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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 DOCUMENTO DE APROVAÇÃO  
 

O Plano de Contingência de proteção e defesa civil para deslizamentos de 

grande impacto, inundações e alagamentos ou processos geológicos ou hidrológicos 

correlatos do município de São João de Meriti estabelece os procedimentos a serem 

adotados pelos órgãos envolvidos direta ou indiretamente na prevenção e na resposta 

a emergências e desastres relacionados a estes eventos naturais.  

 

O presente plano foi elaborado e aprovado pelos órgãos e instituições 

integrantes do Sistema Municipal de Defesa Civil de São João de Meriti, que 

constituem o Grupo de Ações Coordenadas - GRAC, identificados na página de 

assinaturas, os quais assumem compromissos de atuar de acordo com a competência 

que é conferida, bem como, realizar as ações para a criação e manutenção das 

condições necessárias ao desempenho das atividades e responsabilidades previstas 

neste Plano. 

Constam ainda na composição deste plano geral, o planejamento singular de cada 

secretaria e órgãos mencionados, bem como a matriz de responsabilidade que estarão 

arquivadas junto ao exemplar original, posicionado junto à Defesa Civil e utilizados em 

caso de necessidade. 

Vale ressaltar que a Coordenadoria de Defesa Civil é órgão de Proteção e Defesa 

Civil do Município, porém a efetividade das ações de redução de risco só vem 

acontecendo em São João de Meriti, graças à visão sistêmica de todos os entes 

envolvidos e que compõem tal sistema. 

 
1.2 PÁGINA DE ASSINATURAS  
 

NOME FUNÇÃO/ÓRGÃO ASSINATURA 
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1.3 REGISTRO DE ALTERAÇÕES  
 
 

DATA ALTERAÇÃO OBS. 

   

   

   

   

   

   

      

 
1.4 REGISTRO DE CÓPIAS DISTRIBUÍDAS  
 

NÚMERO ÓRGÃO DATA ASSINATURA 

    

    

    

    

 
 

      

  
 

      

  
 

      

 

 

1.5 INSTRUÇÕES PARA USO DO PLANO  
 

O Plano de Contingências para risco de desastres relacionados às fortes 

precipitações pluviométricas pertence ao Município de São João de Meriti e o sucesso 

deste, está intimamente ligado à participação dos órgãos municipais que 

desempenharam esforços em conjunto na sua elaboração e trabalharão na sua 

execução. 

O referido plano foi elaborado para ser aplicado nas seguintes áreas de risco 

em desastres ocasionados devido a fortes precipitações pluviométricas: conforme item 

3.2 onde identifica e delimita as áreas de risco de escorregamentos, inundações e 

alagamentos.  

Sua estrutura está montada com os seguintes tópicos: Introdução, Finalidade, 
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Situação e pressupostos, Operações, Atribuição de Responsabilidades, Administração, 

Logísticas anexas.  

Sua validade será no período compreendido de 15 de dezembro de 2018 a 15 de 

abril de 2018, período compreendido de maiores índices de precipitação pluviométrica, 

entretanto, suas ações serão efetivadas em qualquer momento chuvoso. 

A data limite para revisão do plano será o dia 15 de novembro de 2018. 

 

1.6 INSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PLANO  
 

Para melhoria e concretização deste Plano de Contingência deverão os órgãos 

envolvidos na sua elaboração e aplicação realizar exercícios simulados em conjunto, 2 

(duas) vezes ao ano, sendo 1 (um) exercício parcial e 1 (um) exercício geral, sob a 

coordenação da COMPDEC. Será emitido um relatório ao final, destacando os pontos 

do Plano que merecerão alteração ou reformulação, destacando as dificuldades 

encontradas na sua execução. Onde, serão emitidas sugestões para aprimoramento 

dos procedimentos adotados. Com base nas informações contidas nos relatórios, os 

órgãos participantes reunir-se-ão para elaborar a revisão do plano, lançando uma nova 

versão, que deverá ser distribuída aos órgãos de interesse.  

Caberá a COMPDEC criar um sistema de avaliação dos exercícios simulados, 

sendo esta ação executada em conjunto com os órgãos envolvidos. 

 

2. FINALIDADE 
 

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil para o Município de São 

João de Meriti estabelecerá os procedimentos a serem adotados pelos órgãos 

envolvidos nas ações de prevenção, mitigação, preparação e resposta a emergências 

e desastres, quando da atuação direta ou indireta em eventos relacionados aos 

desastres naturais, recomendando e padronizando a partir da adesão dos órgãos 

signatários os aspectos relacionados ao monitoramento para emissão dos níveis de 

avisos de VIGILÂNCIA, ATENÇÃO, ALERTA, ALERTA MÁXIMO, na resposta, 

incluindo as ações de socorro, ajuda humanitária e reabilitação de cenários, a fim de 

reduzir os danos e prejuízos decorrentes.  

 
3. SITUAÇÃO E PRESSUPOSTOS  
 

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil para deslizamentos, 

alagamentos e inundações ou processos geológicos ou hidrológicos inerentes ao 

Município de São João de Meriti, foi desenvolvido por meio da análise de avaliações 
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técnicas e mapeamentos de risco, efetuados dos cenários de risco identificados como 

prováveis e relevantes, caracterizados como hipóteses possíveis de desastres.  

Portanto, nossos níveis de avisos não possuem características singulares e 

estanques, possuindo características diversas, todas dentro de parâmetros adotados 

tecnicamente por estudos anteriores, como estudo de causa e efeito das chuvas, 

mapas de risco geológico feito pelo DRM e o Plano Municipal de Redução de Riscos 

da Cidade etc. 

 

3.1 SITUAÇÃO  
 

O município de São João de Meriti localiza-se na Baixada Fluminense, na 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e seu nome histórico é Cidade de São João 

do Rio Meriti, ocupando uma área de 34,5 (trinta e quatro e cinco) km² e o centro da 

cidade localiza-se a 22º48'14" de latitude sul e 43º22'20" de longitude oeste, a uma 

altitude de 19 (dezenove) metros.  

