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Resumo – O objetivo do presente artigo é de apresentar o diagnóstico do desastre de janeiro de
2011 na Região Serrana e as principais ações desenvolvidas e resultados alcançados pelo Instituto
Estadual do Ambiente no âmbito da gestão de risco de inundações. As ações desenvolvidas foram
agrupadas e descritas nos componentes de análise do risco (elaboração do zoneamento do risco de
inundação), redução do risco (elaboração de projetos de controle de inundações e recuperação
ambiental), manejo do evento adverso (ampliação do sistema de alerta de cheias, arranjo
institucional e operacional da gestão de risco) e recuperação (implantação de ações estruturais,
como desobstrução e recomposição das calhas dos rios e barragens de controle de inundação, e não
estruturais, como reflorestamento e parques fluviais). Até o presente momento, o INEA desobstruiu
emergencialmente 84,7 km de rio, ampliou o sistema de alerta de cheias para 80 estações e adquiriu
2 sistemas de radares meteorológicos doppler banda-S, atuou na realocação de 478 famílias e vem
executando um investimento total de R$631,3 milhões de recursos estaduais e federais em medidas
de controle de inundação e recuperação ambiental.
Palavras-Chave – Gestão de risco, inundações, Região Serrana do Rio de Janeiro.

FLOOD RISK MANAGEMENT AND THE TRAGEDY OF REGIÃO
SERRANA, RIO DE JANEIRO STATE: ACTIONS, RESULTS,
CHALLENGES AND PERSPECTIVES
Abstract – This article aims at presenting the major disaster at the Região Serrana of Rio de Janeiro
State in January 2011, as well as the main actions taken by INEA - the State Environmental Institute
in flood risk management. The developed actions were grouped and described in the components of
risk analysis (development of zoning flood risk), risk reduction (implementation of projects of flood
control and environmental restoration), management of adverse event (expansion of flood warning
system, institutional and operational arrangements of flood risk management, strengthening of flood
risk management at the municipal level) and recovery (design of hydraulic sections of damaged
bridges and clearing and restoration of rivers). Until now, INEA dredged in emergency 84.7 km of
river, extended the flood warning system to 80 stations and acquired two S-Band Doppler Weather
Radar System, relocated 478 families and has been executing a total investment of R$ 631.3 million
on measures of flood control and environmental restoration.
Keywords – Risk management, floods disasters, Região Serrana of Rio de Janeiro State.
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INTRODUÇÃO
Segundo a análise da série histórica de dados da Notificação Preliminar de Desastre
(NOPRED) e da Avaliação de danos (AVADAN) da Secretaria Estadual de Defesa Civil (PERHI,
2013), as inundações e escorregamentos são os desastres que mais atingem o Estado do Rio de
Janeiro, representando 84% dos desastres registrados no Estado referente ao período de janeiro de
2000 a junho de 2012.
As inundações são o evento mais recorrente do Estado, representando 62% de todas as
ocorrências. A alta ocorrência de inundações no Estado do Rio de Janeiro se deve em grande parte
aos elevados índices de pluviosidade, ao relevo acidentado e às particularidades da sua hidrografia,
composta por rios e córregos com alta declividade, que drenam grandes quantidades de água para as
baixadas. Os rios da Serra Fluminense, em especial, são hidraulicamente rápidos, marcados por
inundações de curta duração e com grande capacidade erosiva relacionada com a intensidade de
chuvas (Canedo et al, 2011). Além disso, os impactos das inundações são potencializados em
função da ocupação desordenada das margens de rios e das planícies de inundação, da degradação
das margens e do assoreamento dos rios, tornando-se um grave problema socioambiental do Estado.
Considerando a relevância do tema e seus expressivos impactos para a sociedade, economia e
qualidade de vida da população, o governo do Estado do Rio de Janeiro tem como um dos
principais desafios aperfeiçoar a gestão estadual de riscos de inundações, de modo a reduzir
efetivamente os riscos e superar a histórica concentração de gastos do poder público na remediação
e na reconstrução pós-desastre, suplantando a “gestão de crise” por uma efetiva gestão de risco.
Por sua vez, o desastre na Região Serrana em janeiro de 2011 demonstrou a necessidade
imediata de promover a atuação mais integrada das instituições e setores responsáveis e de reduzir a
vulnerabilidade ambiental do Estado, possibilitando a preparação e o enfrentamento do Estado ao
cenário de intensificação da frequência e magnitude de eventos extremos.
