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1. INTRODUÇÃO 

Este relatório detalha as etapas, atividades, metodologias e cronograma a serem executados 

para a revisão do Plano Municipal de Redução de Risco de Florianópolis - SC, conforme contrato 

de prestação de serviço número 682/FMIS/2012, firmado para execução das atividades, 

celebrado entre O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DA HABITAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL, COM A INTEVENIÊNCIA DO 

FUNDO MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E A FUNDAÇÃO ISRAEL PINHEIRO, 

tomando-se como base a metodologia do Programa de Urbanização, Regularização e Integração 

de Assentamentos Precários / Ação de Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em 

Assentamentos Precários, do Ministério das Cidades. 

 

O presente contrato tem como objeto: Contratação de empresa especializada para prestar 

serviços de consultoria para revisar e atualizar o Plano Municipal de Redução de Riscos de 

Escorregamento do Município de Florianópolis, conforme Termo de Referência. 

 

Dos objetivos específicos pode-se citar: 

- Atualizar o mapeamento de riscos de escorregamento em encostas, no âmbito do PMRR/07 e 

do HBB/DI, assim como mapear novas áreas suscetíveis, identificando seus respectivos graus de 

probabilidade de ocorrência. Realização da revisão do diagnóstico de risco geológico nas áreas 

de ocupação irregular do município já mapeados, com definição de setores de risco geológico alto 

e muito alto e quantificação das moradias expostas a esses níveis de risco, bem como a análise 

de novas áreas apontadas pela administração pública que ainda não foram alvo de mapeamento. 

- Definir as intervenções estruturais e não estruturais para os graus de risco alto e muito alto, com 

seus respectivos custos. Indicação das intervenções estruturais e não estruturais necessárias 

para eliminação do risco geológico, para os setores de risco alto e muito alto, contemplando 

apenas a indicação de tipologias de obras que levem em consideração a aderência destas, com o 

processo geodinâmico passível de deflagração, bem como a indicação de remoções, quando isto 

se fizer necessário. 

- Hierarquizar as intervenções considerando a priorização dos setores de risco, o seu respectivo 

grau e o tipo de intervenção, assim como o prazo para a execução das ações. Além disso, este 

estudo se propõe a estabelecer referenciais e diretrizes para o desenvolvimento e implantação de 

uma política pública municipal de gestão de risco geológico para as áreas de ocupação precária 

do município, bem como para as áreas onde forem identificados problemas relacionados a 

movimentos gravitacionais de massa e inundação. 

- Identificar as possíveis fontes de captação de recursos para a execução das ações.  
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- Compatibilizar as medidas propostas com o Plano Diretor e o com Plano Municipal Integrado de 

Saneamento Básico.  

- Possibilitar a articulação dos três níveis de governo nas ações de redução de risco  

 

No município de Florianópolis - SC, o Plano Municipal de Redução de Risco contemplará, com 

mapeamento e diagnóstico, as seguintes tipologias de risco geológico: escorregamento de solo, 

escorregamento de solo e rocha, escorregamento de rocha, processos erosivos, recalques e 

abatimentos, solapamentos de margens de córregos e processos de alagamento e inundação 

(delimitação). 

 

O PMRR é estruturado, em sua elaboração, considerando ações para que o plano se torne 

público e apropriado pela população envolvida, desenvolvendo um trabalho educativo, informativo 

e de mobilização junto à população moradora de áreas de risco, através das lideranças 

comunitárias e de entidades da sociedade civil. Os registros das atividades técnico-sociais, 

reuniões e suas respectivas listas de presença que forem desenvolvidas paralelamente a cada 

etapa e em consonância com as mesmas estarão anexados aos respectivos relatórios. 

 

É possível interferir nos fatores condicionantes e deflagradores e nas consequências prováveis 

para aumentar a margem de segurança dessa convivência com ações tais como: colocação de 

lonas, selagem de trincas, obras paliativas, isolamento e inversão de cômodos, refúgio 

momentâneo, remoção temporária, conscientização e capacitação da população envolvida, 

repasse de informações (cartilhas, telefones, alertas), fomento e formação de Núcleos de Defesa 

Civil - NUDEC, criação de arcabouço legal. 

 

2. LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 

Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina e uma das três ilhas-capitais do Brasil. 

Destaca-se por ser a capital brasileira com o melhor índice de desenvolvimento humano (IDH), da 

ordem de 0,875, segundo relatório divulgado pela ONU em 2000. Esse índice também a torna a 

quarta cidade brasileira com a melhor qualidade de vida, atrás apenas das cidades de São 

Caetano do Sul e Águas de São Pedro, no estado de São Paulo, e Niterói, no estado do Rio de 

Janeiro. 

 

Localiza-se no centro-leste do estado de Santa Catarina, é banhada pelo Oceano Atlântico e 

possui uma extensão territorial de 671,578 Km2. Grande parte de Florianópolis (97,23%) está 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Capital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilhas-capitais_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desenvolvimento_humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/ONU
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Caetano_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Caetano_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81guas_de_S%C3%A3o_Pedro
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Niter%C3%B3i
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
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situada na Ilha de Santa Catarina, possuindo cerca de 100 praias consideradas também as 

continentais. 

 

Em 2010, possuía, segundo estimativa do IBGE, uma população de 421.240 habitantes, 

figurando como a segunda cidade mais populosa do estado, superada apenas 

por Joinville. Sua região metropolitana possuía, em 2010, 1.012.831 habitantes. 

 

Figura 1– Localização do município de Florianópolis nos contextos Nacional e Estadual. 
 

 

3. ASPECTOS CONCEITUAIS 

Alguns aspectos conceituais serão abordados durante o texto e desenvolvimento dos trabalhos. 

Para torna-los de fácil compreensão e objetivando definir bases conceituais que subsidiem a 

confecção do mapeamento do Risco Geológico no município de Florianópolis - SC, elaborou-se 

uma relação de terminologias, e suas respectivas definições, acerca da temática risco geológico, 

para sistematização e embasamento conceitual. Estes conceitos e terminologias foram 

sintetizados de diversos autores (Cerri & Amaral,1998; Nogueira, 2002; FIDEM, 2003; Leite, 2005, 

UNISDR, 2009), cujos trabalhos, entre outros, orientaram a metodologia deste trabalho: 

 

EVENTO - Fato já ocorrido, no qual não são registradas conseqüências danosas. 

 

ACIDENTE/ DESASTRE - Acidente é um fato ocorrido, onde foram registradas consequências danosas. 

Denomina-se desastre quando as consequências extrapolam a capacidade normal de resposta e 

recuperação da população afetada. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_de_Santa_Catarina
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joinville
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Florian%C3%B3polis


                                                                                                                                        

12 

PERIGO  - Um fenômeno perigoso, substância, atividade humana ou condição que pode causar a 

perda de vidas humanas, ferimentos ou outros impactos à saúde, danos materiais, perda de 

meios de subsistência e de serviços, de ruptura social e econômica, ou danos ambientais. 

Comentário: Os perigos de acordo com o indicado na nota 3 do Marco de Ação de Hyogo (ONU) 

estão associados a processos naturais geológicos, meteorológicos, hidrológicos e oceânicos 

"...perigos de origem natural e afins, perigos ambientais e tecnológicos." , fontes biológicas e 

tecnológicas, por vezes, agindo em conjunto. Nas considerações técnicas, os perigos são 

descritos quantitativamente pela frequência, probabilidade de ocorrência de intensidades 

diferentes para diferentes áreas, como também determinado a partir dos dados históricos ou 

análises científicas.  

 

VULNERABILIDADE: São as características intrínsecas do sistema exposto a um evento. 

Corresponde à predisposição do sistema em ser afetado ou sofrer danos. 

 

RISCO  

A combinação da probabilidade de um evento e suas consequências negativas. 

Comentário: Esta definição segue de perto a definição do ISO / IEC Guia 73. A palavra "risco" tem 

duas conotações distintas: no uso popular, a ênfase é geralmente colocada sobre o conceito de 

chance ou possibilidade, como em "O risco de um acidente" e que, em definições técnicas, a 

ênfase é geralmente colocada sobre as consequências, em termos de "perdas potenciais" por 

algum motivo particular, local e período. Pode-se notar que as pessoas não partilham 

necessariamente a mesma percepção do significado e das causas subjacentes riscos diferentes. 

O risco pode ser representado pela expressão matemática: 

 

R = A x V 

Onde,  

A = probabilidade de ocorrência de um evento perigoso (ameaça). 

V = vulnerabilidade dos elementos expostos. 

 

Neste caso, o risco (R) é tido como uma condição latente ou potencial, e seu grau depende da 

intensidade provável da ameaça (A) e dos níveis de vulnerabilidade (V) existentes. 

 

Quando se considera possível prognosticar temporal e espacialmente uma ameaça ou 

probabilidade (P), com base nos processos e mecanismos geradores, permitindo a avaliação dos 

prováveis danos (D), tem-se: 
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R = P x D 

Nogueira (2002) propõe que quando se agrega a estas definições a existência de algum 

gerenciamento do problema, pode-se expressar o risco (R) da seguinte forma: 

 

R = P (ƒA) x C (ƒV) x g -1 

 

Onde temos a probabilidade (P) de ocorrer um fenômeno físico A com previsão de local, intervalo 

de tempo, dimensão, etc. Os danos ou consequências (C) que são função da vulnerabilidade (V) 

das pessoas ou bens, o que pode ser modificado pelo grau de gerenciamento (g). 

 

Na avaliação da vulnerabilidade consideramos as possibilidades técnicas e econômicas de 

prevenir ou mitigar os vários efeitos destrutivos do fenômeno. O grau de organização e coesão 

interna das comunidades em risco, considerando sua capacidade de prevenir, mitigar ou 

responder às situações de desastre, pode ser denominado de vulnerabilidade social. 

 

AVALIAÇÃO DE RISCOS - Uma metodologia para determinar a natureza e extensão do risco 

através da análise de perigos potenciais e avaliar as condições existentes de vulnerabilidade que, 

juntos, poderiam prejudicar as pessoas expostas, bens, serviços, meios de vida e do ambiente do 

qual dependem. 

Comentário: avaliações de risco (e mapeamento de risco associados) incluem: uma análise das 

características técnicas dos perigos tais como a sua localização, intensidade, frequência e 

probabilidade, a análise de exposição e vulnerabilidade, incluindo a saúde física e social, as 

dimensões económica e ambiental; a avaliação da eficácia das alternativas existentes e 

capacidades de enfrentamento em relação aos cenários de risco provável. Esta série de 

atividades é às vezes conhecido como um processo de análise de risco. 

 

DESASTRE  - Uma ruptura grave do funcionamento de uma comunidade ou uma sociedade 

envolvendo seres humanos, materiais, prejuízos econômicos ou ambientais e impactos, o que 

excede a capacidade da comunidade afetada de lidar com o problema através de seus próprios 

recursos.  

Comentário: Os desastres são geralmente descritos como resultado da exposição a um perigo, 

combinada com as condições de vulnerabilidade que estão presentes, e a insuficiente capacidade 

para reduzir ou lidar com as consequências negativas. Os impactos dos desastres podem incluir 

perda de vidas humanas, ferimentos, doenças e outros efeitos negativos na saúde humana física, 
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mental e no bem-estar social, juntamente com danos à propriedade, destruição de bens, perda de 

serviços sociais e econômicos e a degradação ambiental. 

 

GESTÃO CORRETIVA DE RISCOS DE DESASTRES - As atividades de manejo que abordam e 

buscam corrigir ou reduzir os riscos de desastres que já estão instalados. 

Comentário: Este conceito visa distinguir entre os riscos que já estão instalados e que precisam 

ser gerenciados e reduzidos agora, e os riscos potenciais que podem se desenvolver no futuro, 

se as políticas de redução de risco não forem postas em prática. Veja também gerenciamento de 

riscos potenciais. 

 

GESTÃO DE EMERGÊNCIA - A organização e gestão de recursos e responsabilidades, para 

abordar todos os aspectos de emergências, em particular de preparação e resposta e as etapas 

de recuperação inicial. 

Comentário: A crise ou emergência é uma condição de ameaça que requer uma ação 

urgente. Uma ação de emergência eficaz pode evitar a escalada de um evento em um desastre. 

A gestão de emergência envolve planos e arranjos institucionais para envolver e orientar os 

esforços do governo, de organizações não governamentais, de agências voluntárias e privadas, 

de forma abrangente e coordenada, para responder a todo o espectro de necessidades de 

emergência. A expressão “gestão de catástrofes” é por vezes utilizada em vez de gestão de 

emergências. 

 

GESTÃO DE RISCOS - A abordagem sistemática e prática da gestão de incerteza para minimizar 

potenciais danos e perdas.  

Comentário: A gestão dos riscos compreende a avaliação e análise de riscos, e a implementação 

de estratégias e ações específicas para controlar, reduzir e transferência de riscos. É amplamente 

praticada por organizações a minimizar os riscos nas decisões de investimento e para enfrentar 

os riscos operacionais, tais como os de interrupção dos negócios, a falta de produção, danos 

ambientais, impactos sociais e danos decorrentes de incêndio e desastres naturais. A gestão de 

riscos é uma questão central para sectores como a energia de abastecimento de água e 

agricultura, cuja produção é diretamente afetada por extremos de tempo e clima. 