De acordo com o Censo Demográfico 2010 divulgado pelo IBGE, a população 

é de 458.673 (quatrocentos e cinquente e oito mil e sessentos e setenta e três)  

habitantes, mas estima-se que a população atual ultrapasse os 600.000 (seissentos) 

mil habitantes. Devido a sua alta densidade demográfica o município ganhou o título 

de  "O formigueiro das Américas", segundo dados do IBGE/2010 é de 13.024,56 hab/ 

km², estando entre uma das mais altas do continente americano.  

 

3.2 CENÁRIOS DE RISCO  
 
3.2.1 CARACTERÍSTICA METEOROLÓGICA 
 

Diversos fatores influenciam o clima no estado do Rio de Janeiro, afetados 

principalmente, com a proximidade do mar e do relevo. De uma maneira geral, na 

Baixada Fluminense predomina o clima tropical semi-úmido e as chuvas são 

abundantes na base da Serra do Mar.  

O Estado do Rio de Janeiro permanece na maior parte do tempo com 

condições de céu claro ou com pouca nebulosidade e ventos de direção nordeste de 

fraca intensidade que predominam no nordeste do Estado (FIDERJ 1978 apud 

Dereczynski, 2009). Esta situação de estabilidade sobre o Estado é interrompida pela 

chegada de sistemas transientes, por exemplo: sistemas frontais, ciclones 

extratropicais, vórtices ciclônicos de altos níveis de origem subtropical, sistemas 

convectivos de mesoescala e outros sistemas que promovem o aumento da 

nebulosidade, a ocorrência de precipitação e a intensificação dos ventos. 
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Durante os meses do ano, março é comum o estabelecimento da Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que se caracteriza por uma banda de 

nebulosidade convectiva, estendendo-se, em geral, desde a Amazônia até o Oceano 

Atlântico, numa direção noroeste-sudeste (Dereczynski et al, 2009). 

Todos os sistemas meteorológicos citados são de certa forma, responsáveis 

pelas precipitações em São João de Meriti, além disto, são observadas convecções 

localizadas que ocorrem, principalmente, no verão. Estas se formam em poucas horas 

devido ao alto aquecimento e disponibilidade de umidade.  

O regime de chuvas da cidade é pouco conhecido pela falta de observações 

meteorológicas. Porém, os autores ABREU e BRANDÃO (2006), com os poucos 

dados coletados através de uma pesquisa de campo, mostram que o período chuvoso 

ocorre de dezembro à março, precipitando de forma concentrada em poucos dias, 

geralmente, associadas a entrada de sistemas frontais, quando chuvas superiores a 

50 mm, em apenas 1 (um) dia são frequentes.   

 

3.2.2 - FATORES AGRAVANTES: 
 

No ano de 2013 o Município recebeu do Ministério das Cidades o Plano 

Municipal de Redução de Risco, onde a natureza desse foi de confeccionar o 

mapemanto e gerenciamentos das áreas  de risco a escorregamentos e inundação no 

Município de São João de Meriti, documento esse de referência que determinará 

parâmetros fundamentais para implantação e desenvolvimento de uma política pública 

de gestão de risco associado a escorregamentos e inundações em áreas urbanas de 

ocupação precária no município, reunindo ainda uma série de medidas estruturais e 

não estruturais para minimizar os problemas ambientais e sociais das áreas de risco, 

trabalho esse realizado pela Empresa REGEA Geologia e Estudos Ambientais. 

O Plano Municipal de Redução de Risco apresenta através das Tabelas 10.1, 

10.2 e 10.4 – Áreas e Setores de Risco a Escorregamentos e inundação no Município, 

onde 8672 edificações encontram-se em risco de escorregamentos, que foram 

hierarquizados entre graus de risco de 1 a 4 e 9651 edificações encontram-se em grau 

de risco1  referente a inundação. 

O Plano apresenta ainda na tabela 10.6 que 7.625 edificação encontram-se em 

risco iminente de escorregamento, sendo 2.528 em risco 3 - alto e 5.097 em risco 4 –

muito alto, podemos então estimar que 30.500 pessoas encontram-se em risco 

imininente a escorregamentos, levando em conta a composição do nucleo familiar com 

4 pessoas. 
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No tocante aos alagamentos e as inundações a assimilação e o costume da 

população perante a ocorrência de inundações e alagamentos e na impossibilidade 

(provisória) do uso de suas residências, existe um reduzido número de solicitações 

para este tipo de desastres o que acarretou numa dificuldade quanto à identificação 

das áreas mais vulneráveis, podendo ainda existir áreas que não constam no relatório 

de solicitações da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, mesmo assim, a partir do 

estudo do número de solicitações comparado ao índice pluviométrico, podemos 

estabelecer parâmetros de monitoramento das áreas vulneráveis aos alagamentos e 

inundações. 

Cabe ressaltar, que após a realização de Vistorias Técnicas, in loco, foi 

possível constatar que em determinadas áreas, como exemplo as Ruas: Apa, Itororó, 

Magno, Getúlio Vargas, foi identificado que a condição de Vulnerabilidade para a 

ocorrência dos alagamentos agrava-se em função de estarem localizadas próximo de 

locais de aclive, o que acarreta o recebimento das águas (enxurradas) que descem 

das encostas, formando pequenas bacias, onde a rede de drenagem pluvial não 

suporta o volume de água recebido, devido ao seu assoreamento ou estrangulamento, 

tendo como agravante que a maioria das edificações encontram-se abaixo do nível do 

logradouro, em alguns casos com desnível de aproximadamente 1 (um) metro, ficando 

assim a água represada nas partes mais baixas. 

Situação essa agravada pelo mau descarte do lixo por parte da população, já 

que é disposto em encostas e nas ruas em horários não condizentes com o serviço de 

coleta e, em muitas vezes, o lixo é colocado para recolhimento momentos antes da 

chuva, logo, na ocorrência da precipitação pluviométrica, os bueiros ficam obstruídos, 

acarretando alagamento na cidade e interrupção no trânsito nas principais vias 

rodoviárias da cidade. 

