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Resumo – Durante os dias 11 e 12 de janeiro de 2011 a Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro 
foi gravemente atingida por intensa precipitação pluviométrica provocando inúmeros deslizamentos 
de terra e inundações repentinas, estes ocasionaram a morte de mais de mil pessoas, deixando 
centenas de desaparecidos, destruindo pontes, estradas, construções rurais, plantações e moradias, 
desabrigando e desalojando mais de 29.000 habitantes nas zonas urbanas e rurais. As cidades de 
Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo foram as mais afetadas, assim, foram o foco deste trabalho. 
Diante do exposto, o Inea (Instituto Estadual do Ambiente) vem desenvolvendo ações e projetos 
para mitigar os problemas ocorridos. O diagnóstico dos impactos desta tragédia, mais 
especificamente na rede de macro-drenagem da região, assim como a divulgação das ações 
realizadas pelo Estado na recuperação da região são os objetivos deste trabalho. Os desafios 
encontrados nesse processo de reconstrução também foram abordados. 
 
Abstract – During days 11th and 12th January of 2011 Mountain Region of the State of Rio de 
Janeiro in mountainous region of the State of Rio de Janeiro was severely damaged by intense 
rainfall causing numerous landslides and floods, they caused the death of over a thousand people, 
leaving hundreds missing persons, destroying bridges, roads, rural buildings, crops and houses and 
displacing and ousting over 29.000 people in urban and rural areas. The cities of Petrópoles, Nova 
Friburgo and Teresópolis were most affected so were the focus of this paper. Considering the above 
the Inea (Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro) has been developing actions and 
designs the problems occurred. The diagnostic of the impacts of this tragedy, specifically the 
network of major drainage of the region, as well as the disclosure of actions taken by the state in the 
region's recovery are the aims of this paper. The challenges encountered in the process of 
reconstruction were also discussed. 
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INTRODUÇÃO 

A Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, conhecida por ser uma região de grande 

atrativo turístico e de significativa importância agrícola e econômica no Estado, foi duramente 

castigada pelas fortes chuvas que ocorreram no início do ano de 2011, mais precisamente nos 

eventos dos dias 11 e 12 de janeiro. Essa grande quantidade de chuva registrada, aliada aos 

inúmeros deslizamentos de encostas caracterizou esse evento como uma das maiores tragédias 

climática e ambiental do país, ao lado de tragédias anteriores como as da Serra das Araras (jan-

1967), de Caraguatatuba (mar-1967) e a de Santa Catarina (mar-2004). 

As cidades de Areal, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro, Bom Jardim, Teresópolis, 

Petrópolis e Nova Friburgo, foram as mais atingidas, sendo que nas três últimas a dimensão da 

tragédia foi maior devido à grande quantidade de encostas que deslizaram que provocaram, além de 

ondas de cheia, avalanches de lama. 

A região atingida tem uma área aproximada de 5.550 km², e conta com uma população de 

quase 750.000 habitantes, das quais cerca de 650.000 estão na zona urbana. Sua zona rural, com 

cerca de 100.000 habitantes, faz com que a região seja classificada como a de maior concentração 

de produtores rurais em relação à população total do Estado (SECRETARIA DE AGRICULTURA 

E PECUÁRIA RJ, 2011). 

A Região Serrana é o pólo de produção agrícola do Estado do Rio de Janeiro mais importante, 

no que se refere à exploração da olericultura, floricultura e avicultura de corte e postura. A 

agricultura familiar caracteriza a economia das regiões rurais, sendo que grande parte da população 

urbana também está envolvida em pelo menos uma atividade agrícola ou pecuária (SECRETARIA 

DE AGRICULTURA E PECUÁRIA RJ, 2011). 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado do Ambiente, SEA, e 

do Instituto Estadual do Ambiente, Inea, vem empreendendo um grande esforço institucional e 

político para promover ações emergenciais nas calhas de drenagem dos rios da Região Serrana do 

Estado, além de desenvolver projetos que possam mitigar a degradação ambiental e sócio-

econômica ao longo das margens dos rios atingidos pelas fortes chuvas que assolaram esta região. 

