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RESUMO --- O objetivo deste trabalho é apresentar a expansão do Sistema de Alerta de Cheias no 

Estado do Rio de Janeiro, operado pelo Instituto Estadual do Ambiente – INEA, bem como as 

perspectivas de melhoria na qualidade de suas informações. Esse sistema iniciou-se em 2007 

através da instalação de 10 estações telemétricas na Baixada Fluminense, na Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro, visando alertar as populações ribeirinhas sobre os riscos de inundações. Em 2008 

foi expandido para a Região Serrana do Estado, com o objetivo de proteger a cidade de Nova 

Friburgo, por meio de 6 estações telemétricas na bacia hidrográfica do rio Bengalas. Em 2010 

foram instaladas 7 estações telemétricas na Região Hidrográfica de Macaé. Diante da tragédia 

ocorrida em janeiro de 2011, o INEA está expandindo, em regime de urgência, o sistema de alerta 

na região Serrana e nas regiões Norte e Noroeste do Estado. Busca-se ainda integrar e harmonizar 

as instituições envolvidas na gestão de riscos de desastre, possibilitando a concepção de um sistema 

de alerta de inundações e escorregamentos (com destaque à integração entre INEA, DRM, SIMERJ 

e Defesa Civil) que resulte em ações efetivas e estratégicas para a preparação e resposta aos eventos 

adversos. 

ABSTRACT --- The aim of this paper is to present the expansion and improvement of Flood 

Warning System in the State of Rio de Janeiro, operated by Instituto Estadual do Ambiente– INEA. 

This system was implemented in 2007 with the installation of 10 telemetric stations in the “Baixada 

Fluminense”, Greater Rio de Janeiro, in order to warn riverine communities about flooding risks. In 

2008, it was expanded for “Região Serrana”, aiming at protecting the city of Nova Friburgo, 

through the installation of 6 telemetric stations in the basin of river Bengalas. In 2010, were 

installed 7 telemetric stations in Hydrographic Region of Macaé. Currently, the warning system is 

being expanded in “Região Serrana”, due to the tragedy occurred in January 2011, and in the North 

and Northwest of the State of Rio de Janeiro. Among strategic mesures adopted, the integration and 

harmonization of institutions involved in disaster risk management is critical as it allows the 

concept of an early warning system for floods and landslides (especially the integration of INEA, 

DRM, SIMERJ and Civil Defense), that results in effective action to prepare and respond to adverse 

events.  

 
Palavras Chave: Sistema de Alerta, Cheias Urbanas, Estado do Rio de Janeiro.  
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INTRODUÇÃO 

O uso desordenado do solo, a degradação ambiental e a ocupação de áreas de risco, aliados a 

intensificação dos eventos extremos, têm provocado o aumento da vulnerabilidade da sociedade aos 

desastres e, consequentemente, ao aumento da frequência e magnitude de catástrofes dessa natureza 

no Brasil e no mundo.  

Segundo a Defesa Civil Nacional (MI, 2011), em 2009, foram registrados 1.406 desastres no 

Brasil, e o Estado do Rio de Janeiro está na lista dos seis Estados brasileiros com maior número de 

desastres ocorridos no período de 2007 a 2010, ficando em terceiro lugar em 2007 e segundo lugar 

em 2009. Além disso, recentes desastres de expressiva magnitude atingiram o território fluminense, 

alcançando repercussão nacional e internacional. Dentre eles, destacam-se os escorregamentos em 

Angra dos Reis e na Ilha Grande (01/01/2010); a grande inundação na cidade do Rio de Janeiro 

(05/04/2010); os escorregamentos no Morro do Bumba em Niterói (07/04/10); e, sobretudo, os 

deslizamentos na região serrana fluminense, nos municípios de Nova Friburgo, Petrópolis, 

Teresópolis, Areal, Sumidouro, São José do Vale do Rio Preto e Bom Jardim (11/01/2011).  

Associado as grandes perdas econômicas, essas tragédias causaram grande impacto na vida 

das comunidades afetadas juntamente com perda de inúmeras vidas humanas. Segundo a Defesa 

Civil Nacional (MI, 2011), a média de afetados durante o período de 2007-2010 foi de 500 mil 

pessoas/ano, desconsiderando desta estimativa o desastre ocorrido no município do Rio de Janeiro 

(05/04/2010), com a estimativa de seis milhões de afetados. A inundação brusca, associada a 

intensos escorregamentos, tornaram o desastre da região serrana fluminense o maior em número de 

mortos no país desde 2000, sendo considerado um dos 10 piores escorregamentos do mundo nos 

últimos 111 anos (CRED, 2011).  