 Foi possível apurar, com as vistorias técnicas e entrevistas com os moradores 

locais, que os alagamentos não costumam causar sérios danos humanos 

(desalojados, desabrigados, vítimas parciais ou fatais) e materiais, porém, ocasiona 

diversos transtornos à população como a perda de móveis e utensílios. Em outras 

áreas, como no Centro da Cidade, afeta o tráfego de veículos, bem como, de 

pedestres causando prejuízos econômicos públicos e privados ao município.  

nos último 5 anos pudemos perceber que houve um aumento da criminalidade 

em nosso município, principalmente no que tange ao tráfico de drogas, que na maioria 

das vezes preferem as áreas de encostas para se estabelecerem, o que vem 

dificultando e muitas das vezes impedindo a realização de nossas ações preventivas 

junto a população, como por exemplo, o cadastro, a capacitação, estabelecimento de 

rotas seguras, vistorias técnicas, bem como, nas ações de resposta. 
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Não há local destinado com estrutura prévia para abrigo temporário para a 

população vítima de impacto dos desastres. Portanto, assim optou-se caso haja 

necessidade, abrigar famílias nas instituições religiosas e em último caso nas escolas 

públicas municipais. 

Embora, o município esteja trabalhando para a reconstituição de suas 

principais encostas, em situação de risco e reabilitando casas de moradores vítimas 

de desastres, ainda não houve conclusão de obras devido a diversos fatores, tais 

como: processos licitatórios, análise técnica minuciosa, e demais generalizações. 

 

Nome do risco: Escorregamentos 

Locais: constante no anexo 6, área de vistorias 

 

Descrição: O Município de São João de Meriti possui um relevo composto por 

55 (cinquenta e cinco) elevações, com altitude máxima aproximadamente de 120 

(cento e vinte) metros intercaladas por áreas de baixadas, estruturalmente situados no 

Graben da Guanabara. As elevações são caracterizadas como colinas residuais, de 

baixa topografia, com vertentes convexas e topo arredondado, de sedimentação 

remanescente do rebaixamento do relevo. A composição superficial dessas colinas 

são, na maioria, solos residuais maduros, de textura argilo-arenoso, com grânulo, 

seixos e em casos esporádicos matacões de dimensões métricas, originados por 

rochas granitoides. 

As drenagens dessas morfologias são incipiente, com grandes quantidades 

de sulcos e ravinas produzidos pela ação antrópica. 

 

Histórico recente de desastres:  

No final de 2009 (dois mil e nove), o município foi acometido por um período 

de chuvas constantes que se iniciou no dia 28 (vinte e oito) de dezembro, gerando um 

índice de 186,80 mm (cento e oitenta e seis e oitenta milímetros) entre o dia 28 (vinte 

e oito) ao dia 31 (trinta e um) do mês em lide, e um acumulado de 348,40mm 

(trezentos e quarenta e oito e quarenta milímetros) impactando os terrenos de 

encostas em aclive, desestabilizados por ações antrópicas e gerando diversas 

ocorrências de movimento de massas (deslizamento) em áreas possuidoras de 

unidades habitacionais e ocupação humana. 

Em termos de danos e prejuízos, o desastre gerou um número de mais de 

400 (quatrocentos) desalojados, 89 (oitenta e nove) desabrigados e 01 (uma) vítima 

fatal por conta de um deslizamento de encosta, como dano humano, em torno de R$ 
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50.000 (cinquenta mil) de dano material e incalculável somo por consequência de 

danos ambientais, principalmente aqueles que foram provenientes do rompimento de 

extensa malha de rede de esgoto colapsada e destruída. 

 

Fatores contribuintes:  

 O Município de São João de Meriti, nas últimas décadas, sofreu uma intensa 

expansão urbana, sem um planejamento adequado do uso do solo. A ocupação 

desordenada nas áreas de encosta da cidade, com construções de edificações sem 

acompanhamento técnico especializado, associada à falta de percepção de risco da 

população e a condição social existente são realidades que contribuem para o aumento 

da vulnerabilidade e conquentemente aumento do grau de risco em relação aos eventos 

de movimentos gravitacionais de massa, enchentes e inundações. Comumente, são 

observados cortes nos taludes/encostas, desmatamentos, implantação irregular de 

instalações hidro-sanitárias, despejo de esgoto em fossas ou sumidouros, falta de 

canalização da água servida, despejo inadequado do lixo, além das áreas de cultivo. As 

intervenções antrópicas citadas causam a desestabilizações das encostas e criam 

cenários de grande vulnerabilidade para a população local. 

 

Evolução e possibilidade de monitoramento e alerta:  

 A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, através da Seção de Meteorologia 

e Geologia fará o monitoramento para emissão do ALERTA / ALARME, conforme 

protocolos abaixo descritos: 

 

3.2.3 – MONITORAMENTO METEOROLÓGICO 
 

3.2.3.1 – PROTOCOLO DO METEOROLOGISTA 
 

O serviço de previsão meteorológica do município de São João de Meriti 

disponibilizará a previsão de tempo e se necessário emitirá avisos meteorológicos. 

Assim, serão informados o resumo sinótico do dia e a previsão para os dois dias 

seguintes. Na sexta-feira, a previsão deverá ser feita para o fim de semana e segunda-

feira, porém o serviço meteorológico estará atento a qualquer mudança súbita no 

quadro meteorológico. 

Em casos de precipitações, que possam vir a ocasionar riscos, o 

Meteorologista deverá entrar em contato, via telefonema, com o coordenador de 

serviços técnicos que repassará ao subsecretário. 
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Os valores para os níveis de avisos foram baseados nos dados de precipitação 

da estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) da Vila Militar 

para os anos de 2002 a 2011, sendo esta, a estação meteorológica mais próxima do 

município de São João de Meriti. Destes dados foram analisados os eventos de maior 

magnitude de precipitação destes anos, baseando-se nos cálculos dos percentis.  

I - Padrão evolutivo: 

Alguns sistemas atmosféricos podem permanecer por vários dias ou, até 

mesmo, podem ocorrer de maneira consecutiva, muitas vezes, estendendo o período 

de chuva por vários dias, podendo-se assim definir a continuidade da magnitude do 

fenômeno ou seu agravamento. 

Um exemplo de sistema que permanece por alguns dias é Zona de 

Convergência do Atlântico Sul. Esta pode influenciar condições de tempo por mais de 

4 dias, provocando chuvas moderadas ao longo deste período. 