O diagnóstico dos impactos desta tragédia climática, mais especificamente no que diz respeito 

à rede de macro-drenagem da região, e a divulgação das ações realizadas pelo Inea na recuperação 

da região foram a motivação para elaboração deste trabalho, que também irá abordar os desafios 

encontrados nesse processo. 
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CARACTERIZAÇÃO DO EVENTO PLUVIOMÉTRICO 

De acordo com o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), a atuação da chamada Zona 

de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) no sudeste do Brasil, foi a principal causa dos altos 

índices pluviométricos registrados na Região Serrana. 

O evento se caracterizou pela soma de situações meteorológicas adversas, juntamente com a 

orografia da região, a ocupação desordenada do solo e o histórico de chuvas ocorridas nos dias 

anteriores ao desastre. No dia 11.01 (Figura 1B), a presença da Zona de Convergência de Umidade 

(ZCOU), que é caracterizada por uma banda de nebulosidade que se estende desde a região 

Amazônica até o Oceano Atlântico, passando pelas regiões centro-oeste e sudeste do Brasil, 

transportando a alta umidade da Amazônia pelo país, juntamente com o aquecimento diurno, a 

instabilidade atmosférica e a orografia da Região Serrana; formaram-se nuvens convectivas que 

ficaram estacionadas por mais de 4 horas sobre as cidades da Região Serrana, chovendo forte e 

continuamente. Esta precipitação forte e contínua provocou rapidamente a cheia dos rios e os 

grandes deslizamentos de terra (florestas e campos), ocasionando o desastre (CANEDO ET AL., 

2011). Na Figura 1 é possível visualizar fotos da nebulosidade sobre a Região Serrana entre os dias 

10 e 13 de janeiro. 

As fotos foram geradas pelo ALI (Advanced Land Imager), um instrumento colocado no 

satélite Earth Observing - 1, e pelo MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), 

presente em outros dois satélites que orbitam a Terra - o Aqua e o Terra. 
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Figura 1 – Fotos do satélite da NASA, dia 10.01 (A), 11.01 (B), 12.01 (C) e 13.01 (D) (Fonte: NASA, 2011). 

Para analisar os índices pluviométricos na região foram estudados os valores obtidos nas 

estações telemétricas do Sistema de Alerta de Cheias da Região Serrana1 – Nova Friburgo. São seis 

estações, sendo cinco pluvio-fluviométricas e uma pluviométrica. A Tabela 1 apresenta o código e 

as coordenadas geográficas das estações telemétricas do Sistema de Alerta de Cheias de Nova 

Friburgo. 

Tabela 1 – Informações das estações telemétricas do Sistema Alerta Cheias de Nova Friburgo. 
ESTAÇÃO CÓDIGO LATITUDE LONGITUDE 

Sítio Santa Paula 2242127 22º 16’ 05,0” S 42º 34’ 21,6” W 
Nova Friburgo 2242120 22º 16’ 46,3” S 42º 32’ 05,6” W 

Olaria 2242126 22º 18’ 31,3” S 42º 32’ 32,1” W 
Ypu 2242125 22º 17’ 44,2” S 42º 31’ 36,9” W 

Pico Caledônia 2242107 22º 21’ 30,0” S 42º 33’ 18,0” W 

A fim de caracterizar o comportamento do evento pluviométrico ocorrido nos dias 11 e 12 de 

janeiro de 2011 apresentam-se, nas Figura 2 e Figura 3, o hietograma de dados de chuva na estação 

Sítio Santa Paula que localiza-se no eixo do córrego d’Antas, um dos corpos hídricos mais afetados 

no município de Nova Friburgo. 

                                                           
1 Sistema operado pelo INEA com informações disponíveis através do site www.inea.rj.gov.br 

A B 

D C 
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Figura 2 – Hietograma horário (A) e acumulado (B) do dia 11/01/11 na estação de Olaria. 
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Figura 3 – Hietograma horário (A) e acumulado (B) do dia 12/01/11 na estação Sítio Santa Paula. 