 

GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES - O processo sistemático que usa diretrizes 

administrativas, organizações e habilidades operacionais e as capacidades estabelecidas, para 

implementar estratégias, políticas para a melhoria de capacidades de enfrentamento, visando 

diminuir os impactos negativos dos riscos e a possibilidade de um desastre.  
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Comentário: Este termo é uma extensão de "gestão de risco" tornando-o mais direcionado, para 

abordar a questão específica dos riscos de desastres. A gestão do risco de desastres tem como 

objetivo evitar, reduzir ou transferir os efeitos adversos de riscos por meio de atividades e 

medidas para prevenção, preparação e mitigação.  

 

MITIGAÇÃO - A diminuição ou limitação do impacto negativo das catástrofes e desastres 

relacionados. 

Comentário: Os impactos adversos dos riscos, muitas vezes não podem ser evitados totalmente, 

mas a sua dimensão ou gravidade pode ser substancialmente diminuída por várias estratégias e 

ações. As medidas de mitigação abrangem técnicas de engenharia e construção resistentes ao 

perigo, bem como melhoram as políticas ambientais e a conscientização pública.  

 

PLANO DE REDUÇÃO DE RISCO DE DESASTRES - Um documento preparado por uma 

autoridade do setor, organização ou empresa que estabeleça metas e objetivos específicos para 

reduzir os riscos de desastres relacionados com as ações para alcançar esses objetivos.  

Comentário: Planos de Redução de Risco de Desastres devem seguir o Marco de Hyogo e serem 

coordenados no âmbito dos planos de desenvolvimento relevantes já existentes, com alocação 

de recursos e atividades do programa. Planos no nível nacional deverão ser específicos para 

cada nível de responsabilidade administrativa (Estadual e Municipal) e adaptados às diferentes 

circunstâncias geográficas e sociais que estão presentes. Os prazos e responsabilidades para a 

implementação e as fontes de financiamento, devem ser especificadas no plano. 

 

Diante dos conceitos apresentados é possível perceber que o risco geológico em áreas urbanas 

não depende apenas das características intrínsecas dos materiais envolvidos nos processos 

geodinâmicos, da morfologia das encostas ou do regime pluviométrico da estação chuvosa. Está 

diretamente relacionado à forma de ocupação, tanto em encostas como em baixadas, e à 

conscientização da população envolvida no que tange a alteração da geometria das encostas 

sem critérios técnicos ou ocupação de áreas geologicamente instáveis. 

 

A proximidade de moradias à base ou crista de encostas; a deposição inadequada de lixo e o 

lançamento de águas servidas; a execução de cortes indevidos no terreno ou o plantio de 

espécies inadequadas como, por exemplo, bananeiras, e até mesmo plantas da família 

Bambusoideae (bambu), são exemplos de ações antrópicas que podem deflagrar ou potencializar 

eventos relacionados a escorregamentos ou maximizar os danos relacionados a um acidente. 
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Entretanto, ao mesmo tempo em que a ação do homem potencializou o risco, o gerenciamento do 

problema pode reduzir acidentes ou minimizar as perdas, interferindo efetivamente na 

preservação de vidas e até mesmo evitando o desenvolvimento de processos geodinâmicos 

através de ações estruturais e de educação ambiental. 

 

De acordo com a agência das Nações Unidas, voltada para a redução de desastres (UNITED NATIONS 

DISASTERS RELIEF OFFICE – UNDRO, 1991), o gerenciamento de riscos ambientais deve sempre estar 

apoiado em quatro estratégias de ação: 

 Identificação e análise dos riscos. 

 Planejamento e implementação de intervenções para a minimização dos riscos. 

 Monitoramento permanente das áreas de risco e implantação de planos preventivos de defesa 

civil. 

 Informação pública e capacitação para ações preventivas e de autodefesa. 

 

Assim, a execução do mapeamento para o município de Florianópolis - SC estará fundamentada nos 

conceitos discutidos neste item, resultando em um plano estratégico que contemple as quatro linhas de 

ação propostas pela UNDRO. 

 

Os levantamentos de campo serão realizados, sempre que possível, com o acompanhamento dos 

moradores e com os técnicos da Defesa Civil Municipal, de forma a dar conhecimento aos 

mesmos do objetivo das vistorias, e prestar um primeiro conjunto de informações sobre o trabalho 

desenvolvido.  

 

4. ÁREAS JÁ MAPEADAS NO PMRR DE 2007 QUE SERÃO REVISADAS 

No município de Florianópolis, a tipologia de risco geológico encontrada tem relação, 

principalmente, com processos relacionados a movimentos gravitacionais de massa que podem 

mobilizar, além de solo, cobertura vegetal, depósitos artificiais (lixo, aterros, entulhos), 

caracterizando os processos não só como geológicos, mas também geotécnicos ou 

tecnogênicos; e alagamentos e inundações relacionados ao processo de ocupação desordenado.  

 

Ressalta-se aqui se tratar de uma revisão do mapeamento elaborado no ano de 2007 e por este 

motivo existem muitas informações sobre os processos geodinâmicos deflagrados no município 

nos últimos anos, principalmente no que tange a espacialidade destes. Toda a área urbana será 

percorrida no intuito de se reconhecer e cadastrar os movimentos de massa, a partir da 

orientação dos técnicos da defesa civil local. 
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Entre as áreas que serão reavaliadas na escala de detalhe, levando-se em consideração que 

nestas já ocorreram registros de deflagração de processos geodinâmicos pode-se citar: 

 

Quadro 1 - Áreas que serão reavaliadas na escala de detalhe no PMRR - COQUEIROS 

 BAIRRO 

1 ARRANHA CÉU / NOVA 

JERUSALÉM 

2 MACLAREN 

3 VILA APARECIDA I 

4 VILA APARECEIDA II 

 

Quadro 2 - Áreas que serão reavaliadas na escala de detalhe no PMRR - COSTEIRA DO 

PIRAJUBAÉ 

 BAIRRO 

5 COSTEIRA I 

6 COSTEIRA II 

7 COSTEIRA III 

 

Quadro 3 - Áreas que serão reavaliadas na escala de detalhe no PMRR - CONTINENTE 

 BAIRRO 

8 MORRO DA CAIXA I 

9 MORRO DA CAIXA II 

10 MORRO DO FLAMENGO 

11 SANTA TEREZINHA I 

12 SANTA TEREZINHA II 

 

Quadro 4 - Áreas que serão reavaliadas na escala de detalhe no PMRR - ALTO DA CAIEIRA, 

SERRINHA I E SERRINHA II 

 BAIRRO 

13 ALTO DA CAIEIRA 

14 SERRINHA I 

15 SERRINHA II 
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Quadro 5 Áreas que serão reavaliadas na escala de detalhe no PMRR - MACIÇO DO MORRO 

DA CRUZ – PORÇÃO SUL 

 BAIRRO 

16 BOA VISTA 

17 MORRO DA QUEIMADA 

18 MORRO DO MOCOTÓ 

19 MORRO DA MARIQUINHA 

20 MORRO DO TICO TICO 

 

Quadro 6 - Áreas que serão reavaliadas na escala de detalhe no PMRR - MACIÇO DO MORRO 

DA CRUZ – PORÇÃO OESTE 

 BAIRRO 

21 MONTE SERRAT 

22 RUA LAUDELINA CRUZ LEMOS 

23 SANTA CLARA / M. TOPP 

24 RUA JOSÉ BOITEUX 

25 RUA ÂNGELO LAPORTA 

 

Quadro 7 - Áreas que serão reavaliadas na escala de detalhe no PMRR - MACIÇO DO MORRO 

DA CRUZ – PORÇÃO NORTE 

 BAIRRO 

26 MORRO DA PENITENCIÁRIA 

27 MORRO DO 25 

28 MORRO DO CÉU 

29 MORRO DO HORÁCIO 

30 VILA SANTA VITÓRIA 

 

Quadro 8 - Áreas que serão reavaliadas na escala de detalhe no PMRR - SACO GRANDE 

 BAIRRO 

31 MORRO DA JANGA 

32 MORRO DO ATANÁSIO 

33 MORRO DO BALÃO / MORRO DO 

VINO 

 



                                                                                                                                        

19 

As Figuras a seguir retratam os setores de risco identificados no primeiro PMRR elaborado no 

ano de 2007. 

 

Figura 2 – Representação esquemática de parte do perímetro urbano de Florianópolis com 

destaque para os setores de risco geológico em Coqueiros. 
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Figura 3 – Representação esquemática de parte do perímetro urbano de Florianópolis com 

destaque para os setores de risco geológico na Costeira do Pirajubaé. 
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Figura 4 – Representação esquemática de parte do perímetro urbano de Florianópolis com 

destaque para os setores de risco geológico no Continente. 
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Figura 5 – Representação esquemática de parte do perímetro urbano de Florianópolis com 

destaque para os setores de risco geológico no Morro da Cruz – Setor Norte. 
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Figura 6 – Representação esquemática de parte do perímetro urbano de Florianópolis com 

destaque para os setores de risco geológico no Morro da Cruz – Setor Sul. 



                                                                                                                                        

24 

 

Figura 7– Representação esquemática de parte do perímetro urbano de Florianópolis com 

destaque para os setores de risco geológico no Saco Grande. 
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5. ETAPAS E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 

O Termo de Referência firmado entre O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, POR INTERMÉDIO 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL E A 

FUNDAÇÃO ISRAEL PINHEIRO (FIP) estabelece sete etapas de trabalho a serem cumpridas: 

 

Etapa 1 – Produto 1: Metodologia - Elaboração da Proposta de Trabalho Detalhada 

Produto: Proposta de Trabalho detalhada incluindo o planejamento e cronograma de execução 

física das atividades, a indicação da base metodológica, com especificação dos métodos, 

processos, instrumentos e recursos técnicos a serem empregados na reavaliação do mapa de 

risco, na revisão do Plano Municipal de Redução de Riscos e na realização da audiência pública. 

Deverá conter ainda, a concepção do modelo de intervenções estruturais para as áreas em 

situação de risco, e não estruturais, e as formas de participação das comunidades envolvidas no 

processo de desenvolvimento dos trabalhos. 

 

Etapa 2 – Produto 2: Curso de Capacitação e Oficina 

Relatório contendo o planejamento das atividades (definição de número de horas/ aula, 

metodologia didático pedagógica), produção de material didático (apresentação aulas e modelo 

de apostila) sendo o público alvo os gestores e técnicos do município e lideranças comunitárias. 

O Relatório final deverá conter o registro dos participantes, conteúdo fotográfico, a cópia do 

material apresentado e distribuído e a avaliação da oficina pelos participantes. 

 

Etapa 3 – Produto 3: Relatórios bimestrais comprobatórios da realização das atividades técnico-

sociais, contendo: programação, conteúdo apresentado, lista de presença, conteúdo fotográfico, 

etc.  

  

Etapa 4 – Produto 4: Relatório comprobatório da realização dos estudos e levantamentos de 

campo: contendo:  

a) Mapeamento preliminar: plano de vôo, mapa preliminar de risco nas suas várias etapas de 

elaboração.  

b) Mapeamento de campo: mapa elaborado em campo com as informações acessórias 

pertinentes ao seu conteúdo técnico.  
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Elaboração do Mapeamento das áreas de risco geológico do Município de Florianópolis 

Relatório contendo os mapas de risco, com as informações descritivas e cartográficas digitais, 

extraídas a partir de bases cartográficas, imagens de satélite e/ou fotos fornecidas pela 

Prefeitura, e ou adquiridas, com apoio de campo e também com o cadastro dos setores de risco, 

incluindo a caracterização dos setores, e a avaliação da probabilidade de ocorrência de 

instabilidade. Deverá conter a avaliação das conseqüências potenciais (expressas em termos do 

número de moradias passíveis de serem afetadas) e as recomendações de intervenções para o 

controle de risco, sintetizadas numa tabela resumo mostrando, para cada setor, o número total de 

domicílios e o número de domicílios em risco muito alto e alto. 

 

Corresponde à elaboração do documento que registrará todos os levantamentos de dados, textos 

de referência, mapeamentos, análises e resultados obtidos na realização do plano propriamente 

dito, ressaltando que a análise executada dos dados obtidos em campo será qualitativa, análise 

esta amplamente difundida e executada por técnicos do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

do Estado de São Paulo), Fundação GeoRio, (Rio de Janeiro) e URBEL (Companhia 

Urbanizadora de Belo Horizonte).  

 

Etapa 5 – Produto 5: Documento contendo a Versão Preliminar do Plano Municipal de Redução 

de Riscos, contendo: Mapeamento de Risco, Intervenções Estruturais e não Estruturais com seus 

respectivos orçamentos preliminares, Fontes de Recursos e Hierarquização das Intervenções.  

 

Além da elaboração do Mapeamento das áreas de risco geológico do Município de Florianópolis 

como descrito para a etapa anterior nesta etapa estão previstas: 

 

Elaboração do relatório das intervenções estruturais 

Relatório contendo a versão final do plano de intervenções estruturais do município de 

Florianópolis com os setores de risco, as recomendações das medidas alternativas de contenção 

e prevenção de risco, estimativa de custos, hierarquização dos setores visando à priorização de 

implantação das intervenções e o levantamento de programas, fontes de recursos e instituições 

responsáveis pela implantação das intervenções. 