Nesse contexto, o governo do Estado do Rio de Janeiro tem como principal desafio o 

aperfeiçoamento da gestão estadual de riscos a desastres naturais, de modo a garantir a devida 

prevenção, preparação e resposta a esses eventos, incluindo o pós evento com suporte técnico e 

financeiro por parte dos entes da federação, minimizando as perdas de vidas humanas e impactos 

socioeconômicos e ambientais. Dessa forma, espera-se 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. 

No enfrentamento de eventos adversos em território fluminense, cabe ao Instituto Estadual do 

Ambiente (INEA) importante papel na gestão de riscos associados a inundações, incêndios 

florestais, acidentes com produtos perigosos, entre outros. O INEA foi criado em 2009 a partir da 

fusão de três instituições responsáveis pelas agendas marrom (FEEMA), azul (SERLA) e verde 
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(IEF). A missão do Instituto é proteger, conservar e recuperar o meio ambiente do Estado do Rio de 

Janeiro, visando promover o desenvolvimento sustentável.  

Para fazer face aos crescentes desastres, o Instituto criou um Centro de Controle Operacional 

(CCO) que tem por objetivo integrar as diversas informações relativas aos riscos e desastres, 

naturais e tecnológicos, para disponibilizá-las a entes internos e externos durante os sete dias da 

semana, 24h por dia. O Sistema de Alerta de Cheias do INEA é um dos componentes do CCO e 

atualmente opera a partir de informações sobre precipitação e nível d’água de estações telemétricas 

próprias e/ou administradas por outras instituições. O INEA atua também na redução da 

vulnerabilidade às inundações, com ênfase em ações estruturais (obras hidráulicas de controle e 

mitigação de cheias) e ações estruturantes (desocupação das margens de rios e lagoas e criação de 

parques lineares para evitar a sua reocupação), com destaque para o Projeto Canais de Campos e 

Projeto Iguaçu, na baixada Fluminense. 

Contudo, é preciso ampliar os projetos estruturantes e, sobretudo o Sistema de Alerta de 

Cheias para todas as áreas críticas em território fluminense, além de dar maior robustez à CCO do 

INEA, de modo integrado aos demais entes diretamente envolvidos com riscos e desastres no 

Estado do Rio de Janeiro. Diante do exposto, esse trabalho visa apresentar a situação atual, bem 

como a ampliação e as melhorias na qualidade das informações do Sistema de Alerta realizadas 

pelo INEA, as quais possibilitam viabilizar a mitigação dos danos materiais e humanos causados 

pelas enchentes. 

CARACTERIZAÇÃO DAS REGIÕES ATENDIDAS PELO SISTEMA DE ALERTA  

De forma a compreender o critério de escolha das áreas de implantação e ampliação do 

sistema de alerta, é necessário realizar uma breve caracterização e contextualização das áreas 

críticas de inundação no Estado do Rio de Janeiro contempladas por esse sistema (Figura 1), 

descritas a seguir. 

Região da Baixada Fluminense 

Situada na região Oeste da Baía de Guanabara, a Baixada Fluminense abrange os seguintes 

municípios (Figura 1): Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo 

e Mesquita. A região encontra-se dividida em 3 bacias hidrográficas, a saber: bacia do Rio São João 

de Meriti, formada pelas sub-bacias dos rios Pavuna e Acari; bacia do rio Iguaçu, formada pelas 

sub-bacias dos rios Botas, Capivari e Sarapuí; e bacia do rio Estrela, formada pelas sub-bacias dos 

rios Saracuruna e Inhomirim. A população em 2007 era estimada em torno de 3,5 milhões de 

habitantes distribuídos em uma área aproximada de 2.800 km² [CIDE, 2005]. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Duque_de_Caxias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Igua%C3%A7u
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_de_Meriti
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nil%C3%B3polis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Belford_Roxo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesquita_%28Rio_de_Janeiro%29
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Figura 1 - Mapa do Estado do Rio de Janeiro Dividido por Regiões. 

A região, devido às suas características topográficas, apresenta contrastes entre zonas 

montanhosas (como o Maciço da Tijuca, o Maciço do Gericinó-Mendanha e as vertentes litorâneas 

da Serra dos Órgãos) e extensas áreas planas de baixadas, restingas e manguezais. Os cursos d’água 

da bacia têm como característica comum elevada declividade e um regime fluvial torrencial, em 

seus cursos superiores, mudando bruscamente essas características, em um curso inferior, ao longo 

do qual atravessa extensa planície litorânea, para um regime de baixa velocidade e escoamento 

sobre influência de maré. Esta configuração de relevo e hidrografia dá origem a áreas sujeitas a 

enchentes provocadas por chuvas convectivas (mais comumente) e frontais, observando-se também 

uma forte influência de chuvas orográficas nas áreas próximas a encostas. 