A análise dos dados de precipitação mostra o quão significativo foi o presente evento 

chuvoso. Destaca-se que as estações Pico Caledônia e Sítio Santa Paula, foram levadas durante a 

tempestade o que impediu que essas estações continuassem o monitoramento podendo a quantidade 

de chuva precipitada, nessas localidades, ser maior que a registrada. Na Tabela 2 encontra-se as 

precipitações acumuladas de 24 horas em cada dia, para as estações supracitadas, o acumulado de 

48 horas, bem como o acumulado das 24 horas mais críticas. 

Estes dados mostram que as estações que registraram a maior quantidade de chuva na região 

entre os dias 11 e 12 de janeiro (48 horas) foram as estações de Ypu e Olaria, respectivamente. Já 

para as 24 horas de precipitação mais crítica os maiores índices foram registrados em Ypu e Sítio 

Santa Paula. 

 

 

A 
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Tabela 2 – Precipitação acumulada de 24 horas, 48 horas e nas 24 horas mais críticas, para as estações do 
Sistema de Alerta de Cheias de Nova Friburgo. 

NOME DA 
ESTAÇÃO 

ACUMULADO DE 
24h (mm) – 11/01/11 

ACUMULADO DE 
24h (mm) – 12/01/11 

Acumulado 
de 48h (mm) 

Acumulado 
de 24h mais 

críticas (mm) 
Pico Caledônia 121,00 55,40 176,40 164,4 

Sítio Santa Paula 124,80 136,00 260,80 245,8 
Ypu 165,00 116,60 281,60 251,4 

Nova Friburgo 106,00 92,40 198,40 176 
Olaria 172,40 91,60 264,00 239,2 

DIAGNÓSTICO DA TRAGÉDIA 

O temporal registrado na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro espalhou um rastro de 

destruição em várias cidades, sendo as mais afetadas Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. No 

entanto, os municípios de Areal, São José do Vale do Rio Preto, Bom Jardim, Sumidouro, Sapucaia, 

Trajano de Moraes, Santa Maria Madalena e São Sebastião do Alto também foram atingidos. 

As fortes chuvas, aliadas a um cenário que compreende uma conjunção de fatores, tais como, 

a fragilidade natural das encostas da Serra do Mar, a retirada de vegetação nativa, a 

impermeabilização do solo, a ocupação desordenada das encostas e das margens dos rios e o 

consequente estreitamento de suas calhas foram as principais causas da tragédia ocorrida na região. 

O cenário de destruição impressionou, pois foram mais de mil mortes, uma quantidade imensa 

de morros que deslizaram (na maioria florestados), rios que transbordaram atingindo cotas 

superiores a 5 metros e até mudaram seu curso original, assoreamento de grandes extensões dos 

cursos d’água e destruição de quase duas centenas de pontes, pontilhões e pinguelas. As 

características da tragédia nas três cidades mais afetadas foram diferentes das demais, pois a 

concentração da chuva se deu nessas cidades, causando o deslizamento das encostas e o 

consequente agravamento do problema. Nas outras a onda de enchente foi a maior responsável pela 

destruição. 

Os municípios afetados estão localizados próximos à fronteira do Estado do Rio de Janeiro 

com Minas Gerais, possuem relevo acidentado, com altitude máxima próximo de 2.200 metros, 

formando vales estreitos entre as encostas escarpadas. Em cada vale há um curso d´água e a 

drenagem natural se dá por intermédio desses córregos e rios. Os principais rios afetados da região 

são; Grande, em Nova Friburgo e Bom Jardim, Cônego e Bengalas, em Nova Friburgo, Preto e 

Paquequer, em Teresópolis, São José do Vale do Rio em Areal, e Santo Antonio e Cuiabá, em 

Petrópolis, todos pertencentes a bacia do rio Paraíba do Sul. Nas áreas de baixo relevo e nas meias 

encostas, é desenvolvida uma intensa atividade agropecuária muito produtiva. Neste universo de 

produção, estima-se que 17.000 famílias que se sustentam basicamente da atividade agropecuária 

tenham sido afetadas (SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA RJ, 2011). 
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Outro setor seriamente afetado pelas enchentes foi o setor hoteleiro, devido às características 

de turismo ecológico da região. 

A Figura 4 apresenta, em destaque, a localização dos principais municípios atingidos pela 

ocorrência das intensas chuvas dos dias 11 e 12 de janeiro do corrente ano. 