 

Mapa dos setores de risco geológico, com as informações descritivas e cartográficas digitais, 

extraídas a partir de bases cartográficas fornecidas pela Prefeitura Municipal, contendo o plano 

de intervenções estruturais especificando a sua tipologia, priorizando as soluções mais simples 

propostas e não projetos de obras de estabilização de encostas privilegiando a solução coletiva;  
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Elaboração do Relatório das propostas de ações não-estruturais 

Relatório contendo as proposta de reestruturação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, 

por meio de um processo de gestão de proximidade, através de unidades descentralizadas, 

objetivando o desenvolvimento de um sistema de autodefesa que propicie e se apóie no resgate 

do direito à cidadania; estruturação de um centro de gerenciamento de desastre, formação de 

uma rede de agentes comunitários organizados em núcleos comunitários de defesa civil, a 

concepção de instrumentos e mecanismos de controle social, atualização de um banco de dados 

com as informações levantadas nos mapas de risco e as intervenções propostas, a concepção de 

sistemas de alerta, definição dos instrumentos e mecanismos para implementação e 

monitoramento, consubstanciados em minuta do Plano Preventivo de Defesa Civil para o 

município. 

 

Soma-se a isto o zoneamento das áreas inadequadas para ocupação; processos, mecanismos e 

instrumentos para gestão de proximidade; dimensionamento das equipes municipais e indicação 

de programas para a sua capacitação; implantação e operação de serviços públicos, tais como 

coleta de lixo, limpeza de córregos, remoção de entulho e de depósitos instáveis em encostas e 

propostas para a posterior implantação de sistemas preventivos de defesa civil, baseados na 

definição de estados de alerta, no monitoramento de chuvas e em vistorias de campo 

preventivas. 

 

Etapa 6 – Produto 6: Validação do PMRR – Audiência Pública 

Relatório com a relação das associações comunitárias, órgãos da Prefeitura, Câmara Municipal, 

Ministério Público e demais entidades participantes, com o nome de seus representantes, 

sínteses dos relatos e discussões sobre o diagnóstico apresentado no mapa de risco; avaliação 

das propostas de intervenções estruturais indicadas no PMRR para cada setor de risco e as 

ações não estruturais e validação das intervenções pelas comunidades envolvidas no município. 

 

Realização da audiência pública para validação do PMRR com as comunidades identificadas 

como expostas ao risco, agentes e órgãos públicos e sociedade civil em geral, quando será 

apresentado e discutido o PMRR, enfocando os pressupostos conceituas do trabalho, os 

resultados obtidos no mapeamento, a proposição das intervenções necessárias e a estratégia de 

implementação do plano. Será realizada 1 audiência pública organizada pela Fundação Israel 

Pinheiro e apoiada pela Prefeitura Municipal de Florianópolis - SC. 
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Etapa 7 – Produto 7: Documento contendo a versão final do Plano Municipal de Redução de 

Risco de Escorregamento do Município de Florianópolis. 

- Consolidação de todas as informações geradas nas etapas anteriores e elaboração de relatório 

final do PMRR de Florianópolis – SC. 

 

5.1 DETALHAMENTOS DA METODOLOGIA E DAS ETAPAS SEGUNDO O 

TERMO DE REFERÊNCIA 

A seguir, descrever-se-á, para cada atividade elencada no item anterior, o detalhamento da 

metodologia de trabalho que será adotada apontando, ainda, os produtos que serão gerados pela 

atividade conforme estabelecido no Termo de Referência. 

 

5.1.1 PROPOSTA PARA O TREINAMENTO DE TÉCNICOS MUNICIPAIS PARA O 

MAPEAMENTO E GERENCIAMENTO DE ÁREAS URBANAS COM RISCO DE 

ESCORREGAMENTOS, ENCHENTES E INUNDAÇÕES: 

 

Os temas que serão abordados no curso de treinamento para os técnicos municipais serão 

pactuados durante a elaboração do PMRR, do reconhecimento do meio físico municipal e da 

estrutura organizacional da Prefeitura de Florianópolis – SC, mas em sintonia com o curso de 

gerenciamento de áreas de risco relativo aos processos de escorregamento e inundação do 

Ministério das Cidades.  

 

PÚBLICO ALVO 

O curso visará atender os profissionais da Prefeitura ou indicados por ela envolvidos com 

gerenciamento de áreas de risco, tais como: arquitetos, engenheiros, geólogos, geógrafos, 

assistentes sociais, sociólogos, tecnólogos, advogados, técnicos de nível médio, fiscais, agentes 

municipais, etc. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

O objetivo principal do curso será capacitar os técnicos municipais para realizar o mapeamento e 

o gerenciamento de áreas de risco sujeitas a escorregamentos, enchentes e inundações. 

 

CONTEÚDO DO CURSO 

O curso está dividido em duas partes: aulas teóricas e práticas (campo e exercícios aplicados) e 

será ministrado em no máximo 8 horas, conforme o seguinte programa preliminar proposto: 
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DIA 1 - MANHÃ 

Abertura 

Apresentação do curso, sua inserção no Programa de Prevenção e Erradicação de Riscos em 

Assentamentos Precários do Ministério das Cidades e sua inserção na atual estrutura 

organizacional do Governo Federal (Ministério da Integração Nacional). 

 

Introdução ao curso (apresentação da estrutura e conteúdo do curso). 

1 – Introdução ao Gerenciamento de Áreas de Risco. 

2 – Conceitos básicos de risco e de áreas de risco. 

3 - Identificação, análise e mapeamento de áreas de risco de escorregamentos. 

3.1 – Tipologia de escorregamentos e cenários de risco correspondentes. 

– indicadores de risco (indícios) e condicionantes de risco. 

3.2 – Identificação, análise e mapeamento de risco. 

- métodos e técnicas; 

- critérios de análise e mapeamento de risco; 

- estabelecimento de graus de risco; 

- parâmetros de hierarquização de risco; 

 

TARDE 

4 – Apresentação de roteiro metodológico para análise de risco e mapeamento de áreas de risco 

em setores de encosta e de baixada. 

5 - Noções Gerais de Gerenciamento de Áreas de Risco. 

5.1 – Medidas de Prevenção e Controle de Risco de Escorregamentos, Enchentes e Inundações. 

6 – Plano Preventivo de Defesa Civil / Planos de Contingência. 

- concepção 

- implantação 

- operação 

- exemplos 

 

AULAS TEÓRICAS 

O curso será ministrado por meio de aulas teóricas expositivas. O aluno receberá um CD Room 

com uma apostila com o conteúdo das aulas. 
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5.1.2 ATIVIDADES TÉCNICO SOCIAIS QUE SERÃO DESENVOLVIDAS PARA 

ELABORAÇÃO DO PLANO 

As atividades técnico sociais previstas neste trabalho e que serão executadas ao longo do 

mesmo estão elencadas a seguir compondo a metodologia do Plano Municipal de Redução de 

Risco de Florianópolis – SC: 

 

ATIVIDADE 1 - AÇÕES QUE ANTECEDEM A PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA 

Ação 1.1: reunião com representantes da administração municipal para construção conjunta do 

plano de ação e definição do roteiro e método de trabalho. 

Objetivo: validar com a administração municipal o plano de ação a ser executado. 

Resultados Esperados: acordo sobre o que será executado, definindo os resultados esperados, 

a metodologia prevista e os recursos necessários. Encontros realizados simultaneamente com a 

ação de mapeamento de lideranças do município e vistoria aos locais de risco. 

 

Ação 1.2: mapeamento de lideranças e representantes de entidades a serem envolvidos na 

gestão do risco do município. 

Objetivo: identificar os atores a serem envolvidos para parcerias na execução das demais ações 

de mobilização social. 

Resultados Esperados: lista, com nome e contato de quem deve ser mobilizado, estando 

posicionado como legitimadores do plano, público que se encontra em posição de envolvimento 

com a política e com seus resultados. 

 

Ação 1.3: mapeamento de lideranças e referências nos assentamentos em situação de risco. 

Objetivo: identificar os atores locais, para apresentação dos trabalhos do plano. 

Resultados Esperados: lista de locais, referências e contato de quem deve ser mobilizado entre 

a população total do município, estando posicionado como público diretamente beneficiado pelo 

plano. 

 

ATIVIDADE 2 - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA 

Ação 2.1: assembleias locais para apresentação dos trabalhos de elaboração do plano em 

parceria com os técnicos sociais da prefeitura municipal. 

Objetivo: envolver os técnicos locais e os participantes na elaboração do plano e na temática do 

risco. 
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Resultados Esperados: público alvo informado a respeito do que é o plano de redução de risco 

e da necessidade de corresponsabilidade que a questão do risco envolve, gerando interessados 

em participar da comissão de acompanhamento do plano. 

 

Ação 2.2: reuniões com a equipe da prefeitura para acompanhamento do plano e da mobilização 

a cerca dos levantamentos. 

Objetivo: acompanhamento do plano e das ações de mobilização social no município executadas 

pelos técnicos da prefeitura. 

Resultados Esperados: equipes da administração municipal coresponsabilizadas, com repasse 

de informações sobre os resultados iniciais do plano e da forma de levantamento e análise dos 

dados registrando contribuições a respeito do convívio dos participantes com os problemas de 

risco. 

 

Ação 2.3: relatório técnico social realizado. 

Objetivo: registrar o trabalho de mobilização realizado pelos técnicos da prefeitura conforme 

orientação, e a participação da população envolvida. 

Resultados Esperados: relatório produzido com o registro de todas as atividades sociais e com 

a participação da população envolvida (registro, fotos, lista de presença e materiais de 

mobilização). 

 

ATIVIDADE 3 - AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO PLANO 

Ação 3.1: reunião com representantes da administração municipal para planejamento da 

audiência pública. 

Objetivo: definir em conjunto as ações preparatórias para a audiência. 

Resultados Esperados: avaliação das ações de mobilização já executadas e definição das 

ações para realização da audiência pública (check list de ações / responsável / prazo). 

 

Ação 3.2: preparação da audiência pública. 

Objetivo: apoio à distância na execução das ações previstas para a realização da audiência 

pública. 

Resultados Esperados: apoio as equipe municipais na produção da audiência. 

 

Ação 3.3: realização da audiência 

Objetivo: acompanhar presencialmente a realização da audiência pública. 
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Resultados Esperados: registro da audiência realizada e elaboração de relatório da participação 

local. 

 

5.1.3. EQUIPE TÉCNICA EXECUTIVA 

A execução do PMRR caberá aos técnicos da FUNDAÇÃO ISRAEL PINHEIRO (FIP), e a 

fiscalização aos técnicos da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 

AMBIENTAL. 

 

Equipe Técnica da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL é 

composta por: 

a) TITULARES:  

Américo Pescador – Eng. Civil  

Alexandre Francisco Bock – Geógrafo  

Kelly Cristina Vieira – Assistente Social  

Cibele Assmann Lorenzi – Arquiteta  

 

b) SUPLENTES:  

Juliana Hartmann Gomes – Arquiteta  

Rogerio Miranda – Engº. Sanitarista  

Maria Aparecida Napoleão Catarina – Assistente Social  

Elson Bertoldo Passo – Eng.º. Sanitarista  

 

Além destes membros compõem o GRUPO TÉCNICO EXECUTIVO - GTE: 

 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – FLORAM  

a) TITULAR  

Ester Maria Mortari – Geóloga  

 

b) SUPLENTE  

Francisco Antônio da Silva Filho - Biólogo  

 

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE FLORIANÓPOLIS  

a) TITULAR  

Cândido Bordeaux Rego Neto – Geólogo  
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b) SUPLENTE  

Elisa Neli Rehn - Geografa 

 

DEFESA CIVIL MUNICIPAL  

a) TITULAR  

Luiz Eduardo Machado – Diretor Municipal de Defesa Civil  

 

b) SUPLENTE  

Marcos Roberto Leal  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  

a) TITULAR  

Rafael Hanne – Eng.º Civil  

 

b) SUPLENTE  

Berenice Maders Escovar – Engenheiroª Civil 

 

A equipe técnica da FIP é composta pelos seguintes profissionais: 

 

Quadro 9 - Relação da Equipe Técnica da Fundação Israel Pinheiro 

 
Nº. 

Equipe Função 
Formação 
Acadêmica 

Registro 
Profissional 

01 
Vinícius Resende 

Vasconcelos Barros 
Gerente do 

Projeto 
---- ---- 

02 
Leonardo Andrade de 

Souza 
Coordenador 

Engenheiro Geólogo 
Mestre em 

Engenharia Civil 

CREA/MG – 
78.885/D 

 

 
03 

Claudia Sanctis 
 

Perfil 1 

Geóloga e Mestre em 
Saneamento, Meio 

Ambiente e Recursos 
Hídricos 

CREA/MG – 
58.059/D 

 
04 

Iracema Generoso 
Bhering 

 
Perfil 2 

 
Arquiteta Urbanista – 

Mestre em 
Arquitetura e 
Urbanismo 

CREA -
35.483/D 

 
05 

Cristina Heloiza da Silva Perfil 3 
Engenheira Civil e 

Mestre em Geotecnia 
Ambiental 

CREA/MG -
107.237/D 

 
06 

Eliana Márcia de 
Miranda Maia 

Perfil 4 Ciências Sociais 
RG: 

12.629.165-
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A interação entre as equipes (FIP e técnicos da Prefeitura de Florianópolis) ocorrerá durante todo 

o processo de revisão do PMRR objetivando a participação da Prefeitura Municipal, mesmo que 

de forma indireta, em todas as etapas. 

