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1. Introdução

O Núcleo de Análise e Diagnóstico de Escorregamentos (NADE) do Departamento de Recursos Minerais do
Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ) apresenta seu Plano de Contingência frente a desastres associados a
escorregamentos para o verão 2018/2019.
O Plano de Contingência do DRM-RJ objetiva a integração junto ao Sistema de Defesa Civil Estadual no
sentido de delinear as ações a serem executadas pelo DRM-RJ de forma a otimizar as ações de resposta às
emergências e desastres ocorridos no Estado do Rio de Janeiro.
Neste documento procura-se esclarecer pontos chave quanto ao acionamento da equipe do NADE/DRM-RJ,
quais ações podemos realizar em uma emergência e quais produtos são gerados na etapa de resposta.
O Plano de Contingência 2018-2019 do DRM-RJ tem início em 1º de dezembro de 2018 e terá vigência até 31
de março de 2019.

2. O Plano de Contingência

Em um amplo senso, o principal objetivo do Plano de Contingência do DRM-RJ é preservar vidas e reduzir danos
materiais no período de chuvas, minimizando, assim, os prejuízos causados por escorregamentos e processos
correlatos. Para isso, durante seu período de vigência a equipe do NADE/DRM-RJ, composta por equipe técnica e
equipe de apoio, fica de prontidão para a realização de vistorias técnicas emergenciais, em acordo com o
acompanhamento das chuvas (antecedentes, atuais e previsão), pronta a se deslocar - caso solicitada - e em estreita
sintonia com a SEDEC, o CEMADEN-RJ, o DGDEC, o INEA, e as COMDEC’s.
Visto isso, durante o período de Plano de Contingência a prioridade da equipe do NADE/DRM-RJ é monitorar os
cenários de risco e prestar apoio em atendimentos de emergência quando solicitado. De forma que as atividades
comuns à gestão de risco (resposta às solicitações não emergenciais, mapeamento sistemático de risco, atividades
educacionais, etc.) executadas pelo DRM-RJ, durante este período ficam em segundo plano.
A equipe do NADE possui atividades e ações distintas durante o período de normalidade e nos atendimentos
emergenciais, como será descrito a seguir.

2.1. Atuação em período de normalidade
Continuamente, ao longo do período de contingência, a equipe do NADE realiza o acompanhando dos dados de
chuva do INEA, INMET, CEMADEN e CEMADEN-RJ, e das previsões meteorológicas para todo o Estado do Rio de Janeiro.
O NADE/DRM-RJ participará, sempre que convocado, de reuniões preparatórias do GRAC e das demais reuniões
emergenciais que tratarem sobre gestão de risco e gestão de desastres associados a escorregamentos no Estado.
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2.2. Mobilização para o atendimento emergencial
Mantendo o procedimento de acionamento utilizado no último Plano de Contingência e que funcionou de
maneira muito satisfatória, o DRM-RJ será acionado prioritariamente pela Defesa Civil Estadual, e em casos
excepcionais diretamente pela COMDEC. Ocorrendo o segundo caso, imediatamente o DRM-RJ informará ao DGDEC
sobre a solicitação em questão.
Entendemos que para prestar uma melhor resposta, no caso o deslocamento da equipe do NADE/DRM-RJ e
realização do atendimento emergencial, é indispensável o envio por parte do solicitante informações mínimas
quanto a ocorrência (ver quadro abaixo). Essas informações - fundamentais - além de constituírem o feedback da
primeira equipe de campo, funcionam como base para um pré-entendimento do processo geohidrometeorológico
ocorrido e auxiliam na preparação de toda logística de campo.

1. O que aconteceu? Ex.: o município X foi afetado por Y escorregamentos e N casas foram atingidas
pelos escorregamentos... ou Z vistorias técnicas foram realizadas pela COMDEC e indicam a possibilidade
de ocorrência de escorregamentos nas localidades K, W, J (rua/bairro/distrito).
2. Quando aconteceu? Data e Horário.
3. Como aconteceu? Ex. Escorregamentos de solo em taludes atrás ou na frente das casas, e pequeno
alcance, atingiram os fundos ou a frente das casas... ou quedas de blocos rochosos na encosta acima das
casas atingiram os fundos das mesmas.
4. Por que aconteceu? Ex.: ...deflagrados por chuvas com duração de x horas: início às dd/mm,
intensificação às vvhttmin, intensidade elevada até vvhttmin e término às vvh.
5. Quem está no comando da operação de resposta ao que aconteceu? A COMDEC? A SEDEC? Foi
solicitado apoio a outro órgão técnico? Qual?
6. Quais providências já foram tomadas? Ex.: N casas foram interditadas; Y pessoas foram removidas
para abrigos ou casa de familiares.
7. Fotografias
8. Nome do responsável pela solicitação, Cargo, Data e Hora.
Os atendimentos emergenciais em resposta a eventuais desastres associados a escorregamentos poderão ser
prestados em, no máximo, três municípios simultaneamente.

2.3. Atendimento Emergencial
Os atendimentos de emergência, de uma forma geral, objetivam evitar a ampliação das consequências do
acidente, caso haja evolução e/ou novas ocorrências do processo.
As principais atividades em que a equipe do NADE/DRM-RJ poderá prestar apoio são:


Discussão quanto a fenomenologia, causas, evolução do processo: de forma preliminar e expedita busca-se o
entendimento do que ocorreu, qual é o processo geológico em questão (escorregamento planar, fluxo de
detritos, rolamento de blocos, etc.).
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Identificação de situações de risco remanescente: com as informações observadas em campo e com o
entendimento da fenomenologia, é possível identificar o risco remanescente, ou seja, o risco que ainda existe
associado ao processo ocorrido, caso o mesmo ainda ofereça perigo e a encosta/talude ainda não ter entrado
em equilíbrio.