 
Figura 4 – Localização dos 7 principais municípios mais afetados pelas chuvas de janeiro de 2011. 

A seguir, será ilustrada, através de fotos georreferenciadas, a situação de calamidade 

vivenciada pela população dos três municípios mais afetados (Petrópolis, Teresópolis e Nova 

Friburgo), sobretudo nas proximidades dos corpos hídricos mais importantes. Além disso, serão 

descritos os problemas hidráulicos ocorridos na macro-drenagem dos principais vales e bacias 

hidrográficas da região bem como o colapso da estrutura de diversas pontes e pontilhões, após a 

passagem da onda de cheia. 

Petrópolis 

O município de Petrópolis ocupa uma área de 795,8 km2 e possui uma popualção total, entre 

urbana e rural, de aproximadamente 295.917 habitantes (IBGE, 2011). 

A bacia do rio Santo Antonio, no distrito de Itaipava, tiveram consideráveis mudanças em 

relação a seus regimes hidrosedimentológicos, principalmente nos rios Cuiabá e Santo Antonio. 

Dentre as principais causas dessas mudanças pode-se destacar o alto índice pluviométrico registrado 
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na região, a elevada quantidade de sedimentos que foram carreados para a calha dos rios e a intensa 

e desordenada ocupação de espaços que outrora seriam tomados pelo escoamento natural do rio. 

Destaca-se que a elevada magnitude da onda de cheia foi capaz de destruir inúmeras pontes e 

edificações em um curto período de tempo e que, após a passagem desta, a rede de macro-drenagem 

da região foi bastante modificada sendo possível perceber a nova conformação dos principais corpos 

hídricos, inclusive com a presença de meandros não existentes antes das precipitações. A Figura 5 

apresenta os principais trechos da malha hidrográfica atingida, bem como algumas fotos que 

indicam a magnitude da tragédia dentro do Município de Petrópolis, em especial no distrito de 

Itaipava. É possível visualizar os deslizamentos, as pontes destruídas e as calhas de alguns rios que 

foram bastante assoreados. 

 
Figura 5 – Localização dos principais rios afetados pela enchente no Município de Petrópolis. 

Dentre as principais localidades devastadas pela enchente e pelos deslizamentos no distrito de 

Itaipava pode-se destacar o Buraco do Sapo, as proximidades da pousada Tambo Los Incas e o 

ponto final dos ônibus, todos no vale do Cuiabá. Já no rio Santo Antonio as principais regiões foram 

as proximidades do local conhecido como Madame Machado, Gentil e Benfica. Além desses 

pontos, em diversas vistorias realizadas, foi possível observar a destruição de inúmeras casas e 

pontes distribuídas em diversas partes das bacias hidrográficas dos rios supracitados. Ressalta-se 

que apesar do rio do Carvão não ter sido atingido com uma magnitude tão grande quanto o Santo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rio Carvão 

Rio Santo Antonio 

Rio Cuiabá 
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Antonio e o Cuiabá, as ações do Inea dentro do município de Petrópolis contempla intervenções 

neste curso d’água, pois ele é um dos principais afluentes do rio Santo Antonio, onde ocorreu 

considerável elevação do nível do escoamento. 

A seguir é realizada uma breve descrição das fotos apresentadas na Figura 5. A foto 1 mostra 

o estrago causado pela força da enchente na primeira curva acentuada do rio Santo Antonio 

imediatamente após sua confluência com o rio Cuiabá, neste ponto é possível perceber o alto grau 

de degradação (erosão) nas duas margens do rio bem como terrenos onde existiam inúmeras casas 

instaladas. A foto 2 mostra o local onde existia uma ponte sobre o rio Santo Antonio, é possível 

visualizar parte do seu tabuleiro que não foi levado pela enchente bem como um comprimento 

maior que foi completamente destruído, prejudicando o trânsito de veículos e pedestres nessa 

localidade. 

A foto 3 mostra a vista de jusante de uma das pontes situadas sobre o rio do Carvão, percebe-

se nesta imagem o estrangulamento imposto pela acentuada urbanização ao leito natural do rio em 

ambas as margens, essa singularidade no eixo principal deste corpo hídrico causou remanso do 

escoamento fazendo com que o nível d’água se elevasse e inundasse diversos pontos a montante. 