Diante do exposto, o objetivo do presente artigo é de apresentar o diagnóstico do desastre de
janeiro de 2011 na Região Serrana e as principais ações desenvolvidas e resultados alcançados pelo
Instituto Estadual do Ambiente – INEA no âmbito da gestão de risco de inundações. Além disso,
considerando as experiências oriundas do enfrentamento de um dos maiores desastres do país, trazer
reflexões e apontar as principais oportunidades e perspectivas para o avanço na gestão de riscos de
inundações no Estado.
O DESASTRE DA REGIÃO SERRANA
A inundação brusca, associada a grandes escorregamentos, tornaram o desastre da Região
Serrana fluminense em janeiro de 2011 o maior em número de mortos no país desde 2000, sendo
considerado um dos 10 piores escorregamentos do mundo nos últimos 111 anos (CRED, 2010).
O evento se caracterizou pela soma de situações meteorológicas adversas, juntamente com a
orografia da região e o histórico de chuvas ocorridas nos dias anteriores ao desastre. Segundo
Canedo et al (2011), precipitações de oito a dez dias iniciaram o processo de enxarcamento do solo,
combinando-se com chuvas pré-frontais de forte intensidade entre os dias 10 e 12 de janeiro.
Nuvens convectivas, realimentadas por umidade proveniente da Amazônia, ficaram estacionadas
por mais de 4 horas sobre as cidades da Região Serrana, provocando chuvas localizadas nas
cabeceiras de vales, de intensidade fortíssima na noite de 11 para 12 de janeiro de 2011, resultando
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simultaneamente na rápida cheia dos rios e nos grandes deslizamentos de terra que ocasionaram o
desastre.
Além dos elevados e atípicos valores de precipitação, acredita-se que a produção de grande
quantidade de sedimento e material sólido (terra, árvores e pedras), oriundo do escorregamento das
encostas, contribuiu para a obstrução do escoamento dos canais. O elevado volume de água
precipitado acumulado nessas obstruções provocaram ondas de cheias, após o seu rompimento,
adicionando energia significativa ao escoamento, se desenvolvendo de maneira torrencial e
turbulenta e caracterizando o escoamento supercrítico, o que explicaria a ampla magnitude dos
impactos e danos causados.
Segundo a Secretaria Estadual de Defesa Civil do Rio de Janeiro – SEDEC (2011),
Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro, Areal e Bom
Jardim foram os principais municípios atingidos pelo desastre, totalizando 8655 mortos e 22.479
desalojados, sendo afetados 304.562 habitantes, cerca de 42,7% da população total. Os municípios
de Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis concentraram a maior parte do impacto das inundações.
O evento também promoveu impactos ambientais modificando a geografia e hidrografia da
Região Serrana. De forma em geral, a macrodrenagem e regime hidrosedimentológico das
bacias foram seriamente comprometida, destacando-se o assoreamento das calhas, a
alteração do traçado dos rios, a obstrução do escoamento, o desbarrancamento dos taludes, a
degradação das áreas ribeirinhas em função do arraste e deposição de sedimentos e entulho.
AÇÕES DO INEA NA REGIÃO SERRANA
O Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado do Ambiente - SEA,
e do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, tem empreendido um grande esforço institucional e
político para promover na Região Serrana tanto ações de caráter emergencial quanto ações
estruturais e estruturantes de curto, médio e longo prazo, com o objetivo de reestabelecer a
normalidade, mitigar os danos causados pelo evento e a reduzir o risco de futuras inundações.
A gestão de risco inclui as áreas da análise do risco (estudos de ameaças e vulnerabilidades),
redução do risco (prevenção, mitigação, transferência do risco), manejo dos eventos adversos
(preparação, alerta e resposta) e recuperação (reabilitação e reconstrução)..
É importante ressaltar que o INEA é um dentre um complexo conjunto de entidades e
instituições envolvidas na gestão de risco de inundações. Portanto, as ações desenvolvidas pelo
INEA na Região Serrana, abaixo detalhadas e descritas, correspondem ao exercício das atribuições
e responsabilidades do instituto, e não representam necessariamente o universo de todas as ações
possíveis e necessárias no âmbito da gestão de risco de inundações.
Ações voltadas para recuperação
A catástrofe ocorrida na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro obrigou os órgãos
públicos competentes a agirem de maneira emergencial, de modo a proteger parte da população que
não foi atingida, reestabelecer a situação de normalidade, bem como reestruturar as principais
localidades afetadas para diminuir o risco de novos eventos, ou seja, promover a reabilitação e a
5