 

5.1.4 CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO DE RISCOS DE 

ACORDO COM A PUBLICAÇÃO “MAPEAMENTO DE RISCOS EM ENCOSTAS E 

MARGENS DE RIOS”. 

Inicialmente cabe ressaltar que a publicação “MAPEAMENTO DE RISCOS EM ENCOSTAS E 

MARGENS DE RIOS” atualiza o Livro "Prevenção de Riscos de Deslizamentos em Encostas" e 

trata da elaboração de roteiro para o Treinamento de Equipes Municipais para o Mapeamento e 

Gerenciamento de Riscos, concebido e desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do 

Estado de São Paulo – IPT, com recursos do Banco Mundial, objetivando fortalecer a gestão 

urbana nas áreas sujeitas a riscos de deslizamentos, enchentes e inundações, investindo na 

capacitação de técnicos municipais, para elaborarem de forma autônoma o diagnóstico das áreas 

de risco, e a montagem de um sistema municipal de gerenciamento de riscos que contemple a 

participação ativa das comunidades, itens estes que fazem parte da construção do PMRR. 

 

Estas publicações surgiram para auxiliar as prefeituras a diagnosticar e dimensionar o problema 

em seu território, planejar as intervenções necessárias, implantar planos de contingência para os 

períodos de maior precipitação pluviométrica e, por fim, minimizar o ciclo de tragédias que, a cada 

período chuvoso, atinge os moradores dos morros e encostas urbanas das cidades brasileiras. 

 

93 

07 Gabriel Drumond Reis Perfil 4 
Cientista Social, com 
especialização em 
Gestão de Projetos 

RG: MG 
10.305.622 

08 
Alessandra Mendes 

Drumond Reis 
Perfil 4 

Relações Públicas, 
com especialização 

em Educação 
Ambiental 

RG: MG 
5.973.644 

 
09 

Igor Raposo Rocha Perfil 5 Geógrafo 
CREA/MG – 

83.899/D 

10 Gilvimar Vieira Perdigão Perfil 5 
Geógrafo Analista 

Ambiental 

CREA/MG – 
113079/ 

D 

11 
Halysson Mendes e 

Souza Pinto 
Apoio Biólogo 

CRB 
49104/04/D 
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O primeiro integra seis capítulos que buscam responder às seguintes perguntas: o que são 

ocupações em áreas de risco; onde, como e quando ocorrem; e o que fazer diante desta 

situação, seguindo as quatro estratégias do modelo UNDRO de abordagem para gestão de risco. 

 

O segundo vem atualizar a primeira edição e em relação à elaboração do PMRR engloba 

importantes discussões sobre o reconhecimento dos processos geológicos mais recorrentes no 

território nacional e como devem ser aplicadas as técnicas de identificação, monitoramento e 

prevenção de riscos nas encostas urbanas, visando fortalecer a gestão urbana nas áreas sujeitas 

a fatores de riscos, investindo no conhecimento do problema para que técnicos e gestores 

municipais assumam uma postura mais proativa que lhes permitam, juntamente com a 

participação ativa das comunidades envolvidas, a montagem plena de um sistema municipal de 

gerenciamento de risco.  

 

Ambas as publicações ressaltam com base no Sistema Nacional de Defesa Civil, que o órgão 

Municipal de Defesa Civil deve estar devidamente estruturado para educar, no sentido de 

preparar as populações; planejar, elaborando planos operacionais específicos; socorrer as 

vítimas, conduzindo-as aos hospitais; assistir, conduzindo os desabrigados para locais seguros, 

atendendo-os com medicamentos, alimentos, agasalhos e conforto moral, nos locais de abrigo ou 

acampamentos; e recuperar, a fim de possibilitar à comunidade seu retorno à normalidade.  

 

O princípio fundamental do SINDEC está baseado no fato de que a base de uma pirâmide 

sustenta todo o resto. Em outras palavras, as ações de Defesa Civil se iniciam no município, 

seguindo-se o estado e a União, fazendo com que os órgãos municipais e, principalmente, os 

núcleos comunitários sejam a base de todo o sistema, o elo mais forte da corrente.  

 

Os NUDECs devem funcionar como elos entre a comunidade e o governo municipal através do 

Órgão Municipal de Defesa Civil e suas atribuições estão previstas no Decreto Federal número 

5.376/05, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil. 

 

Em relação à Gestão dos Riscos nos Municípios destaca-se que as ações de fiscalização e 

controle de riscos com melhores resultados nos municípios brasileiros têm adotado parcialmente 

ou na totalidade as seguintes características: 

1. Vistorias periódicas e sistemáticas em todas as áreas de risco por equipes técnicas com 

formação e atribuição diversificada; 
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2. Registro contínuo de todas as informações coletadas no campo ou junto à população e, 

consequentemente, atualização permanente do mapa de riscos; 

3. Gestão de proximidade, onde o monitoramento de cada área é feita sempre pelos mesmos 

agentes públicos, para que estes adquiram maior conhecimento sobre a área e gozem da 

confiança dos moradores; 

4. Plantão de atendimento público e outros canais permanentes de comunicação com os 

moradores das áreas de risco para apresentação de demandas de manutenção, solicitação de 

vistorias e informação sobre “problemas que podem causar risco”; 

5. Descentralização, onde os equipamentos públicos de referência, em imóveis localizados nos 

morros com maior concentração de população em situação de risco; 

6. Fortalecimento dos NUDECs, constituídos por moradores das áreas de risco, voluntários e 

lideranças populares, informados e capacitados, envolvem a população nas ações de prevenção, 

monitoramento e fiscalização das áreas de risco (gestão compartilhada). 

 

Em relação aos Planos de Contingência para Defesa Civil, destaca esse importante instrumento 

de defesa civil, que garante maior segurança aos moradores instalados nas áreas de risco de 

deslizamentos. O PPDC (adotado na região sudeste) tem por objetivo principal dotar as equipes 

técnicas municipais de instrumentos de ação e baseia-se na tomada de medidas anteriormente à 

deflagração de deslizamentos, a partir da previsão de condições potencialmente favoráveis à sua 

ocorrência, por meio do acompanhamento de parâmetros técnicos. 

 

5.1.4.1 Atividades de Levantamento de dados em Florianópolis - SC 

Esta atividade está relacionada ao levantamento de informações e materiais necessários à 

execução do trabalho, permitindo um melhor planejamento das demais etapas do mapeamento. 

As seguintes atividades fazem parte do trabalho: 

1) Embora esta atividade esteja relacionada ao levantamento de informações a realizar-se 

durante a elaboração do PMRR, é extremamente importante que ainda durante a elaboração do 

plano de trabalho seja realizada uma primeira visita ao município e a prefeitura municipal, 

anteriormente a elaboração da metodologia do trabalho com os seguintes objetivos: 

- identificação dos atores de referência do plano, 

- apresentação do coordenador do projeto aos técnicos locais, 

- entrega ao município de formulário de informações necessárias e importantes a serem 

repassadas a equipe executora do plano (ANEXO I). 

A primeira visita ocorreu nos dias 24 e 25 do mês de setembro do ano de 2012 nas dependências 

da Secretaria de Habitação e Saneamento Ambiental. 



                                                                                                                                        

37 

 

Figura 8 – Primeira reunião de trabalho da revisão do Plano Municipal de Redução de Risco. 

 

2) Ocorreu, também, ainda na fase de elaboração da metodologia do trabalho o reconhecimento 

preliminar do meio físico da área urbana do município de Florianópolis para verificação das 

tipologias de processos geodinâmicos e abrangência dos mesmos, preparação do plano de voo 

para obtenção das fotos oblíquas, com vistoria e descrição preliminar de alguns pontos 

previamente escolhidos em uma malha regular compatível com a escala do trabalho. 

A seguir, e apenas com o intuito de retratar e exemplificar algumas das áreas percorridas foram 

inseridos alguns pontos de maior interesse em relação às áreas de risco geológico. 

 

PONTO 1 
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Figura 9 - Talude vertical em rocha com lançamento contínuo de esgoto e água servida. Blocos 

instáveis, coberturas delgadas de solo e domicílios ocupando a base com afastamento em 

relação ao talude inferior a 2,0m. 

 

PONTO 2 

 

Figura 10 - Tipologia de ocupação ao longo de alguns morros do município de Florianópolis. 

Declividade acentuada e existência de blocos rochosos a montante do trecho ocupado. 

 

 

 

PONTO 3 

 

Figura 11 - Área com ocorrência de movimentos de massa envolvendo solo residual e blocos 

rochosos onde constatou-se que novos deslizamentos ocorrerão no período de chuva. 
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PONTO 4 

 

Figura 12 - Taludes verticalizados em solo residual com alturas superiores a 5,0m e avanç0 da 

ocupação em direção a base dos mesmos. 

 

 

PONTO 5 

 

Figura 13 - Domicílio abandonado após movimento gravitacional de massa atingir parcialmente o 

mesmo. 
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Figura 14 - Trecho suscetível a processos de erosão costeira onde foram executadas 

intervenções para minimização do impacto. 

 
3) Levantamento das bases cartográficas existentes (imagens de satélite, plantas topográficas e 

cadastrais em escalas compatíveis). A delimitação cartográfica e os dados gerados dos setores 

de risco geológico serão representados na base cartográfica fornecida pela Prefeitura de 

Florianópolis. Os mapas que serão empregados para o mapeamento da área urbana serão 

confeccionados na escala 1:5.000. No relatório de mapeamento em seu caderno de mapas serão 

impressas apenas os mapas com setores de risco identificados.  A delimitação dos setores de 

risco geológico ocorrerá, também, com o auxílio de fotos oblíquas de baixa altitude obtidas por 

meio de voos de helicóptero e durante as atividades de campo. Também compõem esta etapa a 

pesquisa de dados sobre ocorrências e registros de acidentes junto aos órgãos competentes 

(Arquivo Público, Corpo de Bombeiros Municipal, Defesa Civil Municipal.) e de mapeamentos e/ou 

estudos anteriores visando à definição das áreas a serem mapeadas, sendo que alguns 

documentos já foram adquiridos e analisados após a primeira visita ao município. As figuras a 

seguir retratam a delimitação preliminar das áreas onde serão obtidas fotografias aéreas de baixa 

altitude (voo de helicóptero) considerando: 

- as áreas de risco identificadas no plano municipal de redução de risco de 2007, 

- as áreas de risco identificadas no HBB/DI/2008, 

- as novas áreas de risco identificadas pela Defesa Civil municipal com registros de ocorrências, 

- as áreas indicadas pelo Grupo Técnico Executivo – GTE que acompanha os trabalhos. 
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Figura 15 - Delimitação das áreas para obtenção das fotos aéreas na região norte da Ilha. 

 

 

Figura 16 - Delimitação das áreas para obtenção das fotos aéreas na região central da Ilha. 
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Figura 17 - Delimitação das áreas para obtenção das fotos aéreas na região centro sul da Ilha. 

 

 

Figura 18 - Delimitação das áreas para obtenção das fotos aéreas na região sul da Ilha. 
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Figura 19 - Delimitação das áreas para obtenção das fotos aéreas na região sul da Ilha. 

 

 

Figura 20 - Delimitação das áreas para obtenção das fotos aéreas na região continental de 

Florianópolis. 
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Além disso, o território do município será todo percorrido para a verificação da existência de 

setores de risco que não tenham um registro atualizado. 

 

4) Obtenção das fotografias panorâmicas de baixa altitude (fotos de chão), onde os setores de 

risco identificados também serão delimitados sempre que possível. 

 

5) Análise do arcabouço organizacional da Prefeitura Municipal de Florianópolis visando à 

proposição de uma política municipal de gerenciamento de risco e a identificação de possíveis 

fontes de recursos (das três esferas de governo) para implementação do plano; 

 

6) Elaboração do Relatório de Mapeamento de Risco (discussão com as comunidades 

envolvidas, proposição de ações não estruturais, concepção de instrumentos e mecanismos de 

controle social, consolidação do relatório parcial do PMRR, para compatibilização com programas 

afins em andamento). 

 

5.1.4.2 Identificação e Mapeamento de Riscos 

Os objetivos específicos desta atividade serão: (1) identificar evidências, (2) analisar os 

condicionantes geológico-geotécnicos e ocupacionais que as determinam e (3) avaliar a 

probabilidade de ocorrência de processos associados a escorregamentos em encostas e demais 

processos geodinâmicos, que possam afetar a segurança de moradias, (4) delimitar os setores da 

encosta que possam ser afetados por cada um dos processos destrutivos potenciais 

identificados, em base cartográfica definida anteriormente e (5) estimar o número de moradias de 

cada setor de risco. 