Além disso a elevada vazão no rio acarretou o vertimento do escoamento para várias ruas que dão 

acesso a ponte, o que originou um alagamento localizado, inclusive no interior das residências de 

diversos moradores. 

As demais fotos mostram a situação do vale do rio Cuiabá, este que foi o corpo hídrico mais 

afetado no município de Petrópolis. 

A foto 4 ilustra a situação do ponto final dos ônibus onde existiam aproximadamente 30 casas 

de bom padrão estrutural, mas que não suportaram a força da água e entraram em colapso. É 

possível visualizar também, o que sobrou de algumas casas nesta localidade, salienta-se que a 

maioria destas casas já foram vistoriadas por técnicos da defesa civil que as condenaram através da 

emissão de laudos técnicos. Nestas casas é possível visualizar o testemunho da marca do 

escoamento acima da laje da varanda do primeiro andar bem como o pavimento inferior 

completamente tomado por lama. A foto 5 mostra o nível d’água atingido no muro de uma casa nas 

proximidades da pousada Tambo Los Incas, nesse ponto a altura estimada de lâmina d’água é de 5 

metros, sendo 1,5 metro na calha do rio e cerca de 3,50 metros na margem do rio; já a foto 6 

apresenta o restante da estrutura da pousada e os escombros de diversas casas que foram 

completamente destruídas. Por fim, a foto de número 7 ilustra a situação do buraco do sapo onde 

foram destruídas diversas casas de alto padrão, onde estruturas de pontes e pontilhões entraram em 

colapso e onde o nível da enchente atingiu o muro de algumas casas numa altura aproximada de 3 

m. 
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Teresópolis 

O município de Teresópolis ocupa uma área de 770,6 km², com uma população de 163.746 

habitantes (IBGE, 2011) e está divido em 3 distritos.  

O 1º distrito sedia o centro da cidade e a maior parte da concentração industrial e comercial, 

trata-se da zona urbana de Teresópolis. Nesta região, os bairros de Campo Grande, Posse, Caleme, 

Jardim Salaco e Imbuí foram os mais afetados. No 2º distrito, os bairros de Santa Rita, Cruzeiro e 

Pessegueiros apresentaram grandes prejuízos na infra-estrutura local, com danos em diversas pontes 

que dificultaram a mobilidade da população, e o bairro Poço dos Peixes ficou isolado após as 

chuvas. Já o 3º distrito, formado pela zona rural, as regiões de Bonssucesso e Vieira foram 

seriamente afetadas causando danos a infraestrutura local, destruição de diversas moradias e grandes 

prejuízos econômicos para o setor agrícola. 

Em Teresópolis, as principais bacias hidrográficas afetadas foram as dos rios Preto e 

Paquequer. As sub-bacias do ribeirão de Santa Rita, Príncipe, Imbuí, Quebra-Frascos, Arrieiro, 

Sebastiana, Frades, Formiga, Morro Agudo e Vieira foram as mais atingidas pelas chuvas. 

Estima-se que 2.000 residências em Teresópolis foram destruídas ou danificadas pela força 

das águas. A infraestrutura da cidade foi atingida com severidade e muitos bairros ficaram sem luz, 

água e telefone. 

Segundo informações colhidas com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Teresópolis, os 

bairros atingidos pela chuva foram: Caleme, Campo Grande, Poço dos Peixes, Granja Florestal, 

Fazenda da Posse/Posse, Jardim Serrano, Parque do Imbuí, Barra do Imbuí, Vale Feliz, Salaquinho, 

Fazenda da Paz, Paineiras, Pessegueiros, Bonsucesso, Biquinha, Mottas, Cruzeiro, Morro do Féo, 

Cascata do Imbuí, Vieira, Três Córregos e Espanhol. 

Devido a superposição da intensa precipitação, do arraste de detritos pedregulhosos e dos 

deslizamentos, na cabeceira das bacias, houve a propagação de ondas de cheia com elevada 

quantidade de sedimentos trazendo como consequencia a alteração das características das calhas de 

escoamento dos corpos hídricos acima citados. As regiões medianas dos vales foram ocupadas por 

grande quantidade de pedras e pedregulhos. Nas regiões mais planas, as planícies de inundação, 

formaram grandes volumes de sedimentos arenosos deixando estas planícies cobertas por extensas 

faixas de areia. 

