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Tabela 01: Descrição dos mapeamentos de suscetibilidade e risco para o município de Angra dos Reis/RJ. 

Codinome Elaboração Ano Escala Abrangência Ameaças Observações 

CPRM 2011
1
 CPRM 2011 1:1.000 

a 
1:3.000 

Todo o município Movimentos de 
massa e enchentes 

CPRM não disponibilizou relatório. 
76 áreas de encostas e margens de córrego 
Áreas de risco: 36 km² (4,5% do município). 

COPPETEC 2012
2
 COPPE & 

IGEO 
2012 1:5.000 Área central do 

município e 3 
Enseadas da Ilha 
Grande 

Movimentos de 
massa 

Identificou aproximadamente 8.000 pessoas 
residindo em área de alto e muito alta 
suscetibilidade a movimentos de massa na área 
central. 

DC 2014
3
 Defesa Civil 

de Angra dos 
Reis 

2014 1:2.000 Área central do 
município 

Movimentos de 
massa, inundações 
e estrutural 

Usou como base os mapeamentos CPRM 2010 e 
em especial o COPPETEC 2012. Apresenta 
detalhamento por moradia. 

CPRM 2014
4
 CPRM 2014 1:25.000 Todo o município Movimentos de 

massa e 
inundações 

Atende à PNPDEC (Lei Federal 12.608/2012) para 
mapeamento dos municípios que constem do 
cadastro nacional com áreas suscetíveis a 
deslizamentos de grande impacto, inundações 
bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos 
correlatos. 

DRM 2015
5
 DRM 2015 1:10.000 Todo o município Movimentos de 

massa 
Documento oficial do para subsidiar a revisão do 
Plano Diretor, conforme lei estadual 6.442/2012. 

1 Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massas e enchentes 
2 Mapeamento de áreas de riscos, frente aos deslizamentos de encostas no município de Angra dos Reis, RJ 
3 Mapeamento de Riscos Genéricos 
4 Cartas de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações 
5 Cartografia Geotécnica de Aptidão Urbana 1:10.000 de Angra dos Reis a “CGU do DRM” 
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Como observações destes mapeamentos, são destacados por Sato (2017): 

 

 CPRM (2011): apresenta inconsistência entre a escala proposta (1:1.000 a 

1:3.000) e o elevado grau de generalização na delimitação das zonas de risco, 

que resultou em números superestimados de pessoas e moradias em risco. Foi o 

primeiro mapeamento que indicou as zonas de risco do município. Não apresenta 

relatório nem notas técnicas; 

 COPPETEC (2012): primeiro mapeamento que traz uma diferenciação de 

processos de movimentação de massa, níveis de suscetibilidade e risco com a 

combinação com dados censitários para estimativa do número de pessoas e 

residências em cada zona mapeada. Para sua execução foi necessário gerar os 

mapas básicos (topografia, geologia, espessura de solos, rede de canais, 

geomorfologia e de uso e cobertura do solo) na escala do projeto com grande 

integração com a equipe da SEPDC/PMAR nos trabalhos de campo. Também 

trouxe avanço por produzir dois mapas: um de suscetibilidade e outro de risco a 

movimentos de massa, além de indicar os pontos onde existem injeções de água 

no solo que podem desencadear deslizamentos. Apresenta a particularidade de 

utilizar o inventário de movimentos de massa para validar o mapeamento 

produzido. Apresenta menor abrangência espacial que o mapeamento CPRM 

(2011), sendo de maior detalhamento; 

 SEPDC (2014): este foi o único mapeamento que de fato se articulou com outros 

previamente desenvolvidos (CPRM, 2011 e especialmente COPPETEC, 2012), 

aumentando seu grau de detalhamento. Este detalhamento foi possível devido à 

existência de mapeamentos básicos prévios na escala 1:5.000 e vasto 

conhecimento da equipe da PMAR. Este tipo de detalhamento pode ser 

estimulado para outras áreas do município, desde que amparadas por estes 

levantamentos básicos pretéritos, em especial a topografia de detalhe, uso e 

cobertura do solo e aperfeiçoamento do inventário de movimentos de massa. Os 

levantamentos por LIDAR da topografia serão úteis para permitir o detalhamento 

do relevo e permitir também o mapeamento de cicatrizes de deslizamento, que 

são insumos básicos para o inventário de deslizamentos; 

 CPRM (2014): A metodologia adota é unificada para as centenas de municípios 

brasileiros, com validação de campo dos mapeamentos. Este produto também se 

diferencia do mapeamento DRM (2015) por cartografar áreas suscetíveis a 
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inundações. Há desconhecimento por parte dos agentes da SEPDC/PMAR deste 

mapeamento, o que demonstra uma falha na metodologia de articulação 

interinstitucional (CPRM-PMAR) para apropriação do projeto e seu mapeamento; 

 DRM (2015): mapeamento que mescla os métodos estatístico e o heurístico 

(expertise). Os registros de deslizamento foram utilizados para subsidiar o 

mapeamento, mas não foram utilizados para sua validação. Houve maior 

envolvimento dos servidores da SEPDC/PMAR no acompanhamento do projeto e 

pouco envolvimento e apropriação do produto por parte dos servidores da 

SEMAM/PMAR, que obrigatoriamente terão que considerar a CGU do DRM na 

revisão do Plano Diretor que deverá ocorrer a partir de 2017. Este fato demonstra 

uma falha na metodologia de articulação interinstitucional (DRM-PMAR) e inter-

setorial (SEPDC-SEMAM) para apropriação do projeto e seu mapeamento; 

 

 Pontos de apoio, abrigos, pluviômetros e sirenes do SAA; 

 

No município existem 59 abrigos temporários cadastrados (Figura 06), que 

também cobrem toda a extensão do município, incluindo suas áreas insulares.  

 

 

Figura 06:Localização dos abrigos temporários no município de Angra dos Reis. 
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Figura 07:Localização dos pontos de apoio no município de Angra dos Reis. 