A industrialização do Estado e a migração, entre outros fatores, fomentaram um intenso 

processo de ocupação territorial da Baixada Fluminense, de forma desordenada, principalmente nas 

planícies litorâneas situadas entre o mar e a montanha. Essa ocupação dos vales dos rios, aliada as 

suas próprias características de escoamento, fazem com que, quando sujeitos a eventos 

pluviométricos extremos esses cursos d’água extravasem de sua calha normal e inundem extensas 

áreas de baixada, causando grandes prejuízos à população aí residente. 

Com o passar do tempo, a ocupação regular e irregular das planícies de inundação se 

consolidou, aumentando as áreas impermeabilizadas e o assoreamento dos rios e consequentemente 

elevando os níveis das inundações. Ocorreu então o agravamento das consequências dos eventos 

pluviométricos extremos. O desmatamento e impermeabilização das bacias geraram um maior 

volume de cheia a ser escoado pela rede fluvial, aumentando fortemente as manchas de alagamento, 
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fazendo-as chegar a níveis historicamente, até então, não atingidos, aumentando as lâminas de água 

e os tempos de permanência. 

Nova Friburgo 

O município de Nova Friburgo está localizado na Região Serrana do Estado do Rio de 

Janeiro, ocupa uma área de 933,4 km
2
, e possui uma população total, entre urbana e rural, de 

aproximadamente 182.082 habitantes (IBGE, 2011). 

Dentre as áreas críticas de inundação da Região, destaca-se a bacia do rio Bengalas. A 

topografia da bacia é muito acidentada, o que faz com que os rios apresentem trechos com 

declividade acentuada e escoamento torrenciais. Dentre suas características, compreende a área 

mais urbanizada do município de Nova Friburgo, com forte ocupação desordenada, sendo o local 

onde os eventos de enchentes ou inundações causam maiores impactos e sérios transtornos à 

população. 

No centro da cidade de Nova Friburgo, grande parte do Rio Bengalas encontra-se retificado e 

canalizado, resultando em aumento da velocidade e, consequentemente, no aumento de vazão 

transportada nesse trecho, agravando as inundações no estirão de jusante, em que atravessa o 

distrito de Conselheiro Paulino, ocasionando sérios prejuízos à população e à municipalidade.  

A bacia do rio Bengalas tem uma área de drenagem de 191,36 km² e uma extensão total, no 

seu curso principal, de 12,3 km. O rio Bengalas é formado pela confluência dos rios Santo Antônio 

e Cônego, dentro do distrito sede de Nova Friburgo, e desenvolve-se ainda pelos distritos de 

Conselheiro Paulino (onde recebe o seu afluente Córrego D’Antas) e Riograndina. Mais a jusante, 

nas proximidades da divisa dos municípios de Nova Friburgo e Bom Jardim, deságua no rio 

Grande. 

Bacia do rio Macaé 

A bacia hidrográfica do rio Macaé está localizada na faixa costeira central-norte do Estado do 

Rio de Janeiro, fazendo parte da Região Hidrográfica VIII juntamente com as bacias do rio das 

Ostras e da Lagoa Imboassica. Dentre as bacias hidrográficas contidas unicamente dentro do 

Estado, a bacia do Rio Macaé é a de maior extensão, com uma área de drenagem de 

aproximadamente 1.765 km
2
. É limitada ao norte, em parte, pela bacia do Rio Macabu, afluente da 

Lagoa Feia, ao sul, pela bacia do Rio São João, a oeste pela bacia do Rio Macabu e a leste pelo 

Oceano Atlântico. A bacia abrange seis municípios: Macaé, Nova Friburgo, Casimiro de Abreu, Rio 

das Ostras, Conceição de Macabu e Carapebus, abrangendo uma população de aproximadamente 

530.886 habitantes. 

O Rio Macaé nasce na Serra Macaé de Cima, próximo ao pico do Tinguá, em Nova Friburgo, 

fluindo na direção leste-sudeste e percorrendo cerca de 136 km. Seus principais afluentes pela 
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margem direita são os rios Bonito, Purgatório e Pedrinhas; os córregos Abacaxi e Carão; o rio 

Teimoso, os córregos Roça Velha e Belarmino e o rio Três Pontes; e, pela margem esquerda, os rios 

Sana, Atalaia, São Domingos, Santa Bárbara, Ouro Macaé, São Pedro e Jurumirim, e os córregos 

Jenipapo, Guanandirana e Sabiá.  