Durante a cheia, muitas pontes foram totalmente destruídas pela força das águas ou sofreram 

danos em suas estruturas, o que trouxe inúmeros transtornos para a região, ocorrendo o isolamento 

de comunidades. A destruição das pontes impossibilitou que grande parte da produção agrícola 

produzida na região fosse escoada, gerando assim, grande prejuízo econômico para o município. 
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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. Após a inspeção de 54 pontes selecionadas pela Secretaria 

Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do município de Teresópolis, 

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. 

A Figura 6 apresenta os principais trechos da rede hidrográfica atingida, bem como algumas 

fotos que indicam a magnitude da tragédia no Município de Teresópolis. É possível visualizar os 

deslizamentos, as pontes destruídas e as calhas de alguns rios que foram bastante assoreados. 

 
Figura 6 – Localização dos principais rios afetados pela enchente no Município de Teresópolis. 

Na foto 1, vê-se uma ponte sobre o rio Formiga onde nota-se que esta foi construída 

provisoriamente para a passagem dos moradores dessa comunidade e deverá ser substituída por uma 

ponte que atenda a seção hidráulica adequada do rio, conforme os parâmetros aprovados pelo Inea. 

Em alguns trechos de rodovias a seção hidráulica, como apresentado na foto 2, foi alargada 

pela violência das águas, avançando pelo acostamento, como o exemplo da BR 116 atingida por 

desmoronamento de terra e o desbarrancamento do talude do rio Paquequer. 

Nota-se, também, moradias atingidas pela enxurrada construídas em Área de Preservação 

Permanente (APP’s) e nas margens dos rios. Essa característica pode ser vista na foto 3, onde 

1 

2 

8 

3 

4 

5 
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7 
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construções ocupam a própria calha do rio, considerada APP pelo Código Florestal. A ponte, 

ilustrada nesta foto, encontra-se localizada sobre o ribeirão de Santa Rita. 

Nas fotos 4 e 5, região do 1º distrito, aparece o rio Príncipe, na localidade de Campo Grande, 

região urbana mais atingida pelo desastre. Observa-se a grande destruição com muitas pedras 

arrastadas para o leito do rio pela intensa força de arraste de água e solo. 

A foto 6 exibe uma ponte sobre o rio Preto, a qual teve sua super-estrutura totalmente 

destruída, ficando parte de sua infraestrutura intacta. O extravassamento do córrego Morro Agudo, 

apresentado na foto 7, localizado na área rural de Teresópolis, atingiu parte da produção agrícola 

dessa região, principalmente as localidades situadas dentro da Faixa Marginal de Proteção (FMP). 

Por fim, a imagem 8 mostra um trecho do rio Vieira que ao transbordar espraiou sedimento 

arenoso para suas margens deixando em alguns trechos características similares a de um deserto. 

Nesta região a lavoura ficou muito comprometida, houve destruição de moradias situadas próximas 

ao rio, erosão nas margens e queda de pontes. 

Nova Friburgo 

O município de Nova Friburgo ocupa uma área de 933,4 km2 e possui uma popualção total, 

urbana e rural, de aproximadamente 182.082 habitantes (IBGE, 2011). 

A macro-drenagem da cidade de Nova Friburgo, principalmente das bacias do rio Grande, do 

córrego d’Antas e do rio Bengalas foi seriamente comprometida com relação as suas características 

hidráulicas básicas, apresentando problemas como barramento do escoamento, calhas 

completamente assoreadas e até mesmo mudança de curso dos rios.  

A Figura 7 mostra os principais trechos da malha hidrográfica atingida, bem como algumas 

fotos que podem propiciar uma visão da magnitude da tragédia dentro do Município de Nova 

Friburgo. É possível visualizar os deslizamentos, as pontes destruídas e as calhas de alguns rios que 

foram bastante assoreados.  