 

Nos levantamentos dos referentes aos elementos do SAA, foram identificadas 

20 sirenes distribuídas pelo município que estão em sua maioria em prédios públicos 

municipais (Figura 08). Atualmente as sirenes encontram-se desativadas em razão 

de problemas financeiros e burocráticos que envolvem o governo do Estado do Rio 

de Janeiro e a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. Já o sistema de envio de 

SMS cobre todo o município, sendo realizado em parceria com a Defesa Civil 

Nacional e as operadoras de telefonia móvel. Para que este cadastro seja realizado 

e a população esteja apta a receber alertas e recomendações da Defesa Civil, é 

necessário que os moradores enviem uma mensagem de texto SMS para o número 

40199, contendo no corpo da mensagem o número do CEP de interesse. 
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Figura 08: Localização das sirenes (pontos amarelos) e pluviômetros automáticos 

(triângulos azuis) do SAA a movimentos de massa no município de Angra dos Reis. 

 

 Monitoramento de chuvas 

 

Segundo Nunes (2018), o monitoramento é um processo ininterrupto e de vital 

importância para o sistema, onde se acumulam informações para tomada de decisão 

e assim estabelecer uma comunicação efetiva com a população. Para 

monitoramento dos eventos naturais adversos, utilizam-se informações 

disponibilizadas por meteorologistas nos sites dos centros nacionais de previsão do 

tempo, onde se encontram as previsões do tempo e os avisos meteorológicos. 

Juntamente com essas informações, utilizam-se os radares e satélites disponíveis 

para acompanhamento dos núcleos de instabilidade e seu deslocamento no espaço-

tempo. Cada vez mais se utilizam dados das redes sociais e informações da própria 

população no processo de monitoramento. 

A respeito do monitoramento de chuvas, foi feita uma compilação mais 

abrangente dos dados pluviométricos existentes, incluindo os dados das estações 

manuais, semiautomáticas e automáticas de diversas instituições (CPRM, LIGHT, 

CEMADEN, Defesa Civil de Angra e IEAR/UFF). Também foi realizado o 

georreferenciamento (UTM WGS 84) destas estações com a utilização do 
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programaGoogle Earth e fornecimento de dados pela Defesa Civil de Angra dos 

Reis. Com base nestes dados levantados foi elaborada a Tabela 02 e a Figura 10. 

Os dados da maioria das estações semiautomáticas foram acessados por meio da 

equipe da Defesa Civil de Angra dos Reis e o Setor de Alerta de Cheias do INEA 

forneceu os dados de suas duas estações automáticas. 

A análise da Figura 09 aponta que no período de 2007 a 2012 o número de 

pluviômetros teve pequenas alterações, sendo em sua maior parte representados 

por pluviômetros manuais, muitos dos quais operados por comunitários. A partir do 

ano de 2013 observa-se um aumento expressivo do número de pluviômetros que 

chegaram a atingir 60 pluviômetros. Este aumento deve-se à implantação de 

pluviômetros automáticos e semiautomáticos do CEMADEN, que permitiu uma 

ampliação da rede pluviométrica. Ao longo do período analisado observa-se uma 

redução do número de pluviômetros manuais, alguns dos quais foram substituídos 

por pluviômetros semiautomáticos, mas o monitoramento em algumas estações foi 

apenas descontinuado. O adensamento da rede pluviométrica é um fator positivo, 

pois amplia as possibilidades de relação entre os índices de chuva e a ocorrência de 

movimentos de massa, mas ressalta-se a importância do monitoramento por 

comunitários, para incorporá-los no sistema de proteção e defesa civil. 

 

 

Figura 09: Quantitativo de estações pluviométricas de Angra dos Reis
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Tabela 02: Status da disponibilidade dos dados das estações pluviométricas de Angra dos Reis. 

# 
Nome da Estação 

Entidade 
Responsável 

Entidade 
Operadora 

Tipo de Estação 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Areal CEMADEN CEMADEN Automática ND ND ND ND ND ND OK ND OK 

2 Ariró CEMADEN CEMADEN Automática ND ND ND ND ND ND OK OK OK 

3 BNH CEMADEN CEMADEN Automática ND ND ND ND ND ND OK OK ND 

4 Bracuí CEMADEN CEMADEN Automática ND ND ND ND ND ND OK OK ND 

5 Camorim CEMADEN CEMADEN Automática ND ND ND ND ND ND OK OK ND 

6 Camorim Pequeno CEMADEN CEMADEN Automática ND ND ND ND ND ND OK OK OK 

7 Enseada CEMADEN CEMADEN Automática ND ND ND ND ND ND ND OK OK 

8 Frade CEMADEN CEMADEN Automática ND ND ND ND ND ND OK OK OK 

9 Itanema CEMADEN CEMADEN Automática ND ND ND ND ND ND OK OK OK 

10 Mambucaba CEMADEN CEMADEN Automática ND ND ND ND ND ND OK ND ND 

11 Mombaça CEMADEN CEMADEN Automática ND ND ND ND ND ND OK OK OK 

12 Monsuaba CEMADEN CEMADEN Automática ND ND ND ND ND ND ND OK OK 

13 Monsuaba2 CEMADEN CEMADEN Automática ND ND ND ND ND ND OK OK OK 

14 Parque do Belém CEMADEN CEMADEN Automática ND ND ND ND ND ND ND ND OK 

15 Parque Pereque CEMADEN CEMADEN Automática ND ND ND ND ND ND OK OK OK 

16 Ponta Leste CEMADEN CEMADEN Automática ND ND ND ND ND ND OK OK OK 

17 Pontal CEMADEN CEMADEN Automática ND ND ND ND ND ND OK OK OK 

18 Portogalo CEMADEN CEMADEN Automática ND ND ND ND ND ND ND OK OK 

19 Praia Brava CEMADEN CEMADEN Automática ND ND ND ND ND ND OK OK OK 

20 Praia da Chacara CEMADEN CEMADEN Automática ND ND ND ND ND ND ND OK OK 

21 Praia das Goiabas CEMADEN CEMADEN Automática ND ND ND ND ND ND ND OK OK 

22 Praia de Araçatiba CEMADEN CEMADEN Automática ND ND ND ND ND ND OK OK OK 

23 Praia de Bananal CEMADEN CEMADEN Automática ND ND ND ND ND ND OK OK OK 

24 Praia de Garatucaia CEMADEN CEMADEN Automática ND ND ND ND ND ND OK OK OK 

25 Praia Sítio Forte CEMADEN CEMADEN Automática ND ND ND ND ND ND OK OK ND 

26 São Bento CEMADEN CEMADEN Automática ND ND ND ND ND ND ND OK OK 

27 Serra d`agua CEMADEN CEMADEN Automática ND ND ND ND ND ND ND OK OK 

28 Vila do Abraão CEMADEN CEMADEN Automática ND ND ND ND ND ND OK OK OK 

29 Vila Velha CEMADEN CEMADEN Automática ND ND ND ND ND ND ND OK ND 

30 Angra INEA INFOPER Automática ND ND ND ND OK OK OK OK ND 

31 Vila Perequê INEA INFOPER Automática ND ND ND ND OK OK OK OK OK 

32 Cantagalo SEDC SEDC Automática ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
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33 Gamboa do Belém SEDC SEDC Automática ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