Tanto no alto quanto no médio curso, o Rio Macaé, apresenta-se sinuoso, com leito 

pedregoso, percorrendo terrenos rochosos e acidentados, e atravessando remanescentes de Mata 

Atlântica, até atingir as planícies aluvionares na região da baixada, por onde se estendem grandes 

áreas de campos de cultura de arroz, feijão, banana e pastagens. A bacia sofreu ainda intervenções 

na sua rede de drenagem, tais como represamentos e retificações, que modificaram o 

comportamento do rio Macaé na resposta aos eventos chuvosos extremos que ocorrem na bacia, 

trazendo sérios problemas de inundação à cidade de Macaé que se encontra localizada no seu trecho 

final. A condição de risco ambiental a que está sujeita a bacia, em face das modificações que a 

paisagem vem sofrendo como decorrência da expansão urbana e industrial, que se acelerou nas 

últimas décadas, agravaram os problemas advindos das cheias do rio Macaé. 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA 

Desde a sua implantação, o Sistema de Alerta de Cheias 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. O sistema iniciou-se em 2007 através da instalação 

de 10 estações telemétricas (8 pluvio-fluviométricas e 2 pluviométricas) na Região da Baixada 

Fluminense, sendo expandido em 2008 para a Região Serrana do Estado, por meio da instalação de 

6 estações telemétricas (5 pluvio-fluviométricas e 1 pluviométrica) na bacia hidrográfica do rio 

Bengalas, em Nova Friburgo. Em 2010, por sua vez, foram instaladas 7 estações telemétricas (todas 

pluvio-fluviométricas) na Região Hidrográfica de Macaé, e diante da tragédia ocorrida em janeiro 

de 2011 na Região Serrana, o sistema de alerta encontra-se em fase de expansão nos municípios de 

Petrópolis e Teresópolis e na Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro.  

Em 2007, com o apoio financeiro do Fundo Estadual de Conservação Ambiental (FECAM), 

iniciou-se a implantação e operação de um Sistema de Alerta para o Estado do Rio de Janeiro para 

as áreas sujeitas à inundação em parceria com as Defesas Civis Municipais e Estadual. A 

implementação do sistema de alerta teve seu início após contatos com as Defesas Civis Municipais 

das regiões afetadas pelas cheias e em conjunto com outras entidades que operam redes de 

observação hidrometeorológica no Estado do Rio de Janeiro (INMET, CPRM e GEORIO), com o 

intuito de garantir a imprescindível integração e interação entre os órgãos públicos envolvidos com 

a problemática das enchentes. 
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Inicialmente, foi realizada a identificação, junto aos principais interlocutores por parte das 

defesas civis municipais da Baixada Fluminense, Nova Friburgo, e de Macaé, das regiões sujeitas a 

inundações, visto sua importância fundamental para a implantação do sistema de alerta, pois além 

de fornecer os elementos de direcionamento das informações aos órgãos municipais, influirá 

diretamente na análise da cobertura da rede telemétrica.  

A partir do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara 

(PDBG), no caso da Baixada Fluminense, do Plano de Águas Pluviais de Nova Friburgo, na Região 

Serrana, e do Plano Preliminar de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Macaé, foram obtidas as 

primeiras informações cujas indicações serviram de ponto de partida para início da busca de 

informações mais detalhadas junto aos órgãos municipais da região de interesse. 

Considerando-se a distribuição das chuvas nas bacias, as características da sua rede 

hidrográfica e a localização das áreas inundáveis, foram selecionados os locais para monitoramento 

da precipitação e do nível de água dos cursos d’água. A escolha dos locais de instalação das 

estações, a montante das áreas inundáveis, levou em conta, além das condições de monitoramento, a 

questão da segurança dos equipamentos e os requisitos necessários à modelagem hidrológica.  

Escolhidos esses locais, foi implantada a rede telemétrica considerando a importância das 

coletas de dados com qualidade e pontualidade para o adequado funcionamento do Sistema de 

Alerta. A Figura 2 apresenta a localização das manchas de inundação da região da Baixada 

Fluminense e das estações da rede de monitoramento relacionadas na Tabela 1. Na Figura 3 estão 

indicadas as manchas de inundação e as estações do sistema de alerta de Nova Friburgo, localizadas 

nos principais cursos d’água da bacia do rio Bengalas e relacionadas na Tabela 2. Já na Figura 4 

estão indicadas as estações do sistema de alerta da Região Hidrográfica de Macaé, relacionadas na 

Tabela 3. 
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Figura 2 – Áreas Inundáveis localizadas na Baixada Fluminense e estações telemétricas do Sistema de Alerta de 

Cheias. 

