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O que é simulado? 
 Vem do verbo - si·mu·lar 
1. Fingir, fazer o simulacro de, fazer parecer real. 
2. Fazer crer; aparentar. 
3. Imitar. 
 

•Tem como objetivo treinar a comunidade e os órgãos envolvidos no atendimento 
às ocorrências de situações de emergências (escorregamentos, deslizamentos, 
enchentes, inundações, acidentes com materiais químicos e /ou tóxicos, dentre 
outros). 
 

•Objetivo principal é de diminuir as mortes causadas por deslizamentos, 
escorregamentos, enchentes e inundações nas áreas de risco.  
 

•1972: 17 óbitos por escorregamento, atingindo 60 residências. 
 

•2000: 4 óbitos por escorregamentos, atingindo aproximadamente 40 residências. 
 

•2008: 04 escorregamentos, atingindo 07 residências. 
 

•2013:  09 residências atingidas por escorregamento. 
 

•2016: 88 residências atingidas por inundação. 
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OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS POR 

UM SIMULADO 
Fortalecimento da cultura de prevenção, focada na redução de 
risco de desastres. 
 

Capacitar a comunidade local para reagir de forma correta em um 
evento adverso. 

 

Treinamento dos órgãos públicos e privados que atuam direta ou 
indiretamente na ocorrência de uma desastres. 

 

Integrar as esferas estadual, regional e municipal de defesa civil. 
 

Servir como referencial inicial para a formatação futura de um 
plano definitivo de abandono emergencial da área tratada. 
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1.Preparação do simulado 

 

2. Planejamento 

 

3. Mobilização da comunidade 

 

4. Execução 

 

5. Avaliação 

 

 

 

 

Etapas para a Execução de um Simulado 
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Órgãos/Instituições: 

•COMDEC 

•Corpo de Bombeiros 

•Polícia Militar 

•Grupo de Radioamadores 

•Polícia Civil 

•Guarda Municipal 

•DSV (trânsito) 

•Sabesp 

•Elektro 

•Telefônica 

•Grupo de Voluntários 

Secretarias Municipais: 

•Segurança 

•Serviços públicos / Obras 

•Saúde  

•Esportes 

•Desenvolvimento Social 

•Educação 

•Meio ambiente/Agricultura 

•Cultura 

•Turismo 

•Planejamento 

•Transportes 
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1. PREPARAÇÃO DO SIMULADO 
 

• Levantamento prévio de informações e características dos riscos locais 
 

• Levantamento dos mecanismos de enfrentamento já existentes 
 

• Levantamento de recursos humanos e materiais 
 

• Elaboração de plano de contingência local 
 

• Envolvimento dos múltiplos órgãos no processo de preparação e 

planejamento do exercício 
 

• Definição da comissão de organização do simulado 

 

Simulado – Etapas Para Sua Realização 
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2. PLANEJAMENTO 

• Descrição da finalidade e objetivos 

• Elaboração do cenário de risco 

• Descrição dos problemas 

• Descrição das ações esperadas 

• Preparação de mensagens 

• Definição das famílias / pessoas que serão envolvidas 

• Definição de sistema de alerta, alarme e monitoramento 

• Definição do abrigo provisório 

• Remoção de animais domésticos 

• Elaboração de um plano de ações e passo a passo do simulado 

• Definir planos de ação alternativos para a execução 

• Produção de mapas e croquis 

• Definição das áreas de segurança 

• Definição de data e horário 

• Definição da participação dos meios de comunicação 

• Definição dos observadores 

• Difusão do plano de ações do simulado’ 

Simulado – Etapas Para Sua Realização 
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3. MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE 
 

• Reconhecimento da realidade local 
 

• Definição das pessoas da comunidade que devem participar 
 

• Definição das estratégias de comunicação 
 

• Sensibilização da comunidade 
 

• Divulgação ou debate do plano de contingência local 
 

• Divulgação e elaboração do plano de ações 

 

Simulado – Etapas Para Sua Realização 
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4. EXECUÇÃO 

• Divisão dos grupos envolvidos na atividade 

• Notificação da ameaça – sistema de alerta 

• Comando e controle do exercício 

• Sinalização das áreas seguras 

• Deslocamento das pessoas para o abrigo 

• Organização do abrigo para a recepção da população removida 

• Divulgação na mídia de forma estruturada e integrada 

• Participação de figuras políticas 
 

5. AVALIAÇÃO 

• Adoção de formulários padronizados para a coleta de informações  

• Reunião de avaliação com os parceiros envolvidos 

• Observadores e comunidade 

 

Simulado – Etapas Para Sua Realização 
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Wander Vieira 
12 99726 4126 

wanderfv@me.com 
 

Coordenador Municipal de Defesa Civil 
  COMDEC 
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