34 Lambicada SEDC SEDC Automática ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

35 Marinas SEDC SEDC Automática ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

36 Morro do Carmo SEDC SEDC Automática ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

37 Santa Rita do Bracuí SEDC SEDC Automática ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

38 Frade SEDC SEDC Automática ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

39 Bracuí ANA CPRM Manual OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

40 Vila Mambucaba ANA CPRM Manual OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

41 Vila Perequê ANA CPRM Manual OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

42 Boa Vista DC Angra Comunitário Manual ND OK OK OK OK OK OK OK OK 

43 Bracuhy (Centro de Recuperação) DC Angra Comunitário Manual OK OK OK OK OK OK ND OK OK 

44 Bracuhy, Morada do DC Angra Comunitário Manual OK OK OK OK OK OK OK OK ND 

45 Camorim Grande DC Angra Comunitário Manual OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

46 Campo Belo (Areal) DC Angra Comunitário Manual OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

47 Frade DC Angra Comunitário Manual OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

48 Morro da Glória I DC Angra Comunitário Manual OK OK OK OK OK ND ND ND ND 

49 Marina Verolme (Jacuecanga) DC Angra Comunitário Manual OK OK OK OK OK OK ND ND ND 

50 Japuíba DC Angra Comunitário Manual OK ND ND ND OK OK OK OK OK 

51 Marinas DC Angra Comunitário Manual OK OK OK OK OK ? OK OK OK 

52 Monsuaba DC Angra Comunitário Manual OK OK OK OK OK OK OK OK ND 

53 Paraíso DC Angra Comunitário Manual OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

54 Belém  (Parque Belém) DC Angra Comunitário Manual OK OK OK OK OK OK ND OK OK 

55 Parque Mambucaba DC Angra Comunitário Manual OK OK OK OK OK OK ? ? ? 

56 Parque Mambucaba -  Itapicu DC Angra Comunitário Manual ND ND OK OK OK OK OK OK OK 

57 Parque Mambucaba - Reg. Adm. DC Angra Comunitário Manual ND ND ND ND OK OK OK OK OK 

58 São Bento DC Angra Comunitário Manual OK OK OK OK OK OK OK OK ND 

59 Serra D'Água DC Angra Comunitário Manual OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

60 Vila Histórica de Mambucaba DC Angra Comunitário Manual ND ND OK OK OK OK OK OK OK 

61 Vila Velha DC Angra Comunitário Manual ND ND ND OK OK OK OK ND ND 

62 Ilha Grande- Praia Abraão DC Angra Comunitário Manual OK OK OK OK OK OK ND ND ND 

63 Ilha Grande- Praia Araçatiba DC Angra Comunitário Manual OK OK OK OK ND ND OK ND ND 

64 Ilha Grande- Praia Bananal DC Angra Comunitário Manual OK OK ND ND ND ND ND ND ND 
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65 Ilha Grande- Praia Saco do Céu DC Angra Comunitário Manual OK OK OK ND ND ND ND ND ND 

66 Ilha Grande- Praia Vermelha DC Angra Comunitário Manual OK OK OK OK OK OK OK ND ND 

67 Guaratucaia DC Angra Comunitário Manual ND ND ND ND ND ND ND OK OK 

68 Ponta Leste (Transpetro) DC Angra Comunitário Manual ND ND OK OK OK OK ND ND ND 

69 UHE NILO PEÇANHA LÍDICE LIGHT LIGHT Manual OK OK OK OK OK OK ND ND ND 

70 Areal CEMADEN DC Angra Semi-Automática ND ND ND ND ND ND OK OK OK 

71 Camorin CEMADEN DC Angra Semi-Automática ND ND ND ND ND ND OK OK OK 

72 Canta Galo CEMADEN DC Angra Semi-Automática ND ND ND ND ND ND OK OK OK 

73 Caputera I CEMADEN DC Angra Semi-Automática ND ND ND ND ND ND OK OK OK 

74 Frade CEMADEN DC Angra Semi-Automática ND ND ND ND ND ND OK OK OK 

75 Jacuecanga CEMADEN DC Angra Semi-Automática ND ND ND ND ND ND OK OK OK 

76 Paraíso CEMADEN DC Angra Semi-Automática ND ND ND ND ND ND OK OK OK 

77 Parque Belém CEMADEN DC Angra Semi-Automática ND ND ND ND ND ND OK OK OK 

78 Parque Mambucaba CEMADEN DC Angra Semi-Automática ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

79 Provetá CEMADEN DC Angra Semi-Automática ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

80 Santa Rita do Bracuí  CEMADEN DC Angra Semi-Automática ND ND ND ND ND ND OK OK OK 

81 São Bento CEMADEN DC Angra Semi-Automática ND ND ND ND ND ND OK OK OK 

82 Serra D'água  CEMADEN DC Angra Semi-Automática ND ND ND ND ND ND OK OK OK 

83 Vila Velha  CEMADEN DC Angra Semi-Automática ND ND ND ND ND ND OK OK OK 

84 E.M. Pref. José Luis Ribeiro Reseck CEMADEN DC Angra Semi-Automática ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

85 E.M. Áurea Pires da Gama CEMADEN DC Angra Semi-Automática ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

86 E.M. Prof. Cleusa Fortes de Pinho Jordão CEMADEN DC Angra Semi-Automática ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

87 E.M. Alexina Lowndes CEMADEN DC Angra Semi-Automática ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

88 E.M. Professora Amélia Araújo Lage CEMADEN DC Angra Semi-Automática ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

89 UFF Jacuecanga CEMADEN IEAR/UFF Semi-Automática ND ND ND ND ND ND ND ND OK 

OK Disponível  ND 
Não 
Disponível 

 ? Não Acessado    
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Figura 10: Georreferenciamento das estações pluviométricas de Angra dos Reis 

 

 Critérios estabelecidos para mudança de estágios 

monitoramento↔alerta↔evacuação; 

 

A definição de limares para o acionamento do SAA é de grande relevância e 

estes parâmetros foram inicialmente propostos pela Secretaria Estadual de Defesa 

Civil do Rio de Janeiro para o município de Angra dos Reis, conforme a tabela 03. 