 

Os trabalhos de campo serão constituídos, basicamente, por investigações geológico-geotécnicas 

de superfície, buscando identificar condicionantes dos processos de instabilização, existência de 

agentes potencializadores e evidências de instabilidade ou indícios do desenvolvimento de 

processos destrutivos (quadro 9). Os resultados das investigações geológico-geotécnicas, de 

suas interpretações e das proposições realizadas serão registrados em fichas de campo, 

embasando o mapeamento final (ANEXO II). 
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Quadro 10 - Fatores condicionantes, agentes deflagradores e indícios de movimentação que 

serão observados durante a atividade de campo / mapeamento. 

Fatores condicionantes do risco geológico 

Geologia 

 Litotipo presente; 

 Perfil de alteração; 

 Presença de formações 

superficiais; 

 Presença de estruturas planares / 

descontinuidades; 

 Permeabilidade dos materiais. 

 

Relevo 

 Forma e extensão da encosta; 

 Perfil transversal do talvegue; 

 Posição da área no perfil da 

vertente; 

 Posição da moradia em relação ao 

curso d’água (distância e forma 

dos meandros); 

 Regime do escoamento do curso 

d’água e posição na bacia 

hidrográfica; 

Relevo 

 Declividade; 

 Altura do corte / encosta; 

 Distâncias da base e da crista da 

encosta em relação à moradia; 

 Relação altura x afastamento. 

 

Vegetação 

 Presença de vegetação; 

 Porte (árvores ou vegetação 

rasteira, por exemplo); 

 Extensão da cobertura vegetal. 

 

“Formações antrópicas” 

 Presença e espessura de aterros / 

bota-fora; 

 Presença e espessura de lixo; 

 Extensão das camadas. 

Agentes Potencializadores 

 Lançamento de água servida / esgoto; 

 Fossas; 

 Tubulações rompidas; 

 Infiltrações; 

 Cortes; 

 Aterros (bota-fora); 

 Lixo / entulhos; 

 Bananeiras; 

 Inexistência ou insuficiência de 

infraestrutura urbana (esgoto, 

drenagem, pavimentação); 

 Lançamento inadequado de redes 

de drenagem (concentração de 

água). 

Indícios de Movimentação 

 Trincas no terreno; 

 Trincas na moradia; 

 Degraus de abatimento; 

 Cicatriz de escorregamento; 

 Dolinas; 

 Postes, árvores, cercas inclinados; 

 Estruturas deformadas (muros 

embarrigados, tombados); 

 Elevação do nível da água e 

turbidez, no caso de inundação. 
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Além da observação e identificação dos aspectos descritos no quadro 9, a atividade de campo 

seguirá os procedimentos descritos abaixo: 

 Identificação de pontos de referência e localização das áreas de risco, por meio de utilização 

de GPS (Global Position System) - As informações serão georeferenciadas utilizando-se o 

sistema de coordenadas UTM, Datum Horizontal - SAD69 24S e Datum Vertical - Imbituba, SC, 

ou Datum específico solicitado pela Prefeitura Municipal. 

 Transposição das informações obtidas no campo para a base de dados em ArcGis; 

 Delimitação dos setores de risco com atribuição do grau de probabilidade de ocorrência de 

processo de instabilização, com base nos critérios descritos no quadro 10 (BRASIL, 2006); 

 Representação dos setores de risco na base cadastral do município durante a fase de 

mapeamento; 

 Estimativa das consequências potenciais do processo de instabilização, por meio da 

avaliação das possíveis formas de desenvolvimento do processo destrutivo atuante (por ex., 

volumes mobilizados, trajetórias dos detritos, áreas de alcance, etc.), definindo e registrando o 

número de moradias ameaçadas (total ou parcialmente), em cada setor de risco. 

 

Além do mapeamento dos setores de risco (delimitação do perímetro de cada setor de risco alto e 

muito alto na base cartográfica do município), as observações de campo e as proposições de 

intervenção serão registradas em uma ficha de campo (ANEXO II) que contém, ainda, as 

seguintes informações: 

• Descrição das intervenções já realizadas, analisando sua eficiência e a necessidade de 

complementação de obra; 

• A necessidade de ações emergenciais tais como remoção ou obra paliativa. No caso de se 

indicar a necessidade de remoção de famílias, deverá ser indicado o número de domicílios; 

• Registro em campo do número de domicílios em situação de risco em cada setor. 

 

A quantificação do risco terá como unidade de análise a edificação e não a família. O 

levantamento do número de famílias em risco demandaria o cadastramento social da população 

para viabilizar a análise do número de domicílios por edificação, o que não é objeto deste 

contrato. 

 

A realização desta atividade (identificação e mapeamento de riscos) deverá resultar nos 

seguintes produtos: 

• Atualização e qualificação do conhecimento já disponível sobre os riscos associados a 

escorregamentos e processos correlatos nas áreas de assentamento precário do município, por 
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meio de setorização, estimativa de moradias afetadas e estabelecimento de graus e tipologias de 

risco; 

• Mapa dos setores de risco alto e muito alto de todas as áreas de assentamentos precários e 

regulares expostas ao risco de escorregamento; 

• Ficha de campo para cada setor de risco identificado, contendo não só as características da 

área, mas também as proposições de intervenção. 

 

Quadro 11 - Grau de probabilidade para riscos de escorregamento (BRASIL, 2006). 

Grau de 

Probabilidade 

Descrição 

R1 

Baixo 

Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, 

tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de baixa 

potencialidade para o desenvolvimento de processos de 

escorregamentos e solapamentos. Não se observa(m) evidência(s) de 

instabilidade. Não há indícios de desenvolvimento de processos de 

instabilização de encostas e de margens de drenagens. É a condição 

menos crítica. Mantidas as condições existentes, não se espera a 

ocorrência de eventos destrutivos no período de 1 ano. 

R2 

Médio 

Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, 

tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de média 

potencialidade para o desenvolvimento de processos de 

escorregamentos e solapamentos. Observa-se a presença de 

alguma(s) evidência(s) de instabilidade (encostas e margens de 

drenagens), porém incipiente(s). Processo de instabilização em 

estágio inicial de desenvolvimento. Mantidas as condições existentes, 

é reduzida a possibilidade de ocorrência de eventos destrutivos 

durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período de 1 

ano. 

R3 

Alto 

 

Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, 

tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de alta 

potencialidade para o desenvolvimento de processos de 

escorregamentos e solapamentos. Observa-se a presença de 

significativa(s) evidência(s) de instabilidade (trincas no solo, degraus 

de abatimento em taludes, etc.). Processo de instabilização em pleno 

desenvolvimento, ainda sendo possível monitorar a evolução do 

processo. Mantidas as condições existentes, é perfeitamente possível 

a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas 

intensas e prolongadas, no período de 1 ano. 
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R4 

Muito Alto 

 

Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, 

tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de muito 

alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de 

escorregamentos e solapamentos. As evidências de instabilidade 

(trincas no solo, degraus de abatimento em taludes, trincas em 

moradias ou em muros de contenção, árvores ou postes inclinados, 

cicatrizes de escorregamento, feições erosivas, proximidade da 

moradia em relação à margem de córregos, etc.) são expressivas e 

estão presentes em grande número ou magnitude. Processo de 

instabilização em avançado estágio de desenvolvimento. É a condição 

mais crítica, sendo impossível monitorar a evolução do processo, dado 

seu elevado estágio de desenvolvimento. Mantidas as condições 

existentes, é muito provável a ocorrência de eventos destrutivos 

durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período de 1 

ano. 

 

5.1.5 CRITÉRIOS PARA CONCEPÇÃO DE INTERVENÇÕES QUE DEVERÃO 

CONTEMPLAR PELO MENOS TODOS OS SETORES DE RISCO ALTO E MUITO 

ALTO - PROPOSIÇÃO DE INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS PARA REDUÇÃO 

DE RISCOS 

Os objetivos específicos desta atividade serão apenas indicar as soluções mais adequadas para 

eliminação do risco geológico nos setores de risco alto e muito alto: (1) a concepção das 

intervenções estruturais necessárias para cada setor de risco, (2) a estimativa de custos, e (3) a 

definição de critérios para priorização de tais intervenções. Assim sendo, não é objeto deste 

contrato a execução de projetos básicos e/ou executivos. 

 

Durante as atividades de campo para o mapeamento do risco, serão indicadas alternativas de 

intervenções estruturais e não estruturais adequadas para cada setor de risco geológico.  

 

As proposições de intervenção serão indicadas visando a melhor relação custo x benefício, a 

menor complexidade técnica (tendo em vista a possibilidade de execução com a mão-de-obra do 

morador) e a possibilidade de adoção de projetos padrão. Além disso, será adotada, sempre que 

possível, uma padronização de diferentes tipos de intervenção e serviços, conforme apresentada 

no quadro 11, adaptado do proposto na apostila para treinamento, disponível no site do Ministério 

das Cidades (Brasil, 2006), possibilitando o emprego de uma terminologia uniforme e a facilidade 

de dimensionamento e quantificação de custos. 
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Estabelecidas as obras necessárias para a eliminação de risco de cada setor, deverão ser 

estimados os custos necessários para cada obra/serviço, excetuando os custos com remoção, 

pois este dependerá da política de remoção/reassentamento/desapropriação a ser adotada pela 

Prefeitura Municipal de Florianópolis - SC. Os custos com as remoções poderão ser apresentados 

em separado, caso a prefeitura forneça as informações necessárias e caso os técnicos da 

Prefeitura Municipal solicitem a inclusão dos mesmos no montante final. 

 

Quadro 12 - Tipologia de intervenções voltadas à redução de riscos associados a 

escorregamentos em encostas ocupadas e a solapamentos de margens de córregos. 

TIPO DE INTERVENÇÃO DESCRIÇÃO 

SERVIÇOS DE LIMPEZA E 

RECUPERAÇÃO 

Serviços de limpeza de entulho, lixo, etc. 

Recuperação e/ou limpeza de sistemas 

de drenagem, esgotos e acessos. 

Também incluem obras de limpeza de 

canais de drenagem. Correspondem a 

serviços manuais e/ou utilizando 

maquinário de pequeno porte. 

OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL, 

PROTEÇÃO VEGETAL (GRAMÍNEAS) 

E DESMONTE DE BLOCOS E 

MATACÕES 

Implantação de sistema de drenagem 

superficial (canaletas, rápidos, caixas de 

transição, escadas d´água, etc.). 

Implantação de proteção superficial 

vegetal (gramíneas) em taludes com solo 

exposto. Eventual execução de acessos 

para pedestres (calçadas, escadarias, 

etc.) integrados ao sistema de drenagem. 

Proteção vegetal de margens de canais 

de drenagem. Desmonte de blocos 

rochosos e matacões. Predomínio de 

serviços manuais e/ou com maquinário 

de pequeno porte. 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

AGREGADAS A DRENAGEM E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Pequenas obras de urbanização tais 

como urbanização de becos, abertura de 

acessos, execução de passarelas, 

urbanização de áreas visando 

implantação adequada de redes de 

drenagem e esgotamento sanitário, 
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estabelecimento de “rotas de fuga” e 

destinação de uso a áreas de risco 

desocupadas ou remanescentes de 

remoção de famílias. 

ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO DE 

PEQUENO PORTE 

Implantação de estruturas de contenção 

de pequeno porte (hmax = 3,5 m e lmax = 10 

m). Obras de contenção e proteção de 

margens de canais (gabiões, muros de 

concreto, etc.). Correspondem a serviços 

parcial ou totalmente mecanizados. 

OBRAS DE TERRAPLENAGEM DE 

MÉDIO A GRANDE PORTES 

Execução de serviços de terraplenagem. 

Execução combinada de obras de 

drenagem superficial e proteção vegetal 

(obras complementares aos serviços de 

terraplenagem). Obras de desvio e 

canalização de córregos. Predomínio de 

serviços mecanizados. 

ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO DE 

MÉDIO A GRANDE PORTES 

Implantação de estruturas de contenção 

de médio a grande porte (h > 3,5 m e l > 

10 m), envolvendo obras de contenção 

passivas e ativas (muros de gravidade, 

cortinas, etc.). Poderão envolver serviços 

complementares de terraplenagem. 

Predomínio de serviços mecanizados. 

REMOÇÃO DE MORADIAS 

As remoções poderão ser definitivas ou 

não (para implantação de uma obra, por 

exemplo). Priorizar eventuais relocações 

dentro da própria área ocupada, em local 

seguro. 

 

Em relação ao estabelecimento de referências para a composição de custos das obras, a planilha 

de composições de preços para orçamentos a ser adotada será a SINAPE (Florianópolis) que 

deverá ser repassada previamente pela equipe da Prefeitura Municipal de Florianópolis - 

Secretaria Municipal de Obras. Na ausência de algum código de serviço poderá ser utilizada 

outra tabela a ser indicada pela Equipe Técnica. 

 

Os quantitativos (como extensões, áreas e/ou volumes) devem ser levantados em campo, ou 

graficamente dependendo da situação, chegando-se ao orçamento individualizado das 
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intervenções para cada setor de risco. Na totalização dos orçamentos individualizados, a inserção 

de percentuais referentes a serviços complementares BDI e projeto básico ou executivo deverá 

ocorrer a partir da orientação da equipe da Prefeitura Municipal. 