Segundo o último levantamento oficial divulgado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, o número contabilizado era de
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subestimados, considerando o elevado número de desaparecidos no evento.
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reconstrução das localidades após o desastre. Dentre as ações emergenciais realizadas pelo INEA,
destacam-se a vistoria e o dimensionamento de seções hidráulicas de pontes danificadas ou
destruídas, bem como a execução de serviços de desobstrução e recomposição das calhas dos rios.
Durante a cheia, muitas pontes foram totalmente destruídas pela força das águas ou sofreram
danos em suas estruturas, provocando o isolamento de comunidades e dificultando o escoamento da
produção agrícola. Consequentemente, a reconstrução das pontes tornou-se um dos serviços de
maior prioridade, com o objetivo de garantir o mais rápido possível a mobilidade da população local
e o escoamento da produção agrícola da região. Coube a equipe técnica do Inea o dimensionamento
da seção hidráulica, considerando-se a vazão para um tempo de recorrência (Tr) de 25 anos e
verificação para Tr de 50 anos para as pontes com trânsito local.
Através do Programa Limpa Rio, o governo estadual promove a limpeza e desobstrução dos
rios, em apoio as prefeituras. Em função do intenso assoreamento das calhas dos rios e da obstrução
do escoamento, as ações emergenciais de movimentação de terra para desobstrução e recomposição
das calhas dos rios afetados pelo desastre são estratégicos para reestabelecer o equilíbrio
hidrosedimentológico e evitar a ocorrência de novos desastres, uma vez que sistema de
macrodrenagem torna-se mais susceptível a uma nova elevação do nível dos rios. Entre janeiro de
2011 e outubro de 2012 o Limpa Rio dragou cerca de 650 mil m³ de 25 rios e córregos dos,
municípios de Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Bom Jardim, Sumidouro e Areal.
Ações voltadas para análise do Risco
A análise de risco constitui o uso sistemático da informação disponível para determinar a
probabilidade de ocorrência de eventos adversos, assim como a magnitude de suas possíveis
consequências. A identificação do risco é uma atividade preliminar essencial, uma vez que fornece
informações importantes que são utilizadas em todos os outros componentes da gestão de risco de
desastres, tais como a redução do risco, a gestão de eventos extremos, a transferência do risco e as
ações de recuperação.
Para o zoneamento do risco de inundações da Região Serrana, levou-se em consideração as
particularidades locais, e buscou-se a conciliação de critérios técnicos para avaliação do risco e o
respeito a restrições legais existentes. De modo a determinar o reassentamento das populações
ribeirinhas quanto ao risco de inundação, foram definidas as áreas de desocupação compulsória e
optativa conforme os critérios abaixo descritos e ilustrado na Figura 1:
- Área de desocupação compulsória (Adc): corresponde as áreas com risco iminente de
inundação, nas quais as edificações deverão ser desocupadas. O critério adota o limite menos
restritivo entre 15 metros (áreas urbanas) ou 30 metros (área rural), demarcada a partir da calha de
projeto, e o limite da mancha de inundação para o Tempo de Recorrência (Tr) de 50 anos (Lmi50).
Adicionalmente, as edificações deverão estar, no mínimo, a 7 metros da margem da calha de projeto
após a dragagem.
- Área de desocupação optativa (Ado): corresponde as áreas com alto risco de inundação, na
qual a desocupação é optativa. O critério adota a faixa entre Adc e o Lmi50 , quando Lmi50 é maior que
15 metros (áreas urbanas) ou 30 metros (área rural).
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Figura 1 – Zoneamento de risco de inundação no Rio Santo Antônio, Petrópolis.