Estes limiares inicialmente propostos foram questionados e ajustados com base na 

expertise da equipe da Defesa Civil de Angra dos Reis, que alterou seus limites para 

100 mm/24 h. 

 

Tabela 03: Limiares sugeridos pela Secretaria Estadual de Defesa Civil para acionamento 

do nível de alarme. 

1h s/ acumulado 1h c/ acumulado 24h 48h 96h Mensal 

≥40 mm ≥35 mm ≥70 mm 

 

≥90 mm ≥115 mm ≥270 mm 

 



23 
 

A definição dos limiares de acionamento do SAA pode ser realizada a partir 

de estudos que correlacionem a ocorrência de deslizamentos com os índices 

pluviométricos. A partir do estudo de Motta e Leal (2016), observou-se que o banco 

de dados da Defesa Civil de Angra dos Reis registrava 4207 ocorrências 

relacionadas de alguma forma a movimentos de massa entre os anos de 2007 e 

2015. Dessas, 1.122 possuíam o dado relativo à coordenada geográfica e foram 

consideradas na análise. Na atual fase da pesquisa, os anos de 2007 e 2008 ainda 

faltam ser analisados juntamente com a equipe da Defesa Civil de Angra. As 

análises feitas por Motta e Leal (2016) apontaram que já passaram pelo processo de 

reclassificação 1053 ocorrências (94% do total) e já se determinou a exclusão de 

310 ocorrências (28% das ocorrências) e 393 ocorrências (35%) foram classificadas 

como de pequeno porte e fortemente induzidas por atividades humanas. Esses 

movimentos de massa de pequeno porte e fortemente induzidos não serão excluídos 

do banco de dados, mas provavelmente poucos deles terão uma boa correlação 

com altos acumulados de chuva e, por isso, muitos não serão levados em conta 

numa futura análise de correlação entre chuva e movimentos de massa. Essas 

ocorrências serão analisadas em separado para se determinar quais podem ser 

relacionadas diretamente aos acumulados de chuva. Acredita-se que dos eventos 

analisados, os 350 restantes ou 33% dos dados analisados até o momento que não 

foram excluídos e nem classificados como de pequeno porte e induzidos, serão 

muito úteis na análise de correlação com as chuvas. A Tabela 4 apresenta o número 

de ocorrências para cada ano e quantas dessas foram e vêm sendo analisadas nas 

reuniões com a Defesa Civil. Na Figura 11 estão especializadas as ocorrências 

deste banco de dados de movimentos de massa. 
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Figura 11: Georreferenciamento das ocorrências de movimentos de massa registrados 

pela Defesa Civil de Angra dos Reis. 

 

Tabela 04:Ocorrências de movimentos de massa do banco de dados da Defesa Civil de 

Angra dos Reis. (Fonte: Motta e Leal, 2016) 

 

 

Após novas filtragens dos dados referentes aos movimentos de massa com o 

apoio da equipe do setor de engenharia da Defesa Civil de Angra dos Reis foram 

obtidos 894 movimentos de massa que tiveram o pluviômetro mais próximo definido 

e sua distância calculada. O trabalho de Lima e Sato (2017) aponta que a distância 

média entre os movimentos de massa e os postos pluviométricos (DMP) são de 

modo geral inferiores a 1 km, exceto em 2010, 2011 e 2012. A partir de 2013, com o 
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adensamento de estações pluviométricas pela entrada em operação de estações 

automáticas e semiautomáticas do CEMADEN observa-se uma significativa redução 

da DMP. O ano de 2010 foi o que apresentou maior quantidade de outliers, sendo 

este o ano com maior registro de movimentos de massa. Foi no réveillon de 2010 

que ocorreu o maior desastre da história de Angra dos Reis, com 53 mortes 

registradas (LACERDA ET AL., 2016). A DMP máxima se aproximou dos 6 km, o 

que se deve ao grande número de deslizamentos registrados (N = 306) e uma rede 

pluviométrica ainda reduzida (N = 26). De forma geral, os resultados apontam para o 

potencial do estabelecimento de limiares de acionamento para o SAA a partir da 

correlação dos dados dos inventários de deslizamentos e dados pluviométricos. 

 

 

Figura 12:Boxplot da distância entre os movimentos de massa e o posto pluviométrico mais 

próximo no período de 2007 a 2015 em Angra dos Reis. 

 

 Meios utilizados para emissão de avisos, alertas e alarmes; 

 

A comunicação com as populações em áreas de risco mostra-se como uma 

grande ferramenta, a partir disso SMS (Short Message Service) são enviados - aos 

cadastrados no sistema de envio de mensagens SMS -, além da utilização de 

aplicativos de redes sociais (principalmente Whatsapp e Facebook, pondo que no 
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primeiro, mensagens são enviadas, já no segundo, as informações são 

disponibilizadas na página da Defesa Civil municipal) e através de sirenes, que 

atualmente estão desativadas. 

A fim de entender a utilização dos meios para emissão de alertas e alarmes, é 

necessário compreender os momentos, em que, tais ferramentas são utilizadas, a 

partir do exposto em Soares et al.(2018). 

 Aviso:a partir do momento, em que, um provável risco a sociedade, na fase 

de monitoramento, é identificado, uma comunicação é estabelecida com a 

população, tendo como foco a possibilidade deste evento. Tal comunicação 

pode ocorrer por meio de SMS e/ou outras ferramentas, tais como as redes 

sociais (grande foco ao aplicativo Whatsapp); 

 Alerta: uma outra forma de comunicação com a população, diferencia-se do 

aviso por tratarde um evento concretizado, normalmente previsto no próprio 

aviso (o alcance de altos índices pluviométricos pré-definidos, por exemplo), 

portanto foca no preparo das famílias para uma possível evacuação da área 

de risco. Pode ser enviado por meio de SMS e/ ou aplicativos para celular; 

 Alarme/Evacuação: quando há necessidade de uma evacuação imediata da 

população instalada em áreas de risco, mensagens são enviadas em tempo 

hábil para que as famílias possam se deslocar de suas casas até um local 

seguro (abrigos temporários ou pontos de apoio). Nesse caso, SMS, 

mensagens via aplicativos de redes sociais e sirenes são utilizadas para a 

massificação da informação; 

 Desmobilização:quando há percepção de segurança, é dado início ao 

processo de desmobilização, dessa forma asfamíliaspoderão retornar ás suas 

casas. A comunicação é estabelecida por SMS e/ ou aplicativo para celular. 