Delimitação do polígono de remoção da população: com a identificação do risco remanescente é possível
delimitar o polígono de risco, havendo moradias dentro desta área recomenda-se a remoção da população –
caso ainda não tenha sido realizada.



Orientação nos trabalhos de resgate de vítimas: o objetivo desta atividade é salvaguardar as equipes de resgate.
Avalia-se a área de trabalho e se a mesma se encontra em situação de risco ou não.



Avaliação dos locais escolhidos como pontos de apoio: a depender da magnitude do incidente novos pontos
de apoio são criados, portanto, realiza-se uma vistoria técnica emergencial no sentido de avaliar se o local
escolhido é de risco ou não.



Proposição de medidas emergenciais: as medidas emergenciais propostas irão variar caso a caso, desde a
instalação de lonas plásticas, o monitoramento das feições de instabilidade, ou até a completa evacuação da
área.

Ressalta-se que as atividades, medidas, avaliações e orientações realizadas na etapa de resposta tratam-se de
ações em caráter emergencial. Encerrada a gestão do desastre, ou seja, finalizada a etapa de resposta, novas
avaliações na área são necessárias.
A permanência da equipe do NADE/DRM-RJ no(s) município(s) objeto(s) do atendimento emergencial envolverá
o estabelecimento de bases de operações e a participação em gabinetes de crise comandados pela SEDEC ou pela
COMDEC.

2.3.1. Produtos gerados em uma avaliação técnica emergencial
O DRM-RJ tem por objetivo, na atuação em uma emergência, apoiar a tomada de decisão do gestor da crise. De
forma que imediatamente passamos in loco as informações pertinentes de forma verbal ao gestor da emergência em
questão; e em até 24h após a vistoria técnica entregamos o laudo técnico emergencial. O laudo técnico emergencial é
o nosso principal produto em uma avaliação técnica emergencial.
Para incidentes generalizados, o NADE/DRM-RJ pode contribuir com a preparação da Carta de Risco
Remanescente a Escorregamentos. Para sua preparação é necessário contar com apoio de sobrevoos de helicópteros
e obtenção de fotografias aéreas oblíquas, os quais serão repassados somente à SEDEC e às COMDEC’s.
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2.4. Cadeia de Decisões
O acionamento do DRM-RJ poderá ser realizado pelo Presidente do DRM-RJ e/ou pela Diretora de Geologia.
Qualquer decisão relacionada à participação nas ações de resposta a desastres e ao deslocamento da equipe do
NADE/DRM-RJ para o(s) município(s) atingido(s), deverá ser autorizada pelo presidente do DRM-RJ, por telefone ou
por e-mail.
A tabela a seguir apresenta a estrutura do NADE/DRM-RJ para o verão 2018/2019. Atualmente, o agrupamento
possui uma equipe técnica - composta por geólogos-, e uma equipe de apoio – composta por motoristas e secretária.

Direção

Wilson Giozza
Presidente

Aline Freitas
Diretora de Geologia

Equipe Técnica

Equipe de Apoio

Beatriz Forny

Carollyne Alves

Camila Batista
David Rocha
Glauce Ibraim
Joana Ramalho
Marcela Lages
Thais Santos

Secretária

Jairo Sena
Paulo Cesar Mariano
Silvio Vicente
Motoristas

Geólogos

Contatos
27173995 / 27172556 – Presidente Wilson Giozza
27174221 / 27173877 – Diretora Aline Freitas
drm@drm.rj.gov.br

Geólogos, geógrafos e/ou engenheiros, particularmente ou representando suas respectivas instituições e
empresas, poderão integrar, tal como os parceiros de pesquisa da UERJ, UFRJ, UFRRJ e PUC-Rio, e os serviços
geológicos estaduais e federal conveniados – IG/SP, MINEROPAR/PR e CPRM -, as equipes de respostas do NADE/DRMRJ, mas para isto deverão contatar diretamente o presidente do DRM-RJ. Os custos de sua participação devem correr
por conta própria e a divulgação de qualquer material obtido nas atividades de campo e escritório só será possível a
partir da concordância do presidente do DRM-RJ.

Niterói, 01 de dezembro de 2018.

Núcleo de Análise e Diagnóstico de Escorregamentos – NADE
Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro – DRM-RJ
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LISTA DE ABREVIAÇÕES

CEMADEN - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
CEMADEN-RJ - Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais
COMDEC – Coordenadoria Municipal de Defesa Civil
CPRM – Serviço Geológico do Brasil
DGDEC – Departamento Geral de Defesa Civil
DRM-RJ – Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro
GRAC - Grupo Integrado de Ações Coordenadas
IG – Instituto Geológico
INEA – Instituto Estadual do Ambiente
INMET - Instituto Nacional de Meteorologia
MINEROPAR - Serviço Geológico do Paraná
NADE - Núcleo de Análise e Diagnóstico de Escorregamentos
PUC-Rio – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
SEDEC – Secretaria de Estado de Defesa Civil
UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro
UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro
UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