Por esta razão, o meteorologista responsável, ao detectar o desenvolvimento, a 

previsão da permanência ou a formação de um sistema meteorológico que agrave o 

quadro de precipitações já existente, deverá avisar ao coordenador 

responsável sobre a característica evolutiva do fenômeno.  

Nos procedimentos de previsão serão utilizadas informações disponíveis 

por diversos centros de previsão e estudo de tempo e clima. Dentre estas 

informações podemos ressaltar as seguintes consultas: 

•Imagens de satélite na banda do infravermelho e visível; 

•Sondagens meteorológicas;  

•As cartas sinóticas em todos os níveis ( baixos, médios e altos);  

•Dados de Pressão, Temperatura, Umidade, Intensidade e direção 

do vento. 

•Informações de código METAR dos aeroportos;  

•Resultados de modelagem numérica, como: 

Divergência em 300 hPa; 

Convergência do fluxo de umidade em 850 hPa; 

Omega em 300 hPa; 

Radiação de onda longa;  

Umidade relativa em 850 hPa; 

Magnitude do vento. 
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Os agentes que estiverem de plantão na base da COMPDEC durante 

alguma situação meteorológica interessante, auxiliarão a meteorologista 

fornecendo as informações de observações do tempo. Será solicitado a estes 

agentes que eles observem: 

• Direção e intensidade do vento; 

• As características das nuvens. Se possível, incluir descrição de altura 

das nuvens (baixas, médias ou altas) ou se tem grande desenvolvimento 

vertical. 

A equipe de plantão que sai de serviço deverá realizar a leitura dos 

pluviômetros (O pluviômetro semiautomático da base e o modelo ville de paris, 

localizado na Escola Municipal Henfil Chico e Betinho), todos os dias às 

7h00min. 

Quando a meteorologista identificar através da previsão meteorológica 

as condições favoráveis à ocorrência de precipitações moderadas, fortes ou 

muito fortes, a equipe de plantão assumirá, de acordo com a escala de serviço, 

o serviço de monitoramento pluviométrico, devendo informar imediatamente a 

meteorologista se algum dos pluviômetros alcançarem o volume de chuva de: 

�Nos primeiros 30 minutos: Se a precipitação for superior a 10 mm. 

�Em 1 hora: Se a precipitação for igual ou superior a 20 mm. 

�Em 24 horas: Se a precipitação for igual ou superior a 30 mm. 

Monitoramento das condições Meteorológicas: 

O monitoramento será de vital importância para detectar a formação de 

nuvens convectivas ocorridas em um curto espaço de tempo. Por este motivo, 

meteorologistas deverão acompanhar as informações disponíveis pelos 

diversos órgãos de previsão. 

Ferramentas de grande utilização no monitoramento serão: 

• As informações do radar meteorológico do município do Rio de 

Janeiro; 

• Alerta de cheias (INEA); 

• Quantidade de precipitação acumulada nas últimas 24, 48, 72 e 96 

horas, detectada pela rede pluviométrica, bem com a registrada pela 

Estação Hidrológica no INEA,  



 

 

13 

 

• Informações recebidas dos agentes de defesa civil que observarão as 

condições de tempo; 

• Imagens de satélites; 

• Informações do quadro de marés (Disponíveis pelos órgãos: Diretoria 

de hidrografia e Navegação (DHN) e Centro de Hidrografia da 

Marinha- CHN) 

 3.2.3.2  MONITORAMENTO GEOLÓGICO 
 

O monitoramento, em relação aos riscos geológicos, nos dias de chuvas será 

feito a partir de dados pluviométricos passados pelo setor de meteorologia.  

Em um primeiro momento, as observações serão realizadas por agentes de 

defesa civil, através de postos avançados, em locais mais vulneráveis a movimentos 

gravitacionais de massa, seguindo uma classificação de riscos, pré-definida pelo setor 

de geologia. 

 Nas vistorias deverão levar em consideração as seguintes características 

locais: 

- Tipo de talude (corte ou aterro) 

- Material que compõe talude 

- Altura do talude 

- Ângulo de Inclinação  

- Tipo de Cobertura vegetal 

- Grau de vulnerabilidade das construções 

- Escoamento superficial 

- Materiais transportados 

 

Resultados estimados: de acordo com a tabela 10.6 do Plano municipal de 

Redução de Riscos – PMRR, cerca de 7.625 edificação encontram-se em risco 

iminente de escorregamento, sendo 2528 em Risco 3 - Alto e 5097 em Risco 4-  Muito 

Alto, podemos então estimar que 30.500 pessoas encontram-se em risco imininente a 

escorregamentos, levando em conta uma composição do núcleo familiar com 4 

pessoas. 
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Componentes críticos:  

Nome do risco: Inundações 

Locais:  

Número do 
Setor 

Grau de 
Risco 

Nome do Setor Coord. X Coord. Y 

SM-059-01-R1 R1 Jardim Metrópole, Avenida Alberto de Oliveira. 669820 7481931 

SM-060-01-R1 R1 Jardim Metrópole 667101 7481428 

SM-061-01-R1 R1 Jardim Metrópole, Rua Glória. 669243 7480439 

SM-062-01-R1 R1 Jardim Tietê 671247 7479731 

SM-063-01-R1 R1 Jardim Tietê, Rua Rio Flores. 671347 7478928 

SM-064-01-R1 R1 Parque Analândia, Estrada São João Caxias. 670649 7477752 

SM-065-01-R1 R1 Centro, Avenida Rio Pavuna / Rua Alagoas. 668397 7477378 

SM-066-01-R1 R1 Engenheiro Belford, Limite com Pavuna. 666770 7476831 

SM-067-01-R1 R1 Parque São Nicolau, Rio Pavuna. 665735 7476329 

 

Descrição:  

As principais vias de drenagens da cidade, em extensão e volume, são os rios 

Sarapuí, e Pavuna.  

            O Rio Pavuna possui 14 quilômetros de curso e nasce no pântano do Sítio do 

Retiro, serra de Bangu, na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, 

Desembocando na Baía de Guanabara, na altura da Ilha do Governador (fonte: 

Wikipédia, a enciclopédia livre) e, conforme consulta no programa do Google Earth, 

observamos que de sua nascente até sua foz, á margem direita está o município do 

Rio de janeiro, delimitando território municipal com os municípios de Nilópolis, São 

João de Meriti e Duque de Caxias. 