 

Em levantamento realizado em Março de 2018, existiam 9.500 celulares 

cadastrados no sistema SMS pago da Defesa Civil de Angra dos Reis, enquanto no 

novo sistema de SMS da Defesa Civil Nacional, que é gratuito, existiam 17.500 

números cadastrados. 

 

 Sistematização de informações sobre o SAA; 
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Focando em Angra dos Reis, o SAA para movimentos de massa funciona em 

cinco etapas: o monitoramento, o aviso, o alerta, a evacuação (alarme) e a 

desmobilização, que seguem descritos na figura13 e em detalhes abaixo com base 

em informações obtidas com a Coordenação do Sistema de Alerta e Alarme da 

SEPDC/PMAR. 

 

 

Figura 13:Mapa Conceitual do Sistema de Alerta e Alarme de Angra dos Reis (NUNES, 

com. pess.). 

 

 Monitoramento: é um processo ininterrupto e de vital importância para o sistema, 

onde se acumulam informações para tomada de decisão e assim estabelecer 

uma comunicação efetiva com a população. Para monitoramento dos eventos 

adversos naturais, utilizam-se informações disponibilizadas por meteorologistas 

nos sites dos centros nacionais de previsão do tempo, onde se encontram as 

previsões do tempo e os avisos meteorológicos. Juntamente com essas 

informações, utilizam-se os radares e satélites disponíveis para 
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acompanhamento dos núcleos de instabilidade e seu deslocamento no espaço-

tempo. Cada vez mais se utilizam dados das redes sociais e informações da 

própria população no processo de monitoramento. 

 Aviso: identificado um provável risco a sociedade na fase de monitoramento, é 

estabelecido uma comunicação com a população informando da possibilidade de 

ocorrência deste evento. Esta comunicação é realizada através do envio de 

mensagens SMS, redes sociais e/ou aplicativos para celular. Nesta etapa os 

avisos meteorológicos emitidos pelos meteorologistas dos centros de previsão 

são tratados e repassados para a sociedade, ou seja, o evento ainda não 

aconteceu, apenas existe uma possibilidade de sua ocorrência. 

 Alerta: a partir do alerta, para uma real efetividade do sistema, estudos técnico-

científicos devem ser realizados para definição dos limiares que deflagram o 

risco, não basta somente informações da possibilidade de ocorrência do evento, 

mais sim a associação destas informações com os fatores de risco. Um exemplo 

do que estamos falando aqui seria o registro de uma determinada quantidade de 

chuva em uma localidade de risco, é necessário saber se a chuva que precipitou 

sobre esta localidade é suficiente para causar problemas e isso só é possível 

associando, no caso de desastres naturais, fatores meteorológicos com os 

geológicos e a vulnerabilidade da localidade. O alerta então é também uma 

comunicação com a população, podendo ser através de mensagens SMS e/ ou 

aplicativos para celular, mas o que o diferencia do aviso é a concretização do 

evento previsto no próprio aviso e claro, atingindo índices pluviométricos pré-

definidos. Esta comunicação tem objetivo principal de preparar a população para 

uma possível evacuação da área de risco. 

 Evacuação (Alarme): no alarme o estudo técnico-científico mencionado acima, no 

alerta, é imprescindível, pois esta é a etapa que através deste estudo foram 

identificados os limiares críticos que deflagram que o risco chegou a índices 

alarmantes e eventos destrutivos estão na iminência de acontecer. Sendo assim 

é necessário proceder com a evacuação imediata da população instalada em 

áreas de risco. Nesta etapa a comunicação com a população não pode falhar, 

então são utilizados todos os recursos possíveis. Além dos instrumentos já 

mencionados acima como as mensagens SMS e aplicativos para celular, também 

podem ser utilizadas as redes sociais, os meios de comunicação de rádio e TV, 

sirenes e/ ou até mesmo solicitação de evacuação de casa em casa. Nesses 
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estudos técnico-científicos os limiares de evacuação são concebidos visando um 

tempo hábil para proceder à saída das pessoas situadas em áreas de risco antes 

da ocorrência do evento propriamente dito, ou seja, a curva que define a 

evacuação, no espaço-tempo, está situada a um nível abaixo da curva que define 

o momento da ocorrência real (movimentos de massa), daí um dos motivos pelo 

qual muita das vezes a evacuação é acionada e não temos ocorrências 

significativas, neste caso, os limiares não atingiram a curva deflagradora de 

desastre, ou as variáveis são tão complexas que ainda não foram possíveis 

serem compiladas. Nesses casos onde o acionamento da evacuação é realizado 

e nada acontece na localidade não deve ser identificado como falha do sistema, 

mas sim como um fator de aprendizagem e um livramento de um desastre. 

 Desmobilização: a partir do momento, em que, o cenário demostra segurança 

para o retorno das pessoas as suas residências, é iniciada a desmobilização, 

estabelecendo uma comunicação com a população através de mensagem de 

texto SMS e/ ou aplicativo para celular.  