O zoneamento de risco de inundação foi realizado para os municípios de Petrópolis (rio
Cuiabá, rio Santo Antônio e Córrego Carvão), Teresópolis (rio Imbuí, rio Vieira, rio Formiga,
Córrego Príncipe e Ribeirão Santa Rita) e Nova Friburgo (Córrego D’Antas e rio Grande) e
disponibilizado para consulta e download no site do INEA6. Ao total, foram identificadas cerca de
1.603 edificações em áreas de risco iminente (desocupação compulsória) e 610 edificações em área
de alto risco a inundação (desocupação optativa).
Ações voltadas para a redução do risco
A redução de risco é o conjunto de ações orientadas a minimizar o impacto através do
aumento da resiliência das comunidades, da redução da vulnerabilidade e do aumento da capacidade
na preparação, resposta e recuperação de um impacto de um desastre. A redução de risco pode ser
caracterizada pela prevenção, ou seja, ações destinadas a impedir ou evitar os eventos adversos, ou
pela mitigação, intervenção dirigia para a redução dos danos causados por desastres dos quais não
se podem prevenir. De modo a reduzir do risco de inundações e melhorar das condições de
segurança sanitária, patrimonial e socioambiental, o INEA vem desenvolvendo projetos de controle
de inundações e de recuperação ambiental, que abrangem ações estruturais e não estruturais de
curto e médio prazo para melhoria da macro e mesodrenagem das bacias afetadas pelo evento, a
recuperação das áreas ribeirinhas e proposição de medidas para evitar e inibir a (re)ocupação de
áreas de risco, conforme detalhado abaixo.
As intervenções estruturais privilegiaram a desobstrução das calhas, a melhoria do
escoamento das águas fluviais e a redução do risco a inundações, por meio do dimensionamento da
seção hidráulica; limpeza e desassoreamento da calha dos corpos hídricos; adequação da seção de
escoamento; contenção e/ou recomposição de taludes e proposição de obras para controle de cheias.
As intervenções não estruturais privilegiaram a recuperação das áreas degradadas ribeirinhas e
proposição de medidas para evitar a (re)ocupação de áreas de risco por meio da elaboração de
projetos de reflorestamento e de parques fluviais (urbanização, paisagismo e pavimentação).
Os
parques fluviais consistem em uma iniciativa inovadora que tem como objetivos amortecer a onda
6

Disponível em http://www.inea.rj.gov.br/
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da cheia, recuperar a integridade ecológica das margens dos rios, criar oportunidades de recreação e
sensibilização ambiental da população local e promover a conectividade e fluxo gênico por meio de
corredores florestais.
O INEA desenvolveu em 2011 Projetos de Controle de Inundações e Recuperação Ambiental
para os municípios de Nova Friburgo (Córrego D’Antas e rio Bengalas), Teresópolis (rio Príncipe,
Imbuí e Paquequer) e Petrópolis (rio Santo Antônio, Cuiabá e Carvão), que contemplou a elaboração
de estudos e projetos básicos de um conjunto de ações estruturais e não estruturais para redução do
risco de inundações. O conjunto de intervenções estruturais e não estruturais previstos pelo INEA
estão sintetizadas na Tabela 1.
Tabela 1 – Conjunto de intervenções estruturais e não estruturais previstos para controle de cheias e
recuperação ambiental na Região Serrana.
Município
Petrópolis