Tabela 1: Estações da rede de monitoramento do Sistema de Alerta de Cheias da Baixada Fluminense 

Estação Coordenadas Tipo* Bacia Rio Município 

Guadalupe 22°50’54”S 43°22’09”W FPT Acari Acari Rio de Janeiro 

CET Meriti 22°48’24”S 43°22’18”W FPT Pavuna/Meriti Pavuna S. João de Meriti 

Clube XV 22°48’31”S 43°26’12”W FPT Sarapuí Sarapuí Nilópolis/Mesquita 

GBM Nova Iguaçu 22°44’56”S 43°27’25”W FPT Iguaçu Bota Nova Iguaçu 

Clube Catavento 22°39’01”S 43°24’49”W FPT Iguaçu Iguaçu Nova Iguaçu 

Ponte Ferro Capivari 22°40’03”S 43°20’03”W FPT Iguaçu Capivari Duque de Caxias 

Santa Cruz da Serra 22°38’35”S 43°17’28”W FPT Saracuruna Saracuruna Duque de Caxias 

Ponte Ferro Piabetá 22°37’27”S 43°09’17”W FPT Inhomirim/Estrela Inhomirim Magé 

Xerém-Mantiqueira 22°35’06”S 43°18’20”W PT - - Duque de Caxias 

Raiz da Serra 22°34’36”S 43°11’13”W PT - - Magé 

*F = Fluviométrica; P = Pluviométrica; T = Telemétrica. 
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Figura 3 - Áreas Inundáveis localizadas em Nova Friburgo e estações telemétricas do Sistema de Alerta de Cheias 

 
 

Tabela 2: Estações da rede de monitoramento do Sistema de Alerta de Cheias da Região Serrana (Nova Friburgo). 

Estação Coordenadas Tipo* Rio Município 

Nova Friburgo 22º 16’ 46,3”S 42º 32’ 05,6”W FPT Bengala Nova Friburgo 

Olaria 22º 18’ 31,3”S 42º 32’ 32,1”W FPT Cônego Nova Friburgo 

Sítio Santa Paula 22º 16’ 05”S 42º 34’ 21,6”W FPT Córrego d’Antas Nova Friburgo 

Ypu 22º 17’ 44,2”S 42º 31’ 36,9”W FPT Sto Antônio Nova Friburgo 

Conselheiro Paulino 22º 13’ 42,3”S 42º 31’ 12,5”W FPT Bengalas Nova Friburgo 

Pico Caledônia 22º 21’ 33,1”S 42º 33’ 53,3”W PT - Nova Friburgo 

*F = Fluviométrica; P = Pluviométrica; T = Telemétrica. 

 

 

Figura 4 - Estações telemétricas do Sistema de Alerta de Cheias da Região Hidrográfica de Macaé. 
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Tabela 3: Estações da rede de monitoramento do Sistema de Alerta de Cheias da Região Hidrográfica de Macaé. 

Estação Coordenadas Tipo* Rio Município 

São Romão 22° 21' 14,5"S 42° 13' 31,9"W FPT Rio Macaé Nova Friburgo e Casemiro de Abreu 

Galdinópolis 22° 22' 09"S 42° 22' 46,2"W FPT Rio Macaé Nova Friburgo 

Ponte Baião 22° 23' 16,6"S 42° 04' 58,3"W FPT Rio Macaé Macaé 

Fazenda Airís 22° 19' 40,8"S 41° 58' 56,6"W FPT Rio Macaé Macaé 

São Pedro 22° 16' 13,7"S 41° 53' 10,1"W FPT Rio S. Pedro Macaé 

Severina 22° 18’ 00’’S 41° 53’ 00’’W FPT Rio Macaé Macaé 

Barra do Sana 22° 21' 42"S 42° 12' 9,7"W FPT Rio Macaé Macaé e Casemiro de Abreu 

*F = Fluviométrica; P = Pluviométrica; T = Telemétrica. 

 

Operação do Sistema de Alerta de Cheias 

O Sistema de Alerta de Cheias é operado visando o acompanhamento das condições 

meteorológicas e a vigilância ininterrupta para detecção de possíveis situações de alerta e transmitir 

a informação às autoridades competentes. Para tal acompanhamento, foi disponibilizada uma equipe 

de técnicos em meteorologia e de meteorologistas, que trabalham de forma ininterrupta para o 

acompanhamento e disseminação de informações meteorológicas. 

A escala de trabalho foi definida de tal forma que haja sempre um meteorologista de plantão 

remotamente supervisionando um técnico em meteorologia presente 24 horas na sala da Central de 

Recebimento de Dados localizada no Centro de Controle Operacional do INEA. 

A partir da análise dos diversos produtos meteorológicos disponibilizados pelo INPE/CPTEC, 

INMET, INFRAERO, REDMET e RINDAT, na internet, a equipe de meteorologistas tem a seu 

encargo preparar e divulgar as previsões do tempo, em conjunto com o envio de Boletins 

Hidrometeorológicos e autorizar mudanças de estágio de vigilância para alerta nas regiões 

monitoradas. 

