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INTRODUÇÃO 

As inundações, cheias e alagamentos representam um grande desafio ao planejamento das 

cidades, pois além de serem recorrentes, tendem a se intensificar diante da falta de infraestrutura, 

resultando em graves impactos socioeconômicos. No Brasil, as chuvas intensas somadas à ocupação 

irregular em áreas de risco tornam estes desastres mais graves e frequentes. Contudo, os conceitos 

associados à redução de riscos de desastres (RRD), os fenômenos envolvidos e o papel de cada um 

nesse contexto ainda são pouco compreendidos pela sociedade. Além disso, ainda são escassos os 

recursos de divulgação científica e educação criados especificamente para abordar este tema com 

linguagem acessível e sem perder a qualidade técnico-científica.  

Neste contexto, em 2017 foi criado na Universidade Veiga de Almeida- UVA, o projeto "Que 

chuva é essa?", um projeto de pesquisa e extensão que tem como objetivo gerar e disseminar 

conhecimentos sobre chuvas, cidades e redução de riscos de desastres, usando uma abordagem 

interativa e linguagem acessível, e promovendo a colaboração entre academia, poder público e 

sociedade. O projeto é realizado em parceria com a sub secretaria de proteção e defesa civil da cidade 

do Rio de Janeiro e já produziu vídeos, histórias em quadrinhos, jogos, relatórios técnicos e protótipos 

interativos e outros recursos que abordam com linguagem simples e atrativa as questões relacionadas 

às águas urbanas e riscos de desastres. Este trabalho tem como objetivo apresentar e divulgar alguns 

produtos e resultados do projeto, visando estimular que iniciativas semelhantes sejam realizadas em 

outras instituições e localidades. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa envolveu levantamento bibliográfico sobre divulgação científica, e 

relato de experiência com levantamento de dados sobre o projeto ‘que chuva é essa?’. 

 

RESULTADOS 

O Marco de Sendai, do qual o Brasil é signatário, estabelece diretrizes para medidas que 

promovam a redução dos riscos de desastres no mundo no período de 2015 a 2030. O documento 

destaca a necessidade de formação e educação sobre a redução do risco de desastres visando a 

ampliação do conhecimento de funcionários do governo de todos os níveis, sociedade civil, 

comunidades, voluntários e setor privado sobre o tema. Dentre os princípios norteadores do marco 

está a necessidade de engajamento e cooperação de toda a sociedade, com empoderamento e 
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participação inclusiva, acessível e não discriminatória. Neste contexto, é essencial que a comunidade 

científica contribua para a produção de informações confiáveis e a divulgação dos conhecimentos 

sobre os riscos (VIANA & FORMIGA-JOHNSSON, 2017; UNISDR, 2015).  

A divulgação científica utiliza recursos, técnicas e processos para a veiculação de informações 

científicas e tecnológicas ao público em geral, devendo para isso, ser utilizados canais e linguagens 

acessíveis que alcance os mais variados públicos e perfis (MARICATO E MENDES, 2015). O tema 

recebeu atenção na mídia com a ocorrência de desastres socionaturais e tecnológicos frequentes. No 

entanto, os conceitos relativos às etapas do ciclo de gestão dos desastres e à redução de riscos, assim 

como os fenômenos envolvidos, os tipos e características das medidas estruturais e não estruturais 

relacionadas, ainda são pouco compreendidos pelo público em geral, levando à falta de engajamento 

da população nas soluções empreendidas pelos órgãos competentes e pela academia. 

O uso de recursos didáticos para transmissão do conhecimento científico é de extrema 

importância, tendo em vista seu potencial visual e interativo que é capaz de reforçar ainda mais a 

compreensão do conteúdo abordado. Neste sentido, os materiais gráficos e as mídias têm o potencial 

despertar o interesse do público alvo por meio de imagens, diagramas e animações que facilitam a 

compreensão dos processos envolvidos e informações relevantes. Quando os recursos promovem uma 

interação física e participativa, os resultados são ainda melhores para transmissão do conhecimento 

científico (OLIVEIRA, 2009).  

Diversas plataformas baseadas em nuvem têm possibilitado nos últimos anos o uso de alguns 

de seus serviços gratuitamente (modelo freemium) cobrando apenas os recursos mais avançados. Esta 

estratégia aliada à utilização de interfaces cada vez mais intuitivas tem possibilitado que educadores 

e divulgadores científicos possam criar recursos e mídias para divulgar e popularizar conceitos e 

conhecimentos técnicos, mesmo sem dominar ferramentas e técnicas específicas. A publicação destes 

materiais nas redes sociais e plataformas gratuitas da internet torna possível o compartilhamento 

dando capilaridade a estes recursos. Foi desta maneira que, no âmbito do projeto ‘Que chuva é essa?’ 

foi possível criar o site (no wix), os perfis nas redes sociais (instagram e facebook | @quechuvaeessa), 

as histórias em quadrinhos (com o Pixton), os vídeos (com o Powtoon), o tour virtual (tour creator do 

google), o aplicativo em realidade aumentada (criado no unity com vufora a partir de tutoriais 

disponíveis no youtube. Também foram os recursos gratuitos que permitiram a realização de webinars 

e eventos virtuais, necessários durante a pandemia, contando com convidados externos para debater 

ao vivo questões associadas aos riscos de desastres (com a plataforma streamyard e transmissão no 

youtube. Os produtos já criados pelo projeto, tem como público alvo os jovens e adultos, agentes 

ativos na redução de riscos e nas ações de resposta aos desastres: 