 

7. CONCLUSÕES 

 

 É extremamente importante o desenvolvimento de mapas e análises, mesmo que 

introdutórias - pensando no trabalho feito pelo CPRM 2011 -, para desenvolver 

uma visão em torno de aspectos importantes ao município, tais 

como:diferenciação de processos de movimentação de massa, níveis de 

suscetibilidade e risco com a combinação com dados censitários para estimativa 

do número de pessoas e residências em cada zona mapeada, além de outros 

como o detalhamento do relevo e o mapeamento de cicatrizes de deslizamento, 

entre outros. Tais pesquisas, desenvolvidas pelas instituições citadas no 

trabalho, são importantes para pensar ações voltadas à mitigação de perdas.É 

bom pontuar que o monitoramento de chuva pela população é importante, pois 

desenvolve uma cultura de percepção e monitoramento de riscos às principais 

ameaças do município (deslizamentos e inundações); 

 A compilação das estações pluviométricas das diversas instituições permite 

avaliar que estas estão distribuídas por grande parte do território municipal e que 

apresentaram uma significativa ampliação a partir da instalação dos pluviômetros 

do CEMADEN. É importante ter noção em tornoda espacialidade dos abrigos 
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temporários e pontos de apoio, além da distribuição das sirenes e o 

entendimento em torno do sistema de SMS, na intenção de compreender o 

desenvolvimento do SAA no município de maneira ampla;  

 Assim como pontuado no texto, o monitoramento é um processo ininterrupto e de 

vital importância para o sistema, onde se acumulam informações para tomada de 

decisão e assim estabelecer uma comunicação efetiva com a população. A partir 

disso, focamos na compilação mais abrangente dos dados pluviométricos 

existentes, estruturando, assim, uma densa base de dados. Utilizaram-sedados 

das estações manuais, semiautomáticas e automáticas de diversas instituições 

(CPRM, LIGHT, CEMADEN, Defesa Civil de Angra e IEAR/UFF). O 

georreferenciamento (UTM WGS 84) destas estações com a utilização do 

programaGoogle Earth e fornecimento de dados pela Defesa Civil de Angra dos 

Reis, também foi uma ferramenta importante para uma aquisição mais completa 

de dados. Por fim, é bom ressaltar que as descontinuidades nas séries históricas 

das estações pluviométricas e a dificuldade de acessar os dados de algumas 

instituições mostraram-se como dificultadoresdesse processo;  

 Na intenção de alcançar critérios para mudança de estágios 

monitoramento↔alerta↔evacuação,é de suma importânciaàdefinição de limares 

para o acionamento do SAA. A partir disso, pondo que, estudos que 

correlacionam a ocorrência de deslizamentos com os índices pluviométricos, 

constituem uma metodologia interessante à definição dos limiares de 

acionamento do SAA, a utilização do trabalho desenvolvido por Motta e Leal 

(2016) foi de suma importância. Após novas filtragens dos dados referentes aos 

movimentos de massa foram obtidos 894 eventos que tiveram o pluviômetro mais 

próximo definido e sua distância calculada, com isso desenvolveu-se a 

compreensão em torno da distancia costumeira entre os movimentos de massa e 

os postos pluviométricos (DMP) como sendo de 1 km, exceto em 2010, 2011 e 

2012. Entretanto, a partir de 2013, com o adensamento de estações 

pluviométricas pela entrada em operação de estações automáticas e 

semiautomáticas do CEMADEN, observa-se uma significativa redução da DMP, 

mostrando a importância em torno do adensamento da rede pluviométrica na 

aquisição de maiores dados interessantes ao desenvolvimento do SAA. Com 

isso, a cobertura da rede pluviométrica despontou com um elevado número de 

equipamentos e também bem distribuída espacialmente pelo território angrense 
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de modo próximo aos locais com ocorrência de movimentos de massa, o que 

facilitará a correlação chuva x movimentos de massa;  

 Pode serapreendido durante o texto que a comunicação com as populações em 

áreas de risco é uma grande ferramenta, a partir disso, o envio de SMS (Short 

Message Service) e outras ferramentas, despontam como de grande importância. 

A compreensão em torno da utilização dos meios para emissão de alertas e 

alarmes é necessária paraentender os momentos, em que, as ferramentas são 

utilizadas. A partir disso, comprova-se a extrema necessidade de tais 

mecanismos, pondo que, por exemplo,no novo sistema de SMS da Defesa Civil 

Nacional, que é gratuito, existiam 17.500 números cadastrados, segundo 

levantamento realizado em Março de 2018. 

 Por fim, para que o sistema conclua sua função de maneira plena, necessita-se 

do desenvolvimento de atividades que abranjam os quatro elementos 

constituintes do SAA, focando na identificação dos pontos vulneráveis, e, 

principalmente, na interação com a comunidade para que haja a compreensão 

em torno de suas necessidades, além do ensino de soluções, em caso de 

eventos que possam vir a resultar em perdas. Dessa forma, há necessidade de 

condução dos conhecimentos locais e envolvimento dessas pessoas no 

mapeamento de riscos, estruturando suas possíveis respostas.É essencial que 

as comunidades entendam os riscos, respeitem e sigam os avisos e saibam 

como reagir. Educação e ações de prevenção exercem um papel fundamental no 

aumento do conhecimento. Planos de contingência e gestão de desastres devem 

estar presentes, dessa forma papéis e responsabilidades poderão ser 

estabelecidos pelos membros da comunidade. Todos devem ser bem informados 

a respeito das mensagens de avisos, quando e como agir, opções de 

comportamentos seguros, rotas de evacuação, além dos melhores modos de 

evitar impactos negativos. A partir disso, tem-se a ideia de “SAA de ponta a 

ponta” (end-to-end warning system). 

 

 



32 
 

 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Andrade, T. A.; Serra, R. V. (2001): O desempenho das cidades médias no 

crescimento populacional brasileiro no período 1970/2000. In: Cidades Médias 

Brasileiras. Andrade, T. A. & Serra, R. V. (orgs.), Rio de Janeiro. 

Andrade, T. A.; Serra, R. V. (2001): O desempenho das cidades médias no 

crescimento populacional brasileiro no período 1970/2000. In: Cidades Médias 

Brasileiras. Andrade, T. A. & Serra, R. V. (orgs.), Rio de Janeiro. 

Barata, F. E. (1969). Landslides in the tropical region of Rio de Janeiro. InSoil Mech 

& Fdn Eng Conf Proc/Mexico/. 

Barata, F. E. (1969). Landslides in the tropical region of Rio de Janeiro. InSoil Mech 

& Fdn Eng Conf Proc/Mexico/. 

Calvello, M. ; d’Orsi, R. N.; Piciullo, L.; Paes, N.; Magalhaes, M.; Lacerda W.A. 

(2015) The Rio de Janeiro early warning system for rainfall-induced landslides: 

Analysis of performance for the years 2010 – 2013. International Journal of 

Disaster Risk Reduction 12, p. 3–15. 

Calvello, M. ; d’Orsi, R. N.; Piciullo, L.; Paes, N.; Magalhaes, M.; Lacerda W.A. 