O Trecho em que o Rio Pavuna delimita limite com o município de São João de 

Meriti, mais especificamente com os bairros São Mateus, Engenheiro Belford, Centro e 

Parque Araruama, encontra-se todo canalizado, com largura entre 6 e 40 metros.  

Rio Pavuninha – Ramificação do Rio Pavuna, que atualmente não recebe, à 

montante, contribuição deste, com aproximadamente 1500 m de extensão, com 

largura aproximada entre 3 e 5 metros, sendo ponto de escoamento das águas de 

saneamento e drenagem advindas de partes dos bairros Centro, Venda Velha e 

Parque Araruama, e possivelmente sofre com a influência do movimento das marés, 

que pode acarretar na inversão de fluxo das águas do Rio Pavuna à jusante do 

mesmo. 

O Rio Sarapuí é um rio do estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Já se chamou 

"Rio Santo Antônio". Os seus afluentes principais são os rios Socorro, Santo Antônio e 

da Prata, as valas Bom Pastor, Jardim Gláucia, dos Teles, Bananal, Gaspar Ventura, 

os canais do Peri e do Rocha e o Valão Coletor Jardim Gramacho. Juntamente com o 

Rio Iguaçu, forma a Bacia Hidrográfica do Iguaçu/Sarapuí. 
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Ele tem sua nascente na Serra de Bangu, com o comprimento de 36 km, 

Deságua no Rio Iguaçu, no município de Duque de Caxias, na região da Baixada 

Fluminense. Passa pelos municípios de Nilópolis, Duque de Caxias, Mesquita, Rio de 

Janeiro, São João de Meriti e Belford Roxo. 

O Município também possui diversos córregos e valões, atualmente utilizados 

como linha de drenagem para captação de esgoto e águas pluviais. 

 

Resumo histórico:  

 Dentre as solicitações recebidas pela Divisão Operacional, os relatos quanto às 

inundações nos mostram que não costumam causar grande impacto que possa 

contribuir com sérios danos humanos e materiais, causando assim um transtorno 

temporário quando da elevação das águas e retorno ao seu leito. 

 

Fatores contribuintes:  

 Condição de assoreamento dos rios, córregos e valões, habitações 

aparentemente de população de baixa renda localizada às margens e a falta de 

percepção de risco da população quanto ao descarte do lixo domiciliar. 

 

Rio Sarapuí - de acordo com as solicitações registradas na Coordenadoria temos como 

pontos crítico a área próxima ao CIEP 115 – Antônio Francisco Lisboa – Aleijadinho, 

localizado na Av. do Comércio, 1 – Jardim Metrópole, local inclusive de divisa territorial 

com o Município de Duque de Caxias. 

 

Rio Pavuna - O mesmo encontra-se com alguns pontos de assoreamento, mas que 

aparentemente não apresentam condições significativas de vulnerabilidade, porém 

uma possível causa das inundações é a existência de um ponto de estrangulamento 

das águas na Avenida Nossa Senhora das Graças, sob a linha férrea, tendo ainda 

como fator agravante a interferência do nível das marés, tais condições de 

vulnerabilidades associadas às fortes precipitações pluviométricas elevam nível das 

águas que normalmente é de 1.04 m, chegando inclusive a ultrapassar sua cota de 

transbordo que é de 3,2 (fonte Estação INEA). 

 

Evolução e possibilidade de monitoramento e alerta:  

 O Monitoramento do Rio Pavuna é realizado pelo Instituto Estadual do 

Ambiente através de Estação Hidrológica Localizada no Centro do Município. 

 No rio Sarapuí o município não possui equipamentos que auxiliem no 

monitoramento do nível de suas águas 
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 A Coordenadoria adotará para auxiliar no monitoramento, ações operacionais 

para ativação de postos avançados pelo território do município, onde tal ação trará 

celeridade ao atendimento da população vulnerável a esse risco. 

 

Resultados estimados:  

Estima-se que devido a este desastre é causado à impossibilidade provisória do 

uso das residências, não causando sérios danos as edificações, porém ocasiona 

transtornos, como a perda de móveis e utensílios e a interrupção momentânea do 

tráfego de veículos, bem como o de pedestres pelo município, causando prejuízos 

econômicos e sociais a Cidade.  

 

Componentes críticos: As partes rebaixadas são antigas planícies de 

domínios fluviais, compostos superficialmente por depósitos quaternários, que 

atualmente encontra-se, na maior parte, ocupadas. Atualmente, as maiorias das vias 

de drenagens que convergem para estas áreas encontram-se encobertas por ruas e 

avenidas. Nas partes expostas, essas drenagens, na maior parte, estão assoreadas 

devido a vários fatores como, acúmulo de lixo, despejo de esgoto “in natura” e mesmo 

por processos naturais. 

 

Nome do risco: Alagamentos 

Locais:  

Bairro Logradouros 

Centro Rua Cel Henrique da Fonseca, Rua Santo Antônio. 

Coelho da Rocha Rua Safira, Avenida Dr. Eronides Martins dos Santos. 

Éden Rua Silveira, Travessa João Serra. 

Jardim Paraíso Rua Transamazônica 

Jardim Sumaré Rua Apa, Rua Itororó, Estrada das Pedrinhas, Rua Magno, Avenida Getúlio 

Vargas. 

 

Parque Araruama 

Avenida Dionísio Rocha, Estrada Municipal de São João de Meriti, Rua Rio 

das Ostras, Rua dos Coqueiros, Rua Mario Belo, Rua Pedra Ruiva, Rua das 

Rosas. 

São Mateus Rua Américo Vasques Entrago,  Rua Iara. 

Tomazinho Rua Gonçalves Ferreira, Rua Bento Siqueira. 

Venda Velha Rua José de Souza Sampaio, Rua Luiz Silveira de Menezes, Rua Anastácio 

Correa, Rua Arnaldo de Menezes. 

Vila Tiradentes Rua Sebastião Carvalho de Bastos. 