O monitoramento meteorológico acompanha as mudanças na atmosfera local através das 

informações de redes de observação de outros centros de meteorologia disponibilizadas na internet. 

e dos dados transmitidos a cada 15 minutos pela rede de estações do sistema. Em caso de formação 

de núcleos de chuva moderada a forte, na região monitorada, nas próximas horas, a equipe de 

meteorologia emite um alerta de chuva para os responsáveis pela tomada de decisões nos órgãos de 

Defesa Civil, via SMS, contato telefônico e e-mail, informando a possibilidade de ocorrência de 

chuvas, nos respectivos municípios monitorados. 

Os boletins hidrometeorológicos são emitidos diariamente para as Defesas Civis do Estado e 

Municipais e para os engenheiros do INEA, via e-mail, após análise das variáveis meteorológicas 

relevantes sobre a região monitorada, realizada pelos meteorologistas. Estes boletins informam as 

condições atuais do tempo, a previsão para as próximas 24 horas e o prognóstico para as 72 horas, 
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visando antecipar o planejamento dos órgãos de Defesa Civil em casos de previsão de entrada de 

frentes frias ou melhora de tempo após vários dias de chuva. 

O Sistema de Alerta de Cheias abrange três níveis de alerta. Com o monitoramento 

meteorológico, obtido a partir de uma análise de imagens de satélites, modelos numéricos e do 

sistema de detecção de descargas atmosféricas, é possível detectar a possibilidade de chuvas 

intensas, e nessas condições, o operador do sistema emite o alerta de atenção, no qual a Defesa 

Civil entra em estado de prontidão frente a possibilidade de um evento adverso. A partir do 

monitoramento das estações pluviométricas e fluviométricas, ao ser identificada a ocorrência de 

chuva intensa e de elevação dos níveis dos rios monitorados, o operador do sistema emite o alerta 

de cheia. Nesse cenário, a Defesa Civil deve comunicar às lideranças locais sobre o risco iminente 

de inundação.  Quando o nível do rio atinge 80% da cota de transbordamento, o operador do 

sistema emite o alerta máximo, no qual a Defesa Civil deve realizar a evacuação das comunidades 

das áreas de riscos de inundação. 

A inserção de dados foi automatizada para receber os dados a cada 15 minutos e 

imediatamente repassá-los para o banco de dados. A automação da coleta foi implementada através 

de um programa desenvolvido em Java. O banco de dados é um componente da maior importância 

para o bom funcionamento do Sistema de Alerta. O módulo de armazenamento na Central de 

Recebimento de Dados foi implementado tendo como base um Sistema Gerenciador de Banco de 

Dados Post Gres, modelado e preparado para receber os dados e eventos gerados pelas estações 

telemétricas e ainda informações de natureza gerencial que precisam estar à disposição dos técnicos 

e administrador do Sistema.  

Além disso, o Banco de Dados foi estruturado para integrar um sistema de avaliação da 

qualidade de dados e um aplicativo de supervisão do Sistema.  A migração dos dados históricos 

para o Banco de Dados poderá ser realizada de forma a possibilitar o acesso rápido e as análises 

importantes para parametrização do programa de avaliação da qualidade dos dados.  

Outras informações, como o registro de eventos de tempo severo e conseqüentes inundações, 

desabamentos e outras ocorrências extremas na região, fazem parte da coleta de dados da rotina de 

trabalho da equipe de monitoramento, mantendo constante contato com os órgãos de Defesa Civil, 

bem como através da pesquisa na mídia, contribuindo para o enriquecimento do banco de dados 

climatológico e do Sistema de Alerta de Cheias do Estado do Rio de Janeiro.  

Os dados e informações do sistema de alerta estão disponíveis para consulta e pesquisa no site 

do INEA no seguinte endereço: http://www.inea.rj.gov.br/recursos/recursos.asp. Os dados de chuva 

intervalo são apresentados no período das últimas 1h, 4h, 24h e 96h, sendo atualizados no sistema a 

cada 15 minutos. O histórico das chuvas e níveis dos rios podem ser consultados no site, 

possibilitando ao usuário obter dados e gráficos dos níveis do rio com indicação da cota de 

http://www.inea.rj.gov.br/recursos/recursos.asp
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transbordamento, da chuva coletada e chuva intervalo para um determinado período selecionado, 

conforme as Figuras 5 e 6. 

 

 

Figura 5. Pluviograma da Estação Olaria (Nova Friburgo) obtido a partir de consulta ao site do Sistema de Alerta, 

período de 0h de 11/01/11 as 0h do dia 13/01/11, no qual ocorreu o desastre da Região Serrana. (INEA, 2011) 

 

 

Figura 6. Gráfico do nível do Rio Cônego, Estação Olaria (Nova Friburgo), obtido a partir de consulta ao site do 

Sistema de Alerta, período de 0h de 11/01/11 as 0h do dia 13/01/11, no qual ocorreu o desastre da Região Serrana. 