 

Definido todo o elenco de intervenções necessárias e seus respectivos custos, o PMRR deverá 

propor uma ordem de priorização dessas intervenções, que seguirá critérios de ordem técnica e 

econômica que considerem a urgência das intervenções e a relação custo-benefício. 

 

Carvalho (2000) preconiza que um programa de intervenção estrutural nas áreas de risco de uma 

cidade deve levar em conta o grande número de setores de risco com seus diferentes níveis de 

risco; a existência de várias alternativas de intervenção para cada setor, envolvendo custos e 

eficácias diferentes; e os recursos financeiros disponíveis (ou acessíveis pelo município), fatores 

estes que levam à necessidade de estabelecimento de prioridades. 

 

Assim, levando em consideração a urgência da obra (grau de risco), o número de famílias 

(considera-se uma família por domicílio) beneficiadas (refletido no porte do setor) e o custo por 

família da obra, propõem-se adotar critérios de hierarquização baseados nos estabelecidos em 

outros PMRR já desenvolvidos para municípios brasileiros, tais como, Guarulhos (Prefeitura 

Municipal de Guarulhos, 2006), Embu das Artes (Prefeitura da Instância Turística de Embu das 

Artes, 2006), Contagem (Prefeitura Municipal de Contagem), Belo Horizonte (Prefeitura Municipal 

de Belo Horizonte), Vitória – ES (Prefeitura Municipal de Vitória), Itapecerica da Serra (Prefeitura 

Municipal de Itapecerica da Serra) etc, apontados no quadro 12. 

 

Estes critérios, entretanto, poderão ser adaptados e/ou detalhados, ao longo do trabalho, para 

refletir melhor a realidade do município de Florianópolis - SC. 

 

Quadro 13 - Critérios para a priorização das intervenções 

1. Nível de probabilidade de risco 

1.ª prioridade: probabilidade muito alta 

2.ª prioridade: probabilidade alta 

3.ª prioridade: probabilidade média 

2. Porte do setor 

1.ª prioridade: setor de grande porte (≥ 21 domicílios) 

2.ª prioridade: setor de médio porte (entre 6 e 20 domicílios) 

3.ª prioridade: setor de pequeno porte (até 5 domicílios) 
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3. Relação custo / moradia 

1.ª prioridade: custo baixo (< R$ 20.000,00) 

2.ª prioridade: custo médio (entre R$ 20.000,00 e R$ 50.000,00) 

3.ª prioridade: custo alto (acima de R$ 50.000,00) 

 

Com base nestes critérios, será elaborada uma matriz com 27 ordens de prioridades, para 

posterior aplicação a cada um dos setores de risco geológico do Plano Municipal de Risco de 

Florianópolis (quadro 13). 

 
Quadro 14 - Matriz de prioridades das intervenções do PMRR 

 

Ordem de 

prioridade 

Nível de 

probabilidade 
Porte do setor 

Relação 

custo/moradia 

1 

MUITO ALTO 

GRANDE 

BAIXO 

2 MÉDIO 

3 ALTO 

4 

MÉDIO 

BAIXO 

5 MÉDIO 

6 ALTO 

7 

PEQUENO 

BAIXO 

8 MÉDIO 

9 ALTO 

10 

ALTO 

GRANDE 

BAIXO 

11 MÉDIO 

12 ALTO 

13 

MÉDIO 

BAIXO 

14 MÉDIO 

15 ALTO 

16 

PEQUENO 

BAIXO 

17 MÉDIO 

18 ALTO 

19 

MÉDIO 

GRANDE 

BAIXO 

20 MÉDIO 

21 ALTO 

22 

MÉDIO 

BAIXO 

23 MÉDIO 

24 ALTO 

25 

PEQUENO 

BAIXO 

26 MÉDIO 

27 ALTO 

 
A atividade de elaboração do plano de intervenções estruturais para redução de risco apresentará 

como produto, além das descrições já mencionadas nas fichas de campo, a compilação de custos 

e priorização das obras formatadas por bairro, além da síntese dos resultados para o município. 

Ressalta-se que no caso de Florianópolis por se tratar de uma revisão serão analisadas as 
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tipologias de intervenções propostas no PMRR 2007 com verificação de sua adequação ou 

limitação nos setores. 

 

Mesmo assim, a seguir serão apresentadas sinteticamente de forma itemizada as principais 

tipologias de intervenções que poderão estar relacionadas aos setores de risco geológico-

geotécnico de Florianópolis condizentes com o pressuposto pela metodologia do Ministério das 

Cidades. O detalhamento de cada tipologia de intervenção constará no relatório de ações 

estruturais. As informações foram compiladas da literatura técnica e de Planos Municipais de 

Redução de Risco anteriores elaborados pelo mesmo coordenador e servem como fontes de 

informação para a orientação das tipologias de obras mais adequadas para a realidade municipal. 

 

- IMPLANTAÇÃO DE OBRAS SIMPLES DE ESTABILIDADE DE TALUDES E DE CONTROLE 

DA EROSÃO HÍDRICA DO SOLO 

1 - RETALUDAMENTO 

2 – CORTES E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO 

3 - ATERROS COMPACTADOS 

4 – SISTEMAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL 

4.1 CANALETAS LONGITUNIAIS DE BERMA 

4.2 CANALETAS TRANSVERSAIS DE BERMA 

4.3 CANALETAS DE CRISTA 

4.4 CANALETAS DE PÉ (BASE) 

4.5 CANALETAS DE PISTA (GUIAS E SARJETAS) 

4.6 SAÍDAS LATERAIS 

4.7 ESCADAS D’ÁGUA 

4.8 CAIXAS DE DISSIPAÇÃO  

4.9 CAIXAS DE TRANSIÇÃO 

5 - PROTEÇÃO SUPERFICIAL  

5.1 PROTEÇÃO SUPERFICIAL COM MATERIAIS NATURAIS - COBERTURA VEGETAL 

6 - OBRAS DE PROTEÇÃO CONTRA MASSAS ESCORREGADAS/MOVIMENTADAS 

6.1 MUROS DE GRAVIDADE CONVENCIONAIS 

6.2 - MUROS DE CONCRETO CICLÓPICO 

6.3 - MUROS DE CONCRETO ARMADO 

6.4 - MURO DE GABIÃO 

6.5 – CORTINAS ATIRANTADAS 

6.6 – SOLOS GRAMPEADOS 
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5.1.6 ESTRATÉGIAS PARA LEVANTAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE FONTES 

DE RECURSOS E PROGRAMAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PMRR E 

FORMULAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Visando complementar o quadro de instrumentos atualmente disponíveis para a política 

habitacional municipal, serão apresentadas algumas alternativas de financiamento de programas 

e projetos, de natureza diversa, existentes na esfera federal, que poderão ser utilizados para a 

gestão dos riscos identificados e que ainda não possuem alternativa de intervenção definida.  

 

Para a identificação de fontes de recursos potenciais e de projetos compatíveis para implantação 

das intervenções prioritárias para redução de risco serão realizadas consultas às Secretarias 

Nacionais de Habitação e de Programas Urbanos do Ministério das Cidades, consultas a Lei 

Orçamentária Anual (L.O.A) e ao Plano Plurianual (P.P.A), além do P.P.A.G no caso do Governo 

estadual, o orçamento municipal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a 

definição dos programas habitacionais potencialmente aplicáveis aos assentamentos 

selecionados para o PMRR de Florianópolis - SC. A partir desta premissa, serão apresentadas 

algumas alternativas de financiamento de programas e projetos, de natureza diversa, existentes 

na esfera federal e estadual, que poderão ser utilizados para as áreas selecionadas e que ainda 

não possuem alternativa de intervenção definida. Além dessas alternativas elencadas, existem 

ações na Secretaria Nacional de Programas Urbanos (SNPU) que visam minimizar os conflitos 

envolvidos com o acesso a terra e a regularização fundiária e ações de capacitação de técnicos e 

operadores de direito, para que o processo de regularização fundiária e seus instrumentos 

possam ser assegurados nos municípios. Às ações de apoio direto a regularização fundiária 

através de destinação de recursos do OGU soma-se às ações de disponibilização de terras 

públicas federais, às ações de sensibilização, mobilização e capacitação de técnicos, gestores e 

operadores do direito. Complementam estas análises as ações agora pertencentes ao Ministério 

da Integração Nacional relacionadas diretamente ao tema risco geológico. 

 

A formulação da política municipal de gerenciamento de riscos geológicos passará pela 

compreensão da estrutura organizacional da Prefeitura e pelo conhecimento do arcabouço 

jurídico-legal disponível, além do diagnóstico da situação de risco geológico. Entretanto, o 

envolvimento e a correta percepção do corpo técnico-gerencial da administração municipal acerca 

do risco geológico e da necessidade (e possibilidade) de gerenciamento do problema torna-se tão 

importante quanto o conhecimento técnico para garantir o sucesso de uma política para áreas de 

risco. 
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Visando difundir os conceitos de risco geológico e de gerenciamento de risco, além de identificar 

as possibilidades político-administrativas de condução de um programa para áreas de risco, e as 

necessidades de articulação entre diversos órgãos municipais, propõe-se aqui a realização de 

reuniões com técnicos e gerentes das áreas de atuação com proximidade da temática.  

 

Como proposta inicial, julga-se necessário a construção dos seguintes momentos: 

• Reunião com diversos órgãos municipais e administrações regionais visando apresentar a 

proposta e metodologia do PMRR, apresentar o responsável técnico pelos trabalhos de campo e 

explanar, de forma sucinta, os conceitos e premissas básicas do gerenciamento de risco 

geológico. Identificam-se, preliminarmente, como atores desta etapa, os titulares da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, da Secretaria de Habitação e Saneamento Ambiental, da 

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, da Secretaria Municipal de Obras, da 

Secretaria de Planejamento / Administração e Governo, e da Coordenadoria Municipal de Defesa 

Civil – Esta atividade já foi executada tendo a reunião ocorrido no dia 17/10/2012 sendo que o 

material apresentado na mesma, o registro fotográfico completo e a lista de presença serão 

inseridos do relatório de acompanhamento bimestral; 

 

Figura 21 - Técnicos da prefeitura de Florianópolis iniciando a reunião com apresentação do que 

foi o plano municipal de risco de 2007 e que estabelece a Termo de Referência para elaboração 

da revisão do mesmo em 2012. 
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Figura 22 - Coordenador técnico da revisão do Plano Municipal de Redução de Risco discutindo 

com os participantes qual a metodologia e dinâmica que deverá ser adotada nos trabalhos. 

 

• Desenvolvimento de uma proposta de política de gerenciamento de risco em conjunto com a 

equipe da Prefeitura responsável pela fiscalização do PMRR – Grupo Técnico Executivo, 

estabelecendo atribuições e procedimentos para os órgãos e equipes que irão conduzir esta 

política; 

• Realização de uma reunião sobre a proposta desenvolvida visando aprimorá-la e firmar o 

compromisso dos órgãos envolvidos; 

 

De posse do diagnóstico das potencialidades e fragilidades da estrutura organizacional da 

Prefeitura e do arcabouço jurídico-legal disponível ou passível de ser estabelecido para o 

município, pretende-se elaborar uma política municipal para gerenciamento das situações de 

risco geológico que possa ser abraçada pelo corpo gerencial da Prefeitura, para que possa ser 

executada plenamente pela equipe técnica. 

 

Visando estabelecer estratégias para permitir a implantação das propostas do PMRR e o bom 

funcionamento da política de gerenciamento de riscos construída para o Município, deverá ser 

realizada, conjuntamente com a equipe da Prefeitura, uma pesquisa para identificação de 

projetos, programas e ações executadas com recursos dos orçamentos municipal, estadual ou 

federal, que atendam as áreas mapeadas, e cujas ações sejam compatíveis com as alternativas 

de intervenções indicadas. 
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5.1.7 ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA 

PÚBLICA COM DEFINIÇÃO DOS SETORES QUE SERÃO CONVIDADOS 

Este item detalhe a atividade 3 descrita anteriormente sendo que esta etapa corresponderá à 

participação da equipe executora dos trabalhos na audiência pública agendada e convocada pela 

Prefeitura do Município de Florianópolis - SC, para apresentação e discussão, com a 

comunidade, dos resultados do mapeamento, das propostas de intervenções estruturais e do 

Plano Municipal de Redução de Riscos. 

 

Este momento será especialmente importante para dar conhecimento, debater e articular a 

participação de lideranças, entidades e população das áreas mapeadas, na implementação da 

Política Municipal de Gerenciamento de Risco, formulada ao longo dos trabalhos. 