(2015) The Rio de Janeiro early warning system for rainfall-induced landslides: 

Analysis of performance for the years 2010 – 2013. International Journal of 

Disaster Risk Reduction 12, p. 3–15. 

Coelho Netto, A. L.; Avelar, A. S.; Sato, A. M.; Fernandes, M. C.; Oliveira, R. R. ; 

Costa, R. V. C. ; Barbosa, L. S.; Lima, P. H. M. ; Lacerda, W. A. (2014): 

Landslides Susceptibility and Risk Zoning at Angra Dos Reis, Rio de Janeiro 

State, SE-Brazil: a quali-quantitative approach at 1: 5,000 scale. In: Extreme 

Rainfall Induced Landslides: an international perspective. 1ed. São Paulo: 

Oficina de Textos, v. 1, p. 262-296. 

Coelho Netto, A. L.; Avelar, A. S.; Sato, A. M.; Fernandes, M. C.; Oliveira, R. R. ; 

Costa, R. V. C. ; Barbosa, L. S.; Lima, P. H. M. ; Lacerda, W. A. (2014): 

Landslides Susceptibility and Risk Zoning at Angra Dos Reis, Rio de Janeiro 

State, SE-Brazil: a quali-quantitative approach at 1: 5,000 scale. In: Extreme 

Rainfall Induced Landslides: an international perspective. 1ed. São Paulo: 

Oficina de Textos, v. 1, p. 262-296. 

http://lattes.cnpq.br/0000325690951570
http://lattes.cnpq.br/5222499207247960
http://lattes.cnpq.br/3346753158033108
http://lattes.cnpq.br/6849485246299952
http://lattes.cnpq.br/0000325690951570
http://lattes.cnpq.br/5222499207247960
http://lattes.cnpq.br/3346753158033108
http://lattes.cnpq.br/6849485246299952


33 
 

Coelho Netto, a. L.; AVELAR, A. S.; Sato, A. M; Dias, M. A.; Schlee, M. B.; 

Negreiros, A. B. (2012): Vulnerabilidade em Geoecossistemas Montanhosos e 

Desastres Causados por Deslizamentos na interface Florestal-Urbana: 

Controles Geológicos, Geomorfológicos e Geoecológicos. In: Desastres 

Naturais: Susceptibilidade e Riscos, Mitigação e Prevenção, Gestão e Ações 

Emergenciais. Rio de Janeiro/RJ: COPPE/UFRJ, , p. 63-80. 

Coelho Netto, a. L.; AVELAR, A. S.; Sato, A. M; Dias, M. A.; Schlee, M. B.; 

Negreiros, A. B. (2012): Vulnerabilidade em Geoecossistemas Montanhosos e 

Desastres Causados por Deslizamentos na interface Florestal-Urbana: 

Controles Geológicos, Geomorfológicos e Geoecológicos. In: Desastres 

Naturais: Susceptibilidade e Riscos, Mitigação e Prevenção, Gestão e Ações 

Emergenciais. Rio de Janeiro/RJ: COPPE/UFRJ, , p. 63-80. 

Coelho Netto, A. L.; Sato, A. M.; Avelar, A. S.; Vianna, L. G. G.; Araújo, I. S.; 

Ferreira, D. L.; Lima, P. H.; Silva, A. P.; Silva, R. P. (2013): January 2011: The 

Extreme Landslide Disaster in Brazil. In: Claudio Margottini; Paolo Canuti; Kyoji 

Sassa. (Org.). Landslide Science and Practice. 1ed.Berlin: Springer Berlin 

Heidelberg, 2013, v. 6, p. 377-384. 

Coelho Netto, A. L.; Sato, A. M.; Avelar, A. S.; Vianna, L. G. G.; Araújo, I. S.; 

Ferreira, D. L.; Lima, P. H.; Silva, A. P.; Silva, R. P. (2013): January 2011: The 

Extreme Landslide Disaster in Brazil. In: Claudio Margottini; Paolo Canuti; Kyoji 

Sassa. (Org.). Landslide Science and Practice. 1ed.Berlin: Springer Berlin 

Heidelberg, 2013, v. 6, p. 377-384. 

COPPETEC/SEA-RJ (2009): Projeto Análise e qualificação sócio-ambiental do 

estado do Rio de Janeiro: subsídios ao Zoneamento Ecológico-Econômico. 

COPPETEC/SEA-RJ (2009): Projeto Análise e qualificação sócio-ambiental do 

estado do Rio de Janeiro: subsídios ao Zoneamento Ecológico-Econômico. 

Costa Nunes, A. D. (1969). Landslides in soils of decomposed rock due to intense 

rainstorms. In Proc. VII international conference on soil mechanics and 

foundation engineering, Mexico (pp. 547-554). 

Costa Nunes, A. D. (1969). Landslides in soils of decomposed rock due to intense 

rainstorms. In Proc. VII international conference on soil mechanics and 

foundation engineering, Mexico (pp. 547-554). 

DRM (2014): Plano de contingência do DRM-RJ - período 12/2014 - 04/2015. 

DRM (2014): Plano de contingência do DRM-RJ - período 12/2014 - 04/2015. 



34 
 

EM-DAT (2015) Disponível em: http://www.emdat.be/database. Acessado em: 

22/01/2015. 

EM-DAT (2015) Disponível em: http://www.emdat.be/database. Acessado em: 

22/01/2015. 

Fernandes, N. F.; Amaral, C. P. (1996): Movimentos de massa: uma abordagem 

geológica-geoorfológica In: Geomorfologia e Meio Ambiente. Rio de Janeiro: 

Bertrand, 1996, p. 123-194.  

Fernandes, N. F.; Amaral, C. P. (1996): Movimentos de massa: uma abordagem 

geológica-geoorfológica In: Geomorfologia e Meio Ambiente. Rio de Janeiro: 

Bertrand, 1996, p. 123-194.  

Fernandes, N. F.; Guimarães, R. F.; Gomes, R. A. T.; Vieira, B. C.; Montgomery, D. 

R.; Greenberg, H. (2001): Condicionantes geomorfológicas dos deslizamentos 

nas encostas: avaliação de metodologias e aplicação de modelo de previsão de 

áreas susceptíveis. Revista Brasileira de Geomorfologia, v. 2, p. 51-71. 

Fernandes, N. F.; Guimarães, R. F.; Gomes, R. A. T.; Vieira, B. C.; Montgomery, D. 