(INEA, 2011) 

 

 

Cota de Transbordamento 
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Ampliação da Rede de Monitoramento 

Em virtude dos eventos que ocorreram na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, nos 

dias 11 e 12 de janeiro, onde os transbordamentos dos rios da região causaram uma tragédia de 

enormes consequências, o INEA resolveu expandir, em regime de urgência, o seu sistema de alerta 

de cheias, para as áreas críticas de inundação que ainda não dispõem deste sistema, ou seja, os 

municípios de Teresópolis, Petrópolis e as Regiões Norte e Noroeste Fluminense, de forma a 

monitorar possíveis eventos chuvosos que ocorram ainda nestas mesmas regiões. 

A ampliação em curso do Sistema de Alerta de cheias compreende as seguintes atividades: 

 Ampliação do monitoramento no município de Teresópolis através da instalação de 5 novas 

estações telemétricas (Tabela 4) e da recuperação da estação telemétrica de Meudom;  

 Ampliação do monitoramento no município de Petrópolis através da recuperação e 

modernização das 20 estações telemétricas instaladas pelo LNCC (Tabela 5); 

 Ampliação do monitoramento nas Regiões Norte e Noroeste do Estado através da instalação de 

7 estações telemétricas (Tabela 6) nos municípios de Campos dos Goytacazes, Itaperuna, 

Porciúncula, Natividade, Italva, Santo Antônio de Pádua e Laje do Muriaé; 

 Desenvolvimento de um aplicativo específico para recebimento, tratamento, consistência e 

armazenamento dos dados hidrológicos, enviados pelas novas estações telemétricas; e 

 Reestruturação do banco de dados hidrológicos georreferenciado, para que possa armazenar os 

novos dados e disponibilizá-los via internet. 

 

Tabela 4 – Estações que estão sendo instaladas no município de Teresópolis. 

Município  Estação Tipo Região Hidrográfica Rio 

Teresópolis Comari PFDT Piabanha Rio Paquequer 

Teresópolis Meudom PFDT Piabanha Rio Meudom 

Teresópolis Posse PT Piabanha Córr. Príncipe 

Teresópolis CIEP PT Piabanha Rio Ficher 

Teresópolis Barr. CEDAE PT Piabanha Rio Imbui 

Teresópolis Faz. Prata PT Piabanha Córrego da Prata 

*F = Fluviométrica; P = Pluviométrica; D = Medição de descarga; T = Telemétrica. 
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Tabela 5 – Estações instaladas pelo LNCC no município de Petrópolis a serem recuperadas.  

Município  Estação Tipo* Região Hidrográfica Coordenadas 

Petrópolis Morin MT Piabanha 22°31' 40.479"S 43°9' 33.7998"W 

Petrópolis Araras MT Piabanha 22°26' 2.7096"S 43°15' 19.368"W 

Petrópolis Quitandinha LNCC  MT Piabanha 22°31' 49.2846"S 43°13' 3.2262"W 

Petrópolis Barão do Rio Branco PT Piabanha 22°29' 17.199"S 43°10' 39.6006"W 

Petrópolis Itamarati  PT Piabanha 22°29' 5.9172"S 43°9' 0.759"W 

Petrópolis Lot. Samambaia  PT Piabanha 22°27' 28.296"S 43°8' 24.1254"W 

Petrópolis Bonfim  PT Piabanha 22°27' 40.4928"S 43°5' 42.687"W 

Petrópolis Pedro do Rio  PT Piabanha 22°20' 0.7476"S 43°7' 59.6928"W 

Petrópolis Vale do Cuiabá PT Piabanha 22°22' 46.0986"S 43°4' 4.4004"W 

Petrópolis Posse  PT Piabanha 22°15' 29.268"S 43°4' 34.8306"W 

Petrópolis Capim Roxo PT Piabanha 22°21' 5.2992"S 43°11' 30.6996"W 

Petrópolis BR - 040  PT Piabanha 22°27' 8.571"S 43°12' 28.0044"W 

Petrópolis Quitandinha  PLT Piabanha 22°31' 11.0922"S 43°12' 46.9116"W 

Petrópolis Independência PLT Piabanha 22°32' 52.8894"S 43°12' 32.9538"W 

Petrópolis Coronel Veiga PFT Piabanha 22°31' 34.6008"S 43°11' 37.7016"W 

Petrópolis Bingen PFT Piabanha 22°30' 34.0374"S 43°11' 46.284"W 

Petrópolis Alto da Serra PFT Piabanha 22°30' 45.5004"S 43°10' 20.7012"W 

Petrópolis Correas PFT Piabanha 22°26' 42.0252"S 43°8' 38.2374"W 

Petrópolis Itaipava PFT Piabanha 22°24' 20.6418"S 43°6' 10.0434"W 

Petrópolis Centro PFT Piabanha 22°30' 44.2506"S 43°10' 47.9748"W 

*M = meteorológica; F = Fluviométrica; P = Pluviométrica; L = Lisímetro; T = Telemétrica. 