• 2 protótipos de baixo custo para oficinas interativas: alerta de cheias e ‘se preparem 

que lá vem a chuva!’; 

• 1 jogo didático: Defesa em ação (OLIVEIRA, BARCELLOS, BATISTA E VIANA, 

2019), um jogo de cartas com mecânica similar à do jogo Super Trunfo, mas que 

apresenta cenários, eventos e fenômenos relacionados aos desastres naturais; 

• 2 animações (VIANA, 2020a): ‘Você sabe o que é RRD?’ (enfatizando a importância 

da interação entre população de áreas de risco e a defesa civil; e, ‘Desastre Ambiental 

X Desastre Natural’ que discute a diferença entre desastre natural, com origem em 

fenômenos da natureza, e desastre ambiental, que causa impactos ao meio ambiente 

podendo ter causas naturais ou tecnológicas (atividades humanas); 

• 3 histórias em quadrinhos em tirinhas da série ‘HQ & RRD’ (VIANA, 2020b): Rio 

de Lama que aborda os impactos do desastre causado pelo rompimento da barragem 

em Mariana - MG; Chuvas extremas no Japão que apresenta alguns dos impactos e 

medidas de gestão de riscos no contexto do Japão; Seca no sertão que ilustra impactos 

socioambientais derivados de secas no sertão brasileiro usando como narrativa a 

música asa branca; 
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• 1 aplicativo de realidade aumentada: que apresenta o modelo 3D dos maciços da 

cidade do Rio de Janeiro quando o celular aponta para os cartões que contém a 

imagem de satélite destas áreas. Assim pode-se discutir bacia hidrográfica, drenagem 

urbana, topografia e ocupação de áreas de risco. 

• 1 tour virtual sobre riscos de inundação na bacia do canal do mangue (PROJETO QUE 

CHUVA É ESSA?, 2020). 

 

Figura 1. Produtos para oficinas interativas: (a) e (b) Se preparem que lá vem chuva!; (c) Aplicativo Rio 3D 

AR em realidade aumentada; (d) e (e) Alerta de cheias; (f) e (g) Cartas do jogo didático ‘Defesa em ação’. 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2018 e 2019. 

 
Figura 2: Recursos digitais de divulgação científica: (a) HQ; (b) animação; (c) tour virtual. 

Fonte: Acervo pessoal, 2020. 

Em 2020, o projeto está participando pelo terceiro ano consecutivo da campanha ‘Aprender 

para Prevenir’, promovida pelo Cemaden Educação (2020) com o objetivo de estimular e divulgar 

projetos e ações dedicados à “Educação para Redução de Riscos de Desastres” - ERRD, um tema 

considerado extremamente relevante pela instituição. Este também foi o segundo ano que projeto 

‘Que chuva é essa? também promoveu pelo segundo ano seguido um evento inserido na programação 

do Circuito Urbano da ONU-Habitat (2020), que incentiva, divulga e apoia durante o mês de outubro 

eventos no país inteiro que abordem as problemáticas que permeiam as cidades brasileira. Em 2019, 

foi realizado no campus Tijuca da Universidade Veiga de Almeida o Circuito cidades, chuvas e riscos 

de desastres que contou com oficinas presenciais, minicurso, exposição, além de visitas técnicas ao 

Centro de Operações Rio, como o apoio da Defesa Civil Rio, e à estação de monitoramento 

fluviométrico do Rio Maracanã com o acompanhamento da meteorologias do Alerta de Cheias do 

Inea. Neste ano, devido às restrições impostas pela pandemia ocasionada pela Covid-19, o evento 

aconteceu na modalidade virtual com transmissão ao vivo no canal do youtube do Circuito Urbano, 

com apoio técnico da ONU-Habitat Brasil, incluindo uma mesa redonda e a apresentação do tour 

virtual e da estação de monitoramento de baixo custo que estão sendo desenvolvidos pelos alunos de 

iniciação científica do projeto. 
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CONCLUSÕES 

O projeto tem conseguido levar a diferentes público e eventos o debate sobre ocupação do solo, 

alerta e alarme, defesa civil e redução de riscos de desastres sendo convidado a levar suas oficinas 

interativas em eventos acadêmicos e de divulgação científica. 

A produção de materiais de divulgação científica se apresenta como um exercício importante 

para graduandos aprofundarem seus conhecimentos teóricos, mas também para desenvolveram 

habilidades e competências fundamentais na atualidade.  

Os relatos dos participantes e parceiros do projeto reforçam a importância da continuidade e 

ampliação de ações como essa. Por este motivo, ressalta-se a importância de ações educativas 

voltadas para a redução de riscos de desastres, as quais são capazes de mudar o olhar da população e 

das partes interessadas em relação ao seu meio de vida, aguçando o pensamento crítico sobre as 

situações que as cidades vivem diariamente, principalmente no que diz respeito à infraestrutura 

urbana, ao acesso ao saneamento básico e à necessidade de disseminação de uma cultura preventiva.  
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