Vilar dos Teles Rua Nossa Senhora dos Navegantes, Rua Alberto Jeremias, Rua Arthur de 

Oliveira Costa, Rua São Gonçalo. 
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Descrição:  

 O município por ser composto em seu relevo de 55 pontos de elevação (morros), 

existe diversos pontos que recebem as águas que descem em enxurradas 

acumulando nas partes mais baixas devido à ausência ou a capacidade limitada do 

escoamento dessas águas. 

 

Resumo histórico:  

 A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil conseguiu identificar as 

áreas acima descritas, através das solicitações de atendimento realizado pela 

população e confirmadas por vistorias técnicas in loco, porém conseguimos 

identificar que o número de solicitações é muito reduzido para este tipo de 

solicitação podendo então as áreas de suscetibilidade a esta ameaça ser ainda 

maior. Entende-se que este cenário se dá devido à assimilação e o costume da 

população perante a ocorrência de alagamentos, tendo em vista que quando da 

concretização desta ameaça, as conseqüências são de baixa intensidade, 

comprometendo  a impossibilidade (provisória) do uso de suas residências, bem 

como transtornos relacionados ao trafego de veículos e pedestres pela cidade. 

 

Fatores contribuintes:  

 Na realização de Vistorias técnicas in loco, foi possível constatar que em 

determinadas áreas, como por exemplo, as Ruas: Apa, Itororó, Magno, Getúlio 

Vargas, foi identificado que a condição de Vulnerabilidade para a ocorrência dos 

alagamentos agrava-se em função de estar localizado próximo de locais de aclive, o 

que acarreta o recebimento das águas (enxurradas) que descem das encostas, 

formando pequenas bacias. 

 

Evolução e possibilidade de monitoramento e alerta:  

 A Coordenadoria disponibilizará através da Web, site da prefeitura e redes 

sociais, a previsão meteorológica, o que auxiliará na preparação da população para o 

enfrentamento desta ameaça. 

A Coordenadoria adotará ainda para auxiliar nas ações operacionais, a ativação de 

postos avançados pelo território do município, o que trará celeridade ao atendimento 

da população vulnerável a essa ameaça. 

        

      Resultados estimados:  

Estima-se que devido a este desastre é causado à impossibilidade provisória do 

uso das residências, não causando sérios danos as edificações, porém ocasiona 
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transtornos, como a perda de móveis e utensílios e a interrupção momentânea do 

tráfego de veículos, bem como o de pedestres pela Cidade, causando prejuízos 

econômicos público e privados.  

 

       Componentes críticos:  

Devido à falta de percepção da população, identificamos como condições de 

vulnerabilidade o assoreamento da rede de drenagem devido ao mau descarte do lixo, 

tendo como agravante que a maioria das edificações se encontra abaixo do nível do 

logradouro, em alguns casos com desnível de aproximadamente 1 metro, ficando 

assim a água represada nas partes mais baixas. 

 

3.3 PRESSUPOSTOS DO PLANEJAMENTO  
 

 Para a utilização deste Plano, admitem-se as seguintes condições e 

limitações presentes:  

 A capacidade de resposta da Coordenadoria não sofre alterações significativas 

nos períodos noturnos, de feriados e de final de semana, uma vez que funciona em 

regime de prontidão com escala de 24 horas e tendo atualizado um plano de 

chamadas caso seja necessário o reforço com servidores de folga. 

 O município também possui em seu território órgãos estaduais, como Corpo 

de Bombeiros e Polícia Militar que atuarão em conjunto nas emergências. 

 Serão estabelecidos níveis de aviso para o sistema de alerta e alarme, 

visando orientar as demais agências municipais quando se colocarão em regime de 

sobreaviso, prontidão e ordem de deslocamento. 

 O tempo de mobilização de todos os órgãos envolvidos neste Plano é de no 

máximo 02 horas, independente do dia da semana e do horário do acionamento.  

 A mobilização dos demais órgãos estaduais de emergência ocorrerá em 02 

horas após ser autorizada.  

 O monitoramento deverá ser capaz de estabelecer as condições para um alerta 

indicando a possibilidade de ocorrências com 3 horas de antecedência para ocorrência 

de fortes precipitações pluviométricas que possam contribuir para os deslizamentos, 

alagamentos e inundações ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. 

  Devido à interrupção do acesso através do município devido aos alagamentos a 

Coordenadoria adotará a ativação de postos avançados que se antecederão as fortes 

precipitações, objetivando otimizar o atendimento a população vulnerável, bem como para 

mobilização dessa população para os pontos de apoio.  

 



 

 

19 

 

4. OPERAÇÕES  
 
4.1 CRITÉRIOS 
 
 O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil será ativado sempre que 

forem constatadas as condições e pressupostos que caracterizam um dos cenários de 

risco previstos, seja pela evolução das informações monitoradas, pela ocorrência do 

evento ou pela dimensão do impacto, em especial:  

 Quando a Seção de Meteorologia identificar através da previsão meteorológica 

identificar a possibilidade de ocorrência de precipitações pluviométricas, será instalado o 

nível de aviso “VIGILÂNCIA”, nível esse que estabelece ações internas da 

coordenadoria de defesa civil, através do monitoramento a ser realizado pela equipe de 

plantão.  

  Quando o nível do rio Pavuna, monitorado pelo Instituto Estadual do Ambiente 

for superior ou igual a 2,50 m e atingir o estágio de alerta, será ativado um posto 

avançado para vistoria in loco das condições de transbordo. 

 Quando a ocorrência de escorregamentos, inundações ou alagamentos for 

identificada por meio de solicitações feitas ao Centro de Operações da COMPDEC, 

através de contato telefônico, solicitação de outras agências municipais ou outros órgãos 

e por conhecimentos através da mídia, será ativado um posto avançado para 

atendimento da ocorrência. 

 
4.1.2 AUTORIDADE  
O Plano Municipal de Contingência poderá ser ativado pelas seguintes autoridades:  

Chefe do Executivo Municipal; 

Secretario Municipal de Ordem Pública 

Coordenador Municipal de Defesa Civil. 

 

4.1.3 PROCEDIMENTO  
 

 Após a decisão formal de ativar o Plano de Contingência de Proteção e Defesa 

Civil as seguintes medidas serão desencadeadas:  

 A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil ativará o Plano de chamadas para 

a composição das equipes que atuarão como postos avançados, o posto de comando e 

a compilação das informações.  