Enfatiza-se que alguns afluentes de médio e pequeno porte também foram afetados a exemplo 

dos córregos Três Cachoeiras, Suíço, da Buracada e o ribeirão do Capitão. 
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Figura 7 – Localização dos principais rios afetados pela enchente no Município de Nova Friburgo. 

As fotos relacionadas na Figura 7 mostram algumas situações registradas pós-enchente. As 

fotos 1 e 2 ilustram as residências nas margens do córrego d’Antas, onde o nível d’água atingiu o 

segundo pavimento das casas marcando 4,30 m. A destruição das pontes é ilustrada nas fotos 5, 7 e 

8, nesta última observa-se a grande quantidade de sedimentos que assoreou a ponte em 

aproximadamente  2,0 m de altura. As inúmeras encostas que deslizaram podem ser vistas na foto 6 

e a foto 4 mostra a força da água que fez com que grandes pedras deslizassem dos paredões 

rochosos. 

A bacia do rio Bengalas tem um índice de urbanização bastante elevado, e as margens do 

próprio Bengalas são por vezes as paredes das residências (margem esquerda) e na maioria do curso 

a rodovia RJ 116 (margem direita), essa situação fez com que a altura d’água, de aproximadamente 

3,0 m acima do greide da rua, atingida na região do Bengalas, provocasse grandes prejuízos 

materiais principalmente para o comércio. Foi registrado também alguns deslizamentos de encostas 

que aterrou parcialmente algumas regiões de área urbana da cidade, como a praça do suspiro e o 

bairro Duas Pedras (Figura 8). 
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A área de drenagem da bacia do rio Bengalas, que inclui as sub-bacias dos seus formadores é 

de aproximadamente 191,4 km² com extensão total 12,3 km e foi afetada em diversos pontos. 

 
Figura 8 – Imagem Google Earth, rio Bengalas em seu trecho urbano. 

No vale do córrego d’Antas a tragédia assumiu proporções maiores. Praticamente todo o 

trecho urbano da bacia (Figura 9), que é de aproximadamente 10 km, foi atingido e o córrego além 

de ter suas dimensões alteradas em todo seu percurso, como aumento significativo da largura, teve 

seu eixo retificado em alguns trechos. Este córrego nasce no próprio município de Nova Friburgo e 

drena até a confluência com o rio Bengalas em Conselheiro Paulino, uma área de 52 km² ao longo 

de 18,6 km. 
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Figura 9 – Imagem Google Earth, córrego d’Antas em seu trecho urbano. 

Acredita-se que um fator agravante na destruição das margens dos rios foi a grande 

quantidade de material (terra, árvores e pedras) que desceu das encostas formando obstruções ao 

escoamento dos canais, assim com a continuidade das precipitações, a água rompeu essas barreiras e 

o escoamento ganhou energia significativa se desenvolvendo de maneira torrencial e turbulenta, 

caracterizando o escoamento super-crítico. 

AÇÕES DO INEA NA REGIÃO SERRANA 

A catástrofe ocorrida na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro obrigou os órgaos 

públicos competentes a agirem de maneira emergencial, objetivando proteger parte da população 

que não foi atingida, dar o suporte aos que perderam suas casas e familiares, bem como reestruturar 

as principais localidades afetadas para que não ocorrecem novos desastres. 

Nesse sentido, e passadas as primeiras providências para resgatar e abrigar a população 

atingida, o Inea vem promovendo ações emergenciais nas calhas de drenagem dos principais corpos 

hídricos afetados. Dentre as ações emergenciais pode-se destacar a vistoria e o dimensionamento de, 

aproximadamente, 180 seções hidráulicas de pontes que foram total ou parcialmente danificadas, 
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bem como a execução de serviços de movimentação de terra, principalmente dragagem, para 

desobstrução e recomposição das calhas dos rios. 

Essas ações emergenciais são de fundamental importância para reestabelecer o equilíbrio 

hidrosedimentológico dos diversos corpos hídricos da região, visando evitar a ocorrência de novas 

catástrofes, pois se estes continuarem assoreados o sistema de macro-drenagem fica susceptível a 

uma nova elevação do nível dos rios. 