R.; Greenberg, H. (2001): Condicionantes geomorfológicas dos deslizamentos 

nas encostas: avaliação de metodologias e aplicação de modelo de previsão de 

áreas susceptíveis. Revista Brasileira de Geomorfologia, v. 2, p. 51-71. 

G1 (2015) Deslizamento de pedras fere três na BR-101, em Angra dos Reis, RJ. 

Disponível em: http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-

verde/noticia/2015/03/deslizamento-de-pedras-fere-tres-na-br-101-em-angra-

dos-reis-rj.html. Acessado em: 30/03/2015. 

G1 (2015) Deslizamento de pedras fere três na BR-101, em Angra dos Reis, RJ. 

Disponível em: http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-

verde/noticia/2015/03/deslizamento-de-pedras-fere-tres-na-br-101-em-angra-

dos-reis-rj.html. Acessado em: 30/03/2015. 

Guidicini, G., & Iwasa, O. Y. (1977). Tentative correlation between rainfall and 

landslides in a humid tropical environment. Bulletin of the International 

Association of Engineering Geology-Bulletin de l'Association Internationale de 

Géologie de l'Ingénieur, 16(1), 13-20. 

Guidicini, G., & Iwasa, O. Y. (1977). Tentative correlation between rainfall and 

landslides in a humid tropical environment. Bulletin of the International 

Association of Engineering Geology-Bulletin de l'Association Internationale de 

Géologie de l'Ingénieur, 16(1), 13-20.  



35 
 

Guidicini, G.; Nieble, C. (1984). Eslabilidade de Taludes Naturais e de 

Escavaefio. Edgard B1i'1cher_ S50 Paulo, SP. 

Guidicini, G.; Nieble, C. (1984). Eslabilidade de Taludes Naturais e de 

Escavaefio. Edgard B1i'1cher_ S50 Paulo, SP. 

Gullo, F. T. (2015): Percepção de risco associado a deslizamentos nas comunidades 

do Morro da Carioca, Morro do Abel e Morro do Santo Antônio, Angra dos Reis, 

RJ. Monografia em Engenharia Civil (Escola Politécnica/UFRJ), 196 p. 

Gullo, F. T. (2015): Percepção de risco associado a deslizamentos nas comunidades 

do Morro da Carioca, Morro do Abel e Morro do Santo Antônio, Angra dos Reis, 

RJ. Monografia em Engenharia Civil (Escola Politécnica/UFRJ), 196 p. 

Jones, F. O. (1973). Landslides of Rio de Janeiro and the Serra das Araras 

escarpment, Brazil. US Government Printing Office. 

Jones, F. O. (1973). Landslides of Rio de Janeiro and the Serra das Araras 

escarpment, Brazil. US Government Printing Office. 

Kanji, M. A., Massad, F., & Cruz, P. T. (2003). Debris flows in areas of residual soils: 

occurrence and characteristics. In International Workshop on Occurrence and 

Mechanism of Flows in Natural Slopes and Earthfills (pp. 1-13). 

Kanji, M. A., Massad, F., & Cruz, P. T. (2003). Debris flows in areas of residual soils: 

occurrence and characteristics. In International Workshop on Occurrence and 

Mechanism of Flows in Natural Slopes and Earthfills (pp. 1-13). 

Lacerda N. A.; Coelho Netto, A. L. (2014): Gestão de Áreas de Risco a 

Deslizamentos e Estratégias de Resposta a Desastres: um estudo sobre a 

percepção de risco da população local através do sistema de alerta e alarme. 

In: VI Congresso Iberoamericano de Estudios Territoriales y Ambientales. 2014. 

São Paulo. 

Lacerda N. A.; Coelho Netto, A. L. (2014): Gestão de Áreas de Risco a 

Deslizamentos e Estratégias de Resposta a Desastres: um estudo sobre a 

percepção de risco da população local através do sistema de alerta e alarme. 

In: VI Congresso Iberoamericano de Estudios Territoriales y Ambientales. 2014. 

São Paulo. 

SEDECT/AR (2015): Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito do Município de 

Angra dos Reis. Disponível em: http://www.defesacivil.angra.rj.gov.br. Acesso 

em: 30/03/2015. 



36 
 

SEDECT/AR (2015): Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito do Município de 

Angra dos Reis. Disponível em: http://www.defesacivil.angra.rj.gov.br. Acesso 

em: 30/03/2015. 

Selby, M. J. (1993):Hillslope Materials and Processes. New York: Oxford University 

Press. 2 ed. 

Selby, M. J. (1993):Hillslope Materials and Processes. New York: Oxford University 

Press. 2 ed. 

Soares, J.E.S.; Politano, C.F. (1997): Deslizamento de massa de solo de grandes 

dimensões, encosta de Piraquara. In: Conferência Brasileira de Estabilidade de 

Encostas, Rio de Janeiro, p. 475-484. 

Soares, J.E.S.; Politano, C.F. (1997): Deslizamento de massa de solo de grandes 

dimensões, encosta de Piraquara. In: Conferência Brasileira de Estabilidade de 

Encostas, Rio de Janeiro, p. 475-484. 

Tângari, V. R., Rego, A. Q.,; Montezuma, R. C. (2012). O Arco Metropolitano do Rio 

de Janeiro–integração e fragmentação da paisagem metropolitana e dos 

sistemas de espaços livres de edificação.PROARQFAU/UFRJ. 

Tângari, V. R., Rego, A. Q.,; Montezuma, R. C. (2012). O Arco Metropolitano do Rio 

de Janeiro–integração e fragmentação da paisagem metropolitana e dos 

sistemas de espaços livres de edificação.PROARQFAU/UFRJ. 

UFSC/CEPED (2012): Atlas brasileiro de desastres naturais 1991 a 2010: volume 

Brasil. Florianópolis. 

UFSC/CEPED (2012): Atlas brasileiro de desastres naturais 1991 a 2010: volume 

Brasil. Florianópolis. 

UNISDR (2015): Terminology on Disaster Risk Reduction, 2009. Disponível em: 

http://www.unisdr.org/we/inform/publications/7817. Acessado em 22/01/2015. 

UNISDR (2015): Terminology on Disaster Risk Reduction, 2009. Disponível em: 

http://www.unisdr.org/we/inform/publications/7817. Acessado em 22/01/2015. 