Os órgãos participantes ativarão seus protocolos internos definidos de acordo com o 

nível de aviso estabelecido e de acordo com o cenário (VIGILÂNCIA, ATENÇÃO, 

ALERTA e ALERTA MÁXIMO).  

Será estabelecido e enviado pelo Coordenador Municipal de Defesa Civil ao 
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Chefe do Executivo, Secretário de Ordem Pública e Coordenadoria de 

Comunicação/Imprensa o nível de aviso. 

 Caberá a Coordenadoria de Comunicação/Imprensa o nível de aviso aos outros 

Secretários Municipais. 

 A população será avisada através do envio de mensagens SMS, redes sociais, 

Voluntários dos Núcleos comunitários de Defesa Civil, dos diversos níveis de aviso e 

consequentes ações a serem adotadas. 

 

4.2 DESMOBILIZAÇÃO  
 

 A desmobilização será feita de forma organizada e planejada, priorizando os 

recursos externos e mais impactados nas primeiras operações. Deverá ordenar a 

transição da reabilitação de cenários para a reconstrução sem que haja interrupção no 

acesso da população aos serviços essenciais básicos.  

 

4.2.1 CRITÉRIOS  
 

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil será desmobilizado sempre que 

forem constatadas as condições e pressupostos que descaracterize um dos cenários de 

risco previstos, seja pela evolução das informações monitoradas, pela não 

confirmação da ocorrência do evento ou pela dimensão do impacto, em especial:  

Quando a evolução da precipitação após a ativação do plano, em 24 horas. 

 

Quando a evolução do nível do Rio Pavuna, Pavuninha, Sarapuí e demais córregos e 

valões após a ativação do Plano, monitorados Respectivamente pelo Instituto 

Estadual do Ambiente e pelos Postos Avançados da COMPDEC, tiverem retornado 

ao status de vigilância. 

Quando os indícios de escorregamentos previstos no protocolo de monitoramento 

geológico não identificarem risco iminente de escorregamentos. 

Quando a ocorrência de escorregamentos, inundações e alagamentos, tiverem sobre 

o controle de atendimento com recursos internos da COMPDEC.  
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4.1.2.2 AUTORIDADE  
 
O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil poderá ser desmobilizado pelas 

seguintes autoridades:  

Chefe do Executivo Municipal; 

Secretario Municipal de Ordem Pública 

Coordenador Municipal de Defesa Civil. 

 

4.1.2.3 PROCEDIMENTOS  
 
 Após a decisão formal de desmobilizar o Plano de Contingência de Proteção e 

Defesa Civil as seguintes medidas serão desencadeadas:  

 Os órgãos mobilizados ativarão os protocolos internos definidos de acordo com 

o nível da desmobilização (total ou retorno a uma situação anterior), dando prioridade ao 

restabelecimento dos serviços essenciais. 

 A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil desmobilizará o plano de chamada, 

postos de Avançados, o posto de comando e a compilação das informações.  

 

4.2 FASES – ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
 As ações de prevenção, mitigação e resposta e recuperação a ocorrências de 

deslizamentos, alagamentos e inundações bruscas ou processos geológicos ou 

hidrológicos correlatos no município de São João de Meriti serão desenvolvidas nas 

diferentes fases do desastre: No pré-desastre, e no desastre propriamente dito e na 

desmobilização. 

 Este plano de contingências contém como anexo uma matriz de articulação 

interinstitucional, a qual contempla uma gama de atribuições a serem realizadas pelos 

órgãos que compõem o executivo municipal, bem como órgãos estaduais e federais 

participantes, distribuídas nas diversas ações de Defesa Civil. 
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4.3 – NÍVEIS DE AVISO 

 

NÍVEIS DE AVISO AÇÕES DESENVOLVIDAS 

VIGILÂNCIA 

Momento em que é realizado o monitoramento, ou seja, a rotina de 

acúmulo de informações, das diversas situações que podem gerar ou 

não um desastre. 

 

ATENÇÃO 

As agências municipais ficam prevenidas da possibilidade de ser 

chamada para o desempenho de sua missão constante do Plano de 

Contingência. Todas as providências de ordem preventiva, relativas ao 

pessoal e ao material, e impostas pelas circunstâncias decorrentes da 

situação, são tomadas pelas diversas chefias, logo que a organização 

receba a ordem de SOBREAVISO. As pessoas envolvidas na 

emergência permanecem em seu local de trabalho ou em suas 

residências, mas, neste caso, em estreita ligação com a organização e 

em condições de poderem deslocar-se imediatamente para o local do 

trabalho, em caso de ordem ou qualquer eventualidade. 

ALERTA 

As Agências Municipais ficam preparadas para sair da sua base tão logo 

receba ordem para desempenhar qualquer missão constante do Plano de 

Contingências. Quando informada a situação de PRONTIDÃO - todas as 

pessoas envolvidas no Plano de Contingências deverão comparecer à 

sua organização no mais curto prazo possível. Todos ficam equipados e 

preparados no interior da organização. 

 

ALERTA MÁXIMO 

As Agências Municipais ficam preparadas, com todos os recursos 

necessários à sua existência fora de sua base, e em condições de 

deslocar-se e desempenhar qualquer missão, dentro do mais curto prazo 

ou daquele que lhe for determinado pelo Plano de Contingências. 
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Fluxograma de Comunicação para estabelecimento e divulgação dos 

níveis de aviso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
5. COORDENAÇÃO, COMANDO E CONTROLE DA COMPDEC 

Quando da ativação do plano de contingência será ativado o Sistema de 

Comando de Operações, que trata de uma ferramenta gerencial, de concepção 

sistêmica e contingencial, que padroniza as ações de resposta em situações críticas 

de qualquer natureza ou tamanho neste procedimento operacional. 