 
A realização da Audiência Pública terá como objetivo dar conhecimento e coletar proposições 

acerca da versão preliminar do Plano Municipal de Redução de Riscos. No âmbito da 

metodologia para a realização dessa etapa, serão consideradas as seguintes referências:  

- Forma de divulgação  

- Logística  

- Autoridades e instituições a serem convidadas  

- Local de realização  

- Condução e funcionamento,  

- Projeção de data  

- Forma de apresentação dos trabalhos  

- Condução dos debates  

- Regimento interno  

- Sistematização dos resultados  

- Relatório de conclusão  

 

O formato da audiência será primeiramente a abertura realizada por representantes da Prefeitura 

Municipal, exposição dos levantamentos realizados, custo do PMRR, estimativa para eliminação 

do risco e priorização das intervenções. 
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Após a exposição à população será ouvida e as devidas ponderações, dúvidas e 

questionamentos serão anotados e poderão influenciar e alterar o relatório apresentado durante a 

audiência. Como produto desta etapa tem-se um relatório com o registro das discussões e 

encaminhamentos acordados, o registro fotográfico do evento e a lista de pessoas e entidades 

presentes. 

 

A organização da audiência, conforme estabelecido em contrato caberá a Fundação Israel 

Pinheiro com apoio da Prefeitura Municipal de Florianópolis - SC, onde ações de mobilização 

serão coordenadas pelos técnicos da Fundação Israel Pinheiro. O quadro a seguir sintetiza as 

ações relacionadas a audiência pública: 

 

Quadro 15 – Plano de Trabalho para Audiência Pública dentro do PMRR 

AÇÕES PREVISTAS RESPONSÁVEL 

ATIVIDADES 
NECESSÁRIAS 

REQUISITOS MEIOS PARA REALIZAÇÃO 
TÉCNICOS DA 
PREFEITURA 

CONSULTORIA 
FIP 

Local de 
realização 

Definir junto à 
Administração 

Municipal a melhor 
data e o local mais 
apropriado para a 

realização da 
audiência 

Data definida com pelo menos 2 
meses de antecedência. 

Conjuntamente definido 

Lista de possíveis locais para a 
audiência, para escolha do mais 
apropriado segundo critérios de: 

facilidade de acesso da 
população, tradição na realização 

de eventos semelhantes; 
capacidade para mínimo de 200 

pessoas assentadas; 

Defini lista e 
articular cessão 

do espaço 

Conferir 
requisitos dos 

locais indicados 

Forma de 
Divulgação 

Dar visibilidade para 
a audiência, 

divulgando o evento 
para grande parcela 

da população do 
município; mobilizar 

os atores 
estratégicos para a 

aprovação do 
PMRR 

(representantes do 
poder público, 

entidades, 
conselhos 

participativos, 
lideranças e 

moradores de áreas 
de risco) 

Divulgação para a população do 
município através da produção de 

cartazes para fixação em 
equipamentos públicos e de uso 

coletivo (como escolas, postos de 
saúde, universidade e secretarias 

de governo, entre outros)  

Distribuição dos 
cartazes 

Propor arte para 
cartazes e 
folhetos 

Produção de relase para 
veiculação em jornais impressos, 

ou televisivos. 
Articula a mídia Produzir texto 

Articulação para veiculação de 
chamada / matéria a respeito da 
audiência em site da prefeitura 
municipal ou Diário Oficial do 

Município. 

Articula a mídia e 
propõe arte 

Produzir texto 
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Divulgação para atores 
estratégicos através de convites 
diretos, enviados por correio ou 

email 

Envia convites 
Propõe arte e 

texto para 
convite 

Logística e 
Cerimonial 

Todos os insumos 
necessários para a 

realização da 
audiência definidos, 
estabelecendo os 

contratos com cada 
fornecedor. 

Fazer cotação de, sonorização, 
filmagem e segurança. 

Avalia os 
requisitos e 

aprova 

Faz cotação e 
propõe definição 
de contratados 

Autoridades e 
instituições 
convidadas 

Lista de convidados 
institucionais 

definidos 

Definir a lista de convidados e 
enviar convite impresso com a 

programação da audiência. 

Define lista e 
envia convites 

Propõe arte e 
texto para 

convite 

Condução e 
funcionament

o 

Plano de trabalho e 
roteiro de condução 

da audiência 
definidos e 
aprovados 

Estabelecer um roteiro para a 
condução da audiência, atendendo 
os requisitos expressos no edital. 

Avalia e aprova 
Propõe versão 
preliminar do 

roteiro 

Definir e aprovar o regimento 
interno da audiência. 

Avalia e aprova 
Propõe versão 
preliminar do 

regimento 

Definir formas de apresentação 
dos trabalhos (power points 
utilizados e outros recursos) 

Avalia e aprova 
Propõe versão 
preliminar de 
apresentação 

Realização da 
audiência 

Audiência realizada 
com a participação 

dos convidados, 
com as 

contribuições 
registradas e 

modelo de diretrizes 
finais aprovadas 

Conferir os resultados e 
encaminhamentos realizados nas 

ações anteriores. 
Avalia e aprova Confere 

Conduzir o cerimonial e a gestão 
logística do evento 

Acompanha 
Conduz a gestão 

do cerimonial 

Conduzir a apresentação técnica 
da audiência, apresentando o 
regimento interno do evento e 
explicando o momento para 

esclarecimento de dúvidas e para 
discussão do diagnóstico e de 

suas diretrizes 

Acompanha a 
condução e 

aprovação das 
contribuições dos 

participantes 

Conduz a 
apresentação e a 
participação dos 

presentes 

Sistematizar os Resultados e 
conduzir a aprovação de diretrizes 
de atuação a respeito da gestão 
do risco no município, amparada 
em conclusões do diagnóstico 

realizado e no interesse expresso 
pelos presentes. 

Avalia e aprova 
Sistematiza dos 

dados 
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Relatório de 
Conclusão 

Volume final do 
PMRR entregue 

com a 
documentação do 

Trabalho de 
preparação e 

desenvolvimento da 
audiência, e com a 
incorporação das 
contribuições dos 
participantes no 

diagnóstico e nas 
diretrizes.  

Documentar todas as etapas de 
trabalho e  contribuições dos 
participantes da audiência, 

incorporando-as ao volume final 
do PMRR, conforme aprovado 

pelos presentes. 

Avalia e aprova 
Produz 

documentação e 
relatório final 

 

6. FORMATAÇÃO DA VERSÃO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO 
DE RISCOS 

Tendo como referência os resultados das atividades anteriores, deverá ser elaborado, em 

discussão com representantes do governo municipal, um relatório contendo a estratégia a ser 

adotada pela Prefeitura do Município de Florianópolis - SC para redução dos riscos mapeados. 

Em outras palavras, a política municipal para gerenciamento dos riscos associados a processos 

geodinâmicos em áreas de assentamentos precários e/ou diretamente afetadas. 

 

O PMRR contribuirá, também, para a construção de políticas municipais e regionais de 

desenvolvimento urbano e ambiental, de provisão habitacional e de inclusão social, bem como 

para o estabelecimento de ações de gerenciamento de riscos que envolvam os três níveis de 

governo. 

 

Esta atividade final terá como produto um relatório apresentando a caracterização física do 

município (geologia, morfologia, processos geodinâmicos atuantes, etc.), mapas, plantas e 

fotografias representando os setores de risco mapeados, dados tabulados e demais análises e 

resultados obtidos. 

 

Os produtos das etapas anteriormente discriminadas serão entregues em cópia impressa 

devidamente encadernada e em versão digital gravada em CD, com capa e etiquetada, 

identificando as marcas das instituições envolvidas no projeto (Ministério das Cidades, Caixa 

Econômica Federal, Prefeitura Municipal). 

 

Os produtos em forma de relatórios constituídos de textos e tabelas deverão ser encadernados 

com páginas numeradas, fontes “Times New Roman” ou “Ariel” no tamanho 12 para o corpo do 

texto e fonte 14 para os títulos e subtítulos. O arquivo digital deve ser entregue em mídia CD no 
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formato “DOC (texto) e XLS (planilha)” e ambos também em formato “PDF”, devidamente 

identificados com rótulo e quando for o caso identificando a versão do produto.  

 

Os produtos em forma de mapas e plantas deverão conter o selo padrão da Prefeitura, com 

escalas e layers padronizados e plantas seqüencialmente numeradas. Os mapas devem ser 

georreferenciados em UTM, DATUM SAD1969 para compor a cartografia do município e inclusão 

no sistema de geoprocessamento corporativo da Prefeitura. O arquivo digital deve ser entregue 

em mídia CD no formato “DWG”, “PLT” e “PDF”, devidamente identificados com rótulo e, quando 

for o caso, com a identificação da versão do produto.  
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7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E FÍSICO 

 

Quadro 16 – Cronograma de atividades da revisão do PMRR 

Produto Especificação 

Produto 1 

Documento contendo a metodologia detalhada para a 

Revisão do Plano Municipal de Redução de Riscos de 

Escorregamento. 

Produto 2 

Relatório comprobatório do curso de capacitação e da 

oficina ministrados aos técnicos locais e aos representantes 

das comunidades 

Produto 3 
Relatórios bimensais comprobatórios das atividades técnico 

sociais: reuniões comunitárias. 

Produto 4 

Relatório comprobatório da realização dos estudos e 

levantamentos campo: mapeamento preliminar e 

mapeamento de campo. 

Produto 5 

Documento da Versão Preliminar do Plano Municipal de 

Redução de Riscos, contendo: Mapeamento de Risco, 

Intervenções Estruturais e não Estruturais com seus 

respectivos orçamentos preliminares, Fontes de Recursos e 

Hierarquização das Intervenções. 

Produto 6 

Relatório comprobatório de realização da Audiência Pública 

(programação, material e conteúdo didático apresentado, 

sistematização das discussões e proposições, lista de 

presença) 

Produto 7 

Documento contendo a versão final do Plano Municipal de 

Redução de Risco de Escorregamento do Município de 

Florianópolis 
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Quadro 17 - Cronograma físico da revisão do PMRR 

Produto 
MÊS 

 1 

MÊS 

 2 

MÊS 

3 

MÊS 

4 

MÊS 

5 

MÊS 

6 

MÊS 

7 

MÊS 

8 

Produto 1         

Produto 2         

Produto 3         

Produto 4         

Produto 5         

Produto 6         

Produto 7         

 

LEONARDO ANDRADE DE SOUZA 

CREA/MG – 78.885/D 

ENGENHEIRO GEÓLOGO – GEOTÉCNICO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

COORDENADOR TÉCNICO DO MAPEAMENTO DO PMRR 

 



                                                                                                                                        

64 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL, Ministério das Cidades. Treinamentos de técnicos municipais para o mapeamento e 

gerenciamento de áreas urbanas com risco de escorregamentos, de enchente e de áreas contaminadas. 

Programa de Prevenção e Erradicação de Riscos, Secretaria de Programas Urbanos, disponível no site 

http:/www.cidades.gov.br, acessado em junho de 2006. 

 

CARVALHO, C.S. Análise Quantitativa de Riscos e Seleção de Alternativas de Intervenção - Exemplo de 

um Programa Municipal de Controle de Riscos Geotécnicos em Favelas. In: Workshop Seguros na 

Engenharia, 1, 2.000, São Paulo. Anais...São Paulo: ABGE, 2.000. p 49-73. 

 

CERRI, L. E. S. & AMARAL, C. P. Riscos Geológicos. In: ABGE. Geologia de Engenharia. São Paulo: 

Oficina de Textos, 1998. p 301-310. 

 

FIDEM- FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE PERNANBUCO. Manual de Ocupação 

dos Morros da Região Metropolitana de Recife. Recife. 2003. 384p. 

 

LEITE, C. V. P.; BATISTA, P. C.; VIANA, C. S. A gestão do risco geológico em Belo Horizonte. In: 

Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, 11, 2005, Florianópolis: ABGE, 2.005. 

(Anais eletrônico - CD-ROOM). 

 

NOGUEIRA, F. R. Gerenciamento de riscos ambientais associados a escorregamentos: 

contribuição às políticas públicas municipais para áreas de ocupação subnormal. 2002. 266 f. 

Tese (Doutorado em Geociências e Meio Ambiente) – Instituto de Geociências e Ciências Exatas 

da Universidade Estadual Paulista, Rio Claro. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. Plano Municipal de Redução de Riscos. 

Disponível no site http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/programas-

urbanos/biblioteca/prevencao-de-riscos/planos-projetos-elaborados/prefeitura-municipal-de-belo-

horizonte-mg/, acessado em junho de 2008. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA. Plano Municipal de Redução de Riscos. 

Disponível no site <http://www.cidades.gov.br/programas-urbanos/biblioteca/prevencao-de-

riscos/planos projetos>elaborados/PrefeituraMunicipaldeCaraguatatubaSP2505.pdf, acessado em 

junho de 2008. 

 



                                                                                                                                        

65 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM. Plano Municipal de Redução de Riscos. 2007.  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA. Plano Municipal de Redução de 

Riscos. Disponível no site http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/programas-

urbanos/biblioteca/prevencao-de-riscos/planos-projetos-elaborados/Volume1IS.pdf, acessado em 

junho de 2008. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA. Plano Municipal de Redução de Riscos. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA. Plano Municipal de Redução de Riscos. 2007. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO. Plano Municipal de Redução de Riscos. Disponível no 

site http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/programas-urbanos/biblioteca/prevencao-de-

riscos/planos-projetos-elaborados/Volume01PMRRSuzano.pdf, acessado em junho de 2008. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA-ES. Plano Municipal de Redução de Riscos. 2008. 