No entanto, destaca-se que além das ações emergenciais supracitadas é indispensável realizar 

intervenções estruturais e não-estruturais complementares nas bacias hidrográficas atingidas, a fim 

de subsidiar futuras ações de planejamento que envolve a gestão integrada das águas e do território 

na Região Serrana, assim como em todo o estado. 

Nesse sentido, o planejamento de curto prazo do Inea engloba o debate das causas que 

ocasionaram a catástrofe, a análise das soluções, a elaboração de projetos de recuperação ambiental 

e mitigação de inundação para as principais regiões afetadas. 

As ações de recuperação ambiental e mitigação de inundações compreendem o zoneamento 

das áreas de risco de inundação, com suas respectivas magnitudes de riscos, bem como a proposição 

de intervenções hidráulicas, como dragagem, diques e barragens, além de ações não estruturais 

complementares, como reflorestamento/revegetação e parques fluviais. 

De maneira complementar ações de curto e médio prazo estão sendo desenvolvidas pelo Inea 

como a ampliação do Sistema de Alerta de Cheias da Região Serrana, a implantação do Sistema de 

Prevenção e Gerenciamento de Desastres e a aquisição de radares meteorológicos. 

As ações de médio prazo envolvem a aquisição de dois radares meteorológicos, o 

desenvolvimento de modelagem do sistema de alerta de desastres hidrológicos do estado do Rio de 

Janeiro (ERJ), a modelagem institucional para gerenciamento de riscos e emergências no ERJ, entre 

outras. Estas ações visam propor um arranjo institucional adequado ao gerenciamento de riscos e 

emergências, em nível estadual, de modo a assegurar a sinergia entre as diferentes agências 

envolvidas (Inea, Departamento de Recursos Minerais (DRM/RJ), Sistema de Meteorologia 

(SIMERJ), Defesa Civil, outros), evitando sobreposições e melhorando o tempo de resposta. 

Por fim, ressalta-se que uma das ações, que já está sendo desenvolvida em paralelo a 

elaboração dos projetos, é o cadastramento e a negociação com inúmeras famílias localizadas nas 

margens dos rios que terão que ser reassentadas. Esses reassentamentos serão necessários tanto para 

a população que ficou desabrigada, efetivamente, quanto para aquelas famílias que se encontram no 

interior da zona com alto risco de inundação determinada pelo Inea. 
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CONCLUSÕES 

O evento pluviométrico dos dias 11 e 12 de janeiro de 2011 provocaram grandes danos a 

Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro devido aos inúmeros deslizamentos de terra e 

inundações repentinas. Além disso, a análise dos dados pluvimétricos na estação de Ypu, a que 

registrou os maiores volumes precipitados, mostram que em apenas 48 horas choveu mais que nos 

dois primeiros meses do ano de 2010, onde houve o registro de apenas 170 mm de chuva, frente aos 

281,6 registrados neste evento. 

Eventos dessa magnitude devem ser usados pelos órgãos Gestores dos Recursos Hídricos, a 

exemplo do Inea, para conscientizar a população da importância de se respeitar a força da natureza, 

pois o negligenciamento das leis ambientais e de uso e ocupação do solo podem causar a perda tanto 

de bens pessoais quanto de suas vidas. Como exemplo emblemático pode-se destacar, que se as 

FMP’s dos corpos hídricos da Região Serrana não estivessesm ocupadas pela população os números 

que carecterizam a presente tragédia seriam menos expressivos. 

Ressalta-se que não só a quantidade de chuva precipitada impressiona, já que os fatores 

ligados a sócio-econômia mostra que houveram mais de 1.000 mortes e cerca de 29.000 cidadãos 

ficaram desabrigados ou desalojados. Além disso a ruptura da estrutura de mais de 180 pontes, em 

diversos municípios, ocasiounou problemas com o trâfego de pessoas e veículos impedindo o 

desenvolvimento da atividades urbanas e rurais que ali se realizam. 

Por fim, destaca-se o empenho do Governo do Estado através da SEA e do Inea na proposição 

de soluções para os problemas enfrentados, bem como na elaboração de estudos que contemplam 

ações emergenciais e de curto e médio prazo que focam a não ocorrência de catástrofes futuras, 

através do planejamento e reordenamento da ocupação da região atingida. 
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