Esta Coordenadoria como consta no referido procedimento será o órgão que 

fará o monitoramento e dará a primeira resposta caso a concretização e evolução do 

desastre, sendo necessária então a adoção de um Sistema de Comando de 

Operações interno para esta Coordenadoria que inicialmente adotará uma estrutura 

mínima visando: 

 
METEOROLGISTA 

PREVISÃO DAS 
CONDIÇÕES 

METEOROLÓICAS 

 
MONITORAMENTO DE 
EVENTOS SEVEROS 

 
CHEFE DE SERVIÇOS 

TÉNICOS 

 
EQUIPE TÉCNICA 

 
 PADRÕES 

 
SUBSECRETÁRIO DC 

 
GABINETE DO PREFEITO 

SECRETÁRIO DE GOVERNO 

 
EQUIPE OPRACIONAL 

 
AGENTES VOLUNTÁRIOS 

 
POPULAÇÃO 

 
RESPONSÁVEIS PONTOS 

DE APOIO 

 
DEMAIS SECRETARIAS 

 

 
COORDENADORIA DE 

COMUICAÇÃO 

 
IMPRENSA EXTERNA 

 
SECRETÁRIO OBRAS, AMBIENTE, 

DEFESA CIVIL E HABITAÇÃO 
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• Maior Segurança para as equipes de resposta e demais envolvido numa situação 

crítica; 

• O alcance dos objetivos e prioridades previamente estabelecidas; e 

• O uso eficiente e eficaz dos recursos (humanos, materiais, financeiros, 

tecnológicos e de informação) disponíveis, auxiliando em um melhor apoio 

logístico e administrativo ao pessoal operacional. 

Cabe ainda ressaltar que a estrutura mínima pré-estabelecida pode ser 

alterada conforme a diminuição ou o aumento da intensidade do desastre. 

 

5.1 PROTOCOLO DE COORDENAÇÃO  
 
Ao ser acionado o SCO, imediatamente cabe ao comando:  

 

Avaliar a situação preliminarmente e implementar as ações voltadas para 

segurança da operação e obtenção de informações, levando em consideração os 

procedimentos padronizados e planos existentes;  

 

Instalar formalmente o SCO (Sistema de Comando em operações) e assumir 

formalmente a sua coordenação (via rádio, telefone, e-mail ou pessoalmente com as 

equipes envolvidas).  

 

Estabelecer um Posto de Coordenação e comunicar aos recursos e superiores 

envolvidos sobre sua localização.  

 

Estabelecer uma área de espera e designar um encarregado, comunicando os 

recursos a caminho do local.  

Verificar a aplicação do Plano de Contingência implementando ações e levando 

em consideração:  

 

•Cenário identificado.  

•Prioridades a serem preservadas. o Metas a serem alcançadas.  

•Recursos a serem utilizados (quem, o quê, onde quando, como e com que 

recursos).  

•Organograma modular, flexível, porém claro.  

•Canais de comunicação. 

•Período Operacional (Horário de Início às 08h00min e Término 8h00min). 

        Solicitar ou dispensar recursos adicionais conforme a necessidade identificada no 
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Plano. 

 Verificar a necessidade de implementar instalações e definir áreas de trabalho.  

 Verificar a necessidade de implementar funções do SCO para melhorar o 

gerenciamento.  

 Iniciar o controle da operação no posto de comando, registrando as informações 

que chegam e saem do comando.  

 Considerar a transferência do comando ou instalação do comando unificado, se 

necessário.  

 Realizar uma avaliação da situação, verificando se as ações realizadas e em 

curso serão suficientes para lidar com a situação e, se necessário, iniciar a fase 

seguinte, elaborando um novo Plano de Ação antes do fim do período operacional que 

estabeleceu.  
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5.2 – ORGANOGRAMA SISTEMA DE COMANDO DE OPERAÇÕES DO 
SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. 

Comando Secretaria

Segurança

Ligações

Informações ao público

Logística Administração/FinançasOperações Planejamento

Encarregado da 
Área de espera

Seção de Bombeiro

Seção Policial

Seção de Saúde

Seção de Defesa Civil

Encarregado de 
Operações aéreas

Situação

Recursos

Documentação

Mobilização/
desmobilização

Especialistas

Emprego

Compras

Custo

Suporte

Suprimentos

Instalações

Serviços

Comunicações
s

Serviços Médicos

Alimentação



 

 

 

PONTOS DE APOIO E LOCAIS DE ABRIGO TEMPORÁRIO 
 

 

 Considerando a deficiência em nossa cidade de locais específicos para 

implantação de abrigos temporários, deficiências essas relacionadas à ausência de 

edificações com instalações físicas, hidro sanitárias e etc. 

 Considerando que existe uma cultura na maioria dos municípios de nosso país 

a utilização das escolas como abrigo, que dependendo da intensidade do desastre 

esta utilização pode causa diversos transtornos, como por exemplo, a danificação da 

estrutura física da edificação, atraso do ano letivo. 

 Considerando que as bibliografias de Defesa Civil que abordam o assunto de 

implantação e gerenciamento de abrigos temporários, orientam que os mesmos 

permaneçam por no máximo 60 (sessenta) dias. 

 A Coordenadoria de Defesa Civil optou por estabelecer inicialmente que sejam 

implantados pontos de apoio (locais seguros), que funcionarão quando do 

acionamento do sistema de alerta e alarme e evacuação da população residente em 

áreas de risco, que deverão ficar ativos enquanto houver risco iminente de 

deslizamentos. 

 A implantação dos abrigos temporários estará diretamente relacionada à 

intensidade dos danos humanos consequentes do desastre, onde serão atendidos os 

munícipes que sua edificação for danifica/destruída, comprovadas pela vistoria 

técnica da COMPDEC, com laudo de interdição e que o munícipe não tenha lugar 

algum de abrigo (casa de amigos, parentes), sendo assim fica estabelecido A Quadra 

Venda Velha, localizada na Rua João Antonio Sendas, área 2, anexo ao Parque 

de Exposições, como local a ser ativado para o acolhimento dos desabrigados, 

enquanto serão adotados os procedimentos para benefício do aluguel social, onde o 

tempo de ativação não poderá ultrapassar 60 dias 

 A relação de locais previamente estabelecidos através do planejamento 

realizado, em conjunto a Secretaria Municipal de Educação, para atender aos setores 

de risco classificados como R3 – Alto e R4 – Muito Alto, bem como os meios de 

comunicação, estão contemplados no Procedimento Operacional, anexo a este Plano 

de Contingências. 
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MAPA DEMONSTRATIVO DAS ÁREAS DE RISCO DE DESLIZAMENTO E 

INUNDAÇÃO 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