Dragagem
Extensão (m)
Volume (m3)
9.350
208.675

Proteção de
Talude (m)

Recomposição
Florestal (ha)

Parque
Fluvial (m2)

4.850

110,70

284,1

Teresópolis

11.068

60.019

3.645

19,90

107.313

Nova Friburgo

4.900

129.500

7.000

176

85.000

TOTAL

25.318

398.194

15.495

307

192.597

Em 2012, o INEA destinou R$ 91,3 milhões do Fundo Estadual de Conservação Ambiental –
FECAM para a execução dos projetos de controle de inundação e recuperação ambiental previstos
para Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, sendo contemplados os seguintes serviços:
-

Dragagem do rio Bengalas e Córrego Dantas e construção da barragem Cardinot,
microdrenagem dos bairros Cristina Ziede e Duas Pedras em Nova Friburgo;
Dragagem dos rios Imbuí, Príncipe e Paquequer e construção de barragens para controle de
cheias, em Teresópolis;
Dragagem dos rios Santo Antônio, Carvão e Cuiabá, em Petrópolis;
Reassentamento de famílias em áreas de risco iminente a inundação nos três municípios.

O reassentamento das populações residentes em áreas de risco iminente a inundação na
Região Serrana visaram não somente preservar a vida e a integridade do indivíduo, como também
promover a retirada das benfeitorias de modo a possibilitar a execução das obras emergenciais de
controle de inundações e recuperação ambiental previstas. Para a realocação das famílias na Região
Serrana, a oferta de nova moradia contemplou a construção de unidades habitacionais do Programa
Minha Casa Minha Vida, a indenização da benfeitoria ou a compra assistida de uma nova moradia,
além do pagamento de aluguel mensal até o reassentamento definitivo, conforme previsto no
Decreto Estadual nº 43.415/2012.
A realocação tem sido realizada por meio do cadastramento do imóvel, da avaliação da
benfeitoria e negociação junto ao proprietário dentre as opções de moradia apresentadas. Nos casos
onde há necessidade da utilização do terreno para utilidade pública, o mesmo está sendo
desapropriado. Até outubro de 2012, já havia sido investidos para pagamento das indenizações e
compras assistidas R$14.965.546,33 do Fundo Estadual de Conservação Ambiental – FECAM,
como pode ser visto na Tabela 2.
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Tabela 2 – Dados referentes à realocação de famílias residentes em áreas de risco iminente a inundação
(desocupação compulsória) e alto risco a inundação (desocupação optativa).

Municípios

Petropólis

N° de famílias a serem
Processo de realocação de famílias
realocadas
Área de
N° de famílias realocadas*
Área de
risco
Negociação
alto risco à Total
Compra
Unidade
iminente a
Indenização
Total concluída**
inundação
Assistida Habitacional
inundação
578
229
807 72
7
56
135
197

Teresópolis

527

8

535

125

25

53

203

205

Nova Friburgo

498

373

871

101

15

24

140

173

1603
610
2213
298
47
133
478
575
Total
*Para o cálculo das famílias realocadas, considerou-se tanto as famílias efetivamente realocadas quanto as famílias que
concluíram a negociação com o Estado e que somente aguardam o pagamento da indenização ou da compra assistida.
** Negociação concluída: considerou-se tanto as famílias realocadas quanto as famílias residentes em áreas de alto risco
de inundação (desocupação optativa) que optaram pela permanência no imóvel atual durante a fase de negociação.