 

UNDRO – UNITED NATIONS DISASTER RELIEF OFFICE.  UNDRO’s approach to disaster 

mitigation. UNDRO News, jan.-febr.1991.  Geneva: Office of the United Nations Disasters Relief 

Co-ordinator. 20p. 1991. 

 

UN/ISDR (United Nations International Strategy for Disaster Reduction) (2004): Living with Risk. 

A global review of disaster reduction initiatives. 2004 version.  United Nations, Geneva, 430 pp. 

 

UNISDR. Global assessment report on disaster risk reduction. ISBN/ISSN: 9789211320282, 

207p. 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        

67 

 

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO GEOLÓGICO 

REUNIÃO DE ABERTURA DOS TRABALHOS – 16/09/2012 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS – SC 

 

PESQUISA SOBRE O RISCO DE ESCORREGAMENTOS E INUNDAÇÕES  

De: Leonardo Andrade de Souza – Engenheiro Geólogo – Coordenador e Responsável Técnico 

pelo Plano Municipal de Redução de Risco Geológico.  

 

Exmo. Senhor (a) representante do município.  

Com o objetivo de subsidiar o desenvolvimento de estratégias de gerenciamento do risco 

geológico, venho através desta pesquisa solicitar ao representante do município auxílio no 

levantamento de informações sobre os problemas mais comuns enfrentados ao longo dos anos, 

para que seja possível ter um panorama, de forma a estabelecer prioridades de atendimento, 

captação de recursos, execução de intervenções e capacitação dos técnicos municipais visando 

a minimização dos problemas relacionados a processos de inundação, escorregamentos de 

solo/rocha etc, bem como a possibilidade de termos vítimas fatais relacionadas a estes processos 

durante os períodos de chuva. Quaisquer dúvidas me coloco a disposição para esclarecimentos. 

A incidência de períodos chuvosos cada ano mais intensos, evidencia a necessidade de se 

estruturar a implementação de ações preventivas de defesa civil, anuais e sistemáticas, a partir 

do entendimento de que para o planejamento das ações de recuperação e melhoria dos 

ambientes urbanos e das demandas habitacionais dos municípios deve-se considerar os riscos 

ambientais como um dos elementos de análise e intervenção.  

 

- RESSALTA-SE QUE ESTE TRABALHO TEM POR OBJETIVO ENTENDER OS PROBLEMAS 

QUE O MUNICÍPIO TEM ENFRENTADO NA ÉPOCA DE CHUVAS COM ESCORREGAMENTOS 

DE SOLO E PROCESSOS DE INUNDAÇÃO, BEM COMO SUA ATUAL ESTRUTURA 

ADMINISTRATIVA E DE ATENDIMENTO.  

- CASO O CONTATO PARA AS RESPOSTAS SEJA OUTRO SOLICITO QUE A PESQUISA 

SEJA ENCAMINHADA PARA O ÓRGÃO OU SECRETARIA ADEQUADA. 

 

1 - LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE O MUNICÍPIO E PESQUISA 

SOBRE O RISCO DE ESCORREGAMENTOS, INUNDAÇÕES ETC.  

Nome do Município:  

Representante que preencheu os dados da pesquisa:  
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E-mail de contato:  

Telefone de Contato:  

1 - O município possui coordenadoria de Defesa Civil? Sim, ou não  

Em caso positivo enviar as seguintes informações:  

Nome do Coordenador de Defesa Civil:  

E-mail de contato do coordenador:  

Telefone de Contato do coordenador:  

2 – O município já teve alguma vez ou tem problemas relacionados a escorregamentos de solo e 

rocha? (se for recorrente favor descrever como estes problemas afetam a cidade – interrupção de 

vias veiculares, atingimento de casas e equipamentos públicos, se os problemas ocorrem todos 

os anos etc).  

3 – O município já teve alguma vez ou tem problemas relacionados a inundação/alagamentos? 

(se for recorrente favor descrever como estes problemas afetam a cidade – interrupção de vias de 

acesso, atingimento de casas, equipamentos públicos etc).  

4 – Já foram registradas vítimas fatais relacionadas a escorregamentos e relacionadas a 

inundações? Caso já tenham ocorrido vítimas enviar as datas em que estas ocorreram (dia, ano e 

se existir hora do acidente).  

5 – O município possui algum mapeamento das suas áreas de risco de escorregamento, 

inundações? Em caso positivo informe como o mesmo é utilizado no dia a dia.  

6 – O município já decretou alguma vez situação de emergência ou estado de calamidade pública 

homologado pelo Estado? Em caso positivo informar os respectivos decretos.  

 

2 - DADOS DE SUPORTE PARA ANÁLISE 

Para a avaliação da gestão atual do risco no município as seguintes informações são 

necessárias: 

1 – Qual o Modelo organizacional da Prefeitura (fluxograma); 

2 – Quais as bases cartográficas estão disponíveis nas prefeituras, bem como as informações 

geradas sobre o meio físico local (fotos, ortofotos, mapas topográficos, mapas do plano diretor, 

mapas de risco geológico etc); Estas informações podem ser disponibilizadas? De qual maneira?  

3 – Quais os órgãos municipais que tem atuado preventiva e emergencialmente nas áreas de 

risco geológico da cidade; 

4 – Qual análise é feita por vocês sobre a integração entre os órgãos municipais durante e fora 

do período chuvoso (existe algum trabalho conjunto?) (em caso positivo descrever como é feito 

este trabalho); 
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5 - Existe alguma forma de participação popular (Nudec, Comissões, etc.) da população 

afetada no planejamento e/ou execução das ações da prefeitura?; 

6 – O município possui alguma das seguintes informações? 

- Mapeamento ou levantamento das principais áreas de risco geológico da cidade, 

- Plano Preventivo de Defesa Civil,  

- Plano de Contingência,  

- Plano Municipal de Redução de Risco – PMRR,  

- Laudos / fichas de ocorrências de movimentos de massa e inundações registradas na defesa 

civil e outros órgãos. 

Estas informações podem ser disponibilidade para a equipe do PMRR? De que maneira podemos 

receber estas informações? 

7 - Qual é a periodicidade de atualização das informações listadas na pergunta 6? 

8 - Qual órgão/secretaria da prefeitura realiza o trabalho de geração das informações listadas 

na pergunta 6?; 

9 - Os técnicos da prefeitura realizam vistorias das áreas de risco fora do período chuvoso?  

Como as vistorias são solicitadas? Como estas informações são armazenadas?; 

10 - A prefeitura executa obras de redução de risco? Existem relatórios que descrevem estas 

obras?; 

11 - A prefeitura possui material (cartilhas, folders, cartazes, etc.) de distribuição para a 

população informando sobre procedimentos para o período chuvoso e sobre os telefones de 

contato no caso de problemas? Como este material pode ser disponibilizado para a equipe do 

PMRR? 

12 – Existe alguma ação de mobilização e capacitação comunitária (fóruns, reuniões, veiculação 

de informativos na imprensa, etc.); 

13 - A prefeitura executa de forma sistemática, principalmente no período que antecede às 

chuvas, ações de limpeza de córregos, bocas-de-lobo e encostas? Tem alguma data definida? 

Qual?; 

14 - A prefeitura possui previsão orçamentária anual para ações relacionadas ao risco 

geológico? Qual o valor estimado?; 

15 - No município existe alguma ficha de entrada de demanda de vistoria de área de risco? (199 

e/ou outras portas de entrada)?  Como a equipe do PMRR pode obter uma cópia?; 

16 - O município possui ficha de vistoria/atendimento de ocorrência (COMDEC e/ou órgãos 

executores)?  Como a equipe do PMRR pode obter uma cópia?; 

17 - Qual é a forma de armazenamento das fichas de vistoria? (não tem, papel, banco de dados 

- Excel, Access, outro); 
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18 - Qual é a série histórica disponível das fichas de vistoria (desde quando é armazenada de 

forma sistematizada) e se é centralizada em um único órgão municipal; 

19 – O município possui banco de dados de “ocorrências efetivas de acidentes”? em caso 

positivo como o mesmo pode ser acessado pela equipe do PMRR?; 

20 – Os técnicos municipais possuem ferramentas para “georeferenciar” as informações 

(vistorias/atendimentos)? As ocorrências são assinaladas em algum mapa (base cartográfica, 

imagem de satélite – Google, planta cadastral, SIG) para que e saiba onde os problemas ocorrem 

e onde os atendimentos foram feitos?; 

21 – O município em alguma secretaria possui sistemática de acompanhamento de índices 

pluviométricos (chuva) e de previsão meteorológica (séries históricas de chuva obtidas de 

estações pluviométricas existentes nos territórios municipais, bem como correlação destas com 

os registros de ocorrência de processos geodinâmicos que foram deflagrados); 

22 – Caso exista, a informação relativa aos índices pluviométricos diários é guardada de forma 

organizada? Como a equipe do PMRR pode acessar estas informações?; 

23 - O município possui mecanismos para remoção de famílias de áreas de risco de forma 

emergencial (abrigos, bolsa-moradia, logística de transporte para mudança e alimentação para o 

dia da remoção)?; qual o número de vagas nos abrigos? Qual o endereço dos mesmos? Quantas 

bolsas moradias podem ser utilizadas por ano? 

24 – O município possui programas para o reassentamento das famílias removidas?; 

25 – O município possui plantão para finais de semana e feriados, não só para o atendimento de 

ocorrências, mas também para a execução de ações emergenciais (máquinas e equipes para 

limpeza e logística para remoção e abrigamento de famílias caso necessário, etc.); 

26 – Caso o município possua plantão nos finais de semana, as equipes de plantão são capazes 

de tomar decisões no caso de situações atípicas (remoção de grande número de famílias, 

interdição de áreas e vias, etc.), divulgação de informações para imprensa etc; 

27 – Caso a resposta da pergunta 26 seja afirmativa existe uma orientação clara de quem pode 

tomar as decisões especificadas da questão anterior? Quem são estas pessoas e/ou cargos?; 

28 - A Prefeitura possui infraestrutura para o trabalho no dia a dia para a realização de vistorias 

e atendimentos? (carros, caminhões, telefone, equipe técnica/cargos e funções, equipe de 

braçais, etc.); 

29 - Qual a estrutura específica da Defesa Civil municipal (carro, equipamentos, equipe técnica 

disponível – cargos, formação e funções, etc); 

30 - Existem materiais para intervenções emergenciais (lona, material de construção para 

pequenas obras, placas indicativas de áreas de risco, material para isolamento de áreas de risco, 

etc.); 
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3 – AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

1 - Como avalia a capacidade operacional da Defesa Civil Estadual para gerenciamento de riscos 

e desastres?  

 

2 - Quais as dificuldades encontradas? 

 

3 - Com quais órgãos e secretarias do Estado estabelece relações de planejamento e ações 

conjuntas mais frequentemente?  

 

4 - Com quais órgãos e secretarias do Estado gostaria de estabelecer relações de planejamento 

e ações conjuntas no futuro? 

 

5 - Como avalia a relação entre a Defesa Civil Estadual e o seu município? 

 

6 - Quais os principais avanços a serem destacados na Gestão de Riscos e Desastres nos 

últimos anos? 

 

7 - Quais os principais entraves a serem superados na Gestão de Riscos e Desastres nos 

próximos anos? 
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ANEXO II 
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Quadro XX – Setor xxx de risco geológico – geotécnico do Município de Florianópolis – SC. 

 FICHA DE CAMPO  

Município: Florianópolis - SC Bairro: xxx 

Equipe: Leonardo Souza, xxx Data da Avaliação: 2012 

Denominação do Setor: Sxxx Coordenadas (GPS):  

Referências:  

Caracterização do Setor de Risco 

........... 

Tipologia do Uso e Ocupação do Solo:  

Padrão Construtivo: 

Abastecimento de Água:  

Esgotamento Sanitário:  

Sistema de Drenagem Superficial:  

Sistema Viário: 

Ambiente morfológico:  

Inclinação / declividade:  

Substrato Rochoso (Litologia):  

Grau de Alteração do solo/rocha: 

Famílias de descontinuidades (estruturas):  

Depósitos de Cobertura:  

Agentes Potencializadores:  

Indicativos de Movimentação:  

Descrição do Processo Geodinâmico 

Tipo:  

Materiais Envolvidos:  

Dimensões 

previstas: 
Xx m  

Descrição Complementar:  

Grau de Risco:  Número de domicílios:  

Há necessidade de ações emergenciais?:  ( XXX ) NÃO                     (      ) SIM 

Observações (incluindo descrição de fotos obtidas no local) 
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Quadro xxX – Setor 2 de risco geológico – geotécnico do Município de Florianópolis – SC. 

 FICHA DE CAMPO  

Município: Florianópolis - SC Bairro:  

Equipe: Leonardo Souza, xxx Data da Avaliação: 2012 

Denominação do Setor:  Coordenadas (GPS):  

Referências:  

Indicação de Intervenção para o Setor e Quantitativos para a Intervenção 

Sugerida (detalhando dimensões e outras informações) 

  

Custo (R$) Serviços 
Complementares 

(10%) 

Projetos (5%) BDI (30%) 

R$  R$  R$  R$  

1 

CUSTO TOTAL (R$) 

 

 
 

 

 

 

 