De forma a garantir a plena execução dos projetos previstos, o governo federal destinou o
recurso adicional de R$540 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento– PAC, totalizando
o investimento de R$631,3 milhões em medidas de controle de inundação e recuperação ambiental
na Região Serrana. As obras a serem executadas com recursos federais contemplam a dragagem e a
canalização de 27 quilômetros de rios, a construção de novas pontes, a implementação de parques
fluviais e o reassentamento de 1.620 famílias. As obras tiveram início em 2012, com previsão de
conclusão em dezembro de 2015.
Ações para manejo do evento adverso.
Desde a sua implantação, o Sistema de Alerta de Cheias do INEA vem sendo aprimorado de
forma contínua e progressiva, visando alertar as populações ribeirinhas sobre os riscos de
inundações nas áreas mais críticas do Estado do Rio de Janeiro. Em 2011, diante dos eventos que
ocorreram na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro o instituto expandiu sob regime de
urgência o sistema de alerta de cheias para os municípios de Teresópolis (5 estações pluviofluviométricas e 1 fluviométrica), Petrópolis (6 estações pluvio-fluviométricas e 13 pluviométricas,
) e as Regiões Norte e Noroeste (10 estações pluvio-fluviométricas). O sistema de alerta continua
em expansão e atualmente é composto por 80 estações abrangendo 32 municípios7.
Além disso, o INEA adquiriu dois sistemas de radar meteorológico banda S doppler
polarimétricos, com apoio técnico e financeiro do Banco Mundial e recursos do FECAM, que
possibilitarão que o instituto disponha de informações atualizadas e confiáveis a partir do
monitoramento em tempo real das chuvas em todo o território fluminense.
REFLEXÕES, DESAFIOS E PERSPECTIVAS FUTURAS
Considerando que as inundações são fenômenos naturais decorrentes da elevação do nível
da água em uma dada seção fluvial ocasionada por eventos de precipitação extremos, os desastres
recorrentes no Estado são oriundos muitas vezes da ocupação das margens e do leito maior do rio e
da ineficiência das políticas de ordenamento urbano das cidades e de planejamento territorial.
Portanto, um dos grandes desafios para a gestão de risco de inundações é resgatar o enorme passivo
de um modelo de ocupação não planejado, desenvolvendo ações para a regularização fundiária
7

Para acessar o sistema, consulte o link: http://www.inea.rj.gov.br/
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sustentável nas áreas de risco de inundação, e criar soluções inovadoras para reverter ou conter a
ocupação das áreas ripárias e das várzeas.
A metodologia de zoneamento de áreas de risco de inundações proposto para a Região
Serrana representou um grande avanço para a gestão, uma vez que conjugou o ordenamento urbano
das áreas ribeirinhas e o reassentamento das populações em áreas de risco a inundação e
possibilitou o estudo exploratório de intervenções para controle de cheias e recuperação ambiental.
Os critérios adotados, no entanto, devem ser adaptados para as demais áreas críticas a inundações
no Estado do Rio de Janeiro, de modo a considerar as características e particularidades
socioambientais das bacias em questão.
Além disso, considera-se necessário aperfeiçoar soluções de projeto para a drenagem
urbana, com valorização e fomento a formas inovadoras de estruturas de drenagem, bem como a
requalificação fluvial de rios e córregos. A criação de Parques Fluviais tem se mostrado uma
solução promissora para regularizar e conter a ocupação das margens dos rios, sendo amplamente
aceita pelas prefeituras e pela população local, porém, deve ser conciliada com outras soluções de
modo a contemplar áreas com características e aptidões distintas.
É notória a necessidade de harmonização e integração das instituições responsáveis e do
estabelecimento de mecanismos administrativos, jurídicos e financeiros para tornarem mais ágeis as
ações do Estado, uma vez que o tempo de execução dos projetos atualmente não é compatível com
as necessidades emergenciais da sociedade. A partir dos resultados do estudo “Concepção do
rearranjo institucional e operacional da gestão de risco de desastres geohidrometeorológicos no
Estado do Rio de Janeiro” e da contínua interação e integração entre as instituições responsáveis,
espera-se o amadurecimento e a evolução progressiva do sistema de gestão de risco de desastres,
aumentando a eficácia (melhores resultados) e eficiência (otimização dos recursos disponíveis) das
ações do Estado.
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