 

Tabela 6 – Estações que serão instaladas nos municípios das Regiões Norte e Noroeste do Estado. 

Município  Estação Tipo Região Hidrográfica Rio 

Campos   PFDT Baixo Paraíba do Sul Rio Paraíba do Sul 

Itaperuna   PFDT Baixo Paraíba do Sul Rio Muriaé 

Porciúncula   PFDT Baixo Paraíba do Sul Rio Carangola 

Natividade   PFDT Baixo Paraíba do Sul Rio Carangola 

Italva Pça da Bíblia PFDT Baixo Paraíba do Sul Rio Muriaé 

Sto Antônio de Pádua   PFDT Baixo Paraíba do Sul Rio Pomba 

Laje do Muriaé   PFDT Baixo Paraíba do Sul Rio Muriaé 

*F = Fluviométrica; P = Pluviométrica; D = Medição de descarga; T = Telemétrica. 

 

Para que o INEA possa exercer adequadamente as suas funções no monitoramento de eventos 

hidrológicos extremos, é fundamental que disponha de informações sobre as chuvas, atualizadas e 

confiáveis, em tempo real, de modo a subsidiar decisões e emissões de avisos de alerta quando da 

possibilidade de ocorrência de eventos extremos. Para tanto, além da rede de monitoramento plu-

fluviométrico, instalada e em expansão nas diversas bacias hidrográficas do Estado, o INEA está 

adquirindo para seu Sistema de Alerta dois radares meteorológicos, com apoio técnico e financeiro 

do Banco Mundial e recursos do FECAM.  
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Os principais sistemas de precipitação no Rio de Janeiro são devidos às linhas de 

instabilidade, frentes frias e quentes, sistemas convectivos isolados e complexos convectivos. Em 

geral, estes sistemas se propagam de oeste para leste e possuem durações de poucos minutos a 

vários dias, com taxas de precipitação muito acima 50 mm/h nos sistemas convectivos de curta 

duração. Em função da capacidade superior para a previsão de chuva de curtíssimo prazo, o radar 

meteorológico se configura em uma ferramenta adequada e eficiente destinada aos sistemas de 

monitoramento e previsão do tempo e tem sido utilizado em sistemas de alerta às inundações para 

previsão de inundações de micro, meso e macrodrenagem.  

Ao adquirir dois radares meteorológicos, o INEA irá aprimorar o seu sistema de alerta, 

através do monitoramento ininterrupto e em tempo real das chuvas em todo o território do Estado 

do Rio de Janeiro.  

PERSPECTIVAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE 

RISCO DE DESASTRES NATURAIS  

Apesar dos esforços do INEA na operação e ampliação do Sistema de Alerta de Cheias, a 

instituição é um ator dentre um complexo conjunto de agentes na gestão de risco de desastres do 

Estado do Rio de Janeiro (ERJ). Ou seja, para garantir a mitigação dos dados de um evento adverso, 

além da operação de um sistema de alerta de cheias eficaz, são necessários uma série de outros 

elementos, tais como a capacitação e treinamento das comunidades, a transmissão da informação as 

populações em áreas de risco, a evacuação, entre outros. Portanto, de forma a resultar o alerta em 

ações efetivas de preparação e resposta em um evento adverso, é necessário a devida integração e 

harmonização das responsabilidades, dos procedimentos e da comunicação entre as instituições 

envolvidas.  

No Estado do Rio de Janeiro, ainda não há uma efetiva gestão integrada de riscos de 

desastres. No Sistema Estadual de Defesa Civil, segundo o Decreto Estadual nº 40.908 de 17 de 

agosto de 2007, está prevista uma instância integradora denominada de Grupo Integrado de Ações 

Coordenadas - GRAC, formado pelos integrantes do Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC 

sediados no ERJ, por executivos técnicos dos órgãos da administração pública estadual, designados 

pelos titulares das respectivas pastas, e pelo Presidente do Conselho de Entidades Não-

Governamentais - CENG. No entanto, atualmente, as instituições estaduais envolvidas na gestão de 

risco desempenham suas funções e atividades de forma independente, sendo necessária a integração 

e o fortalecimento das mesmas para a melhoria e o aperfeiçoamento da gestão de risco.  

A importância da harmonização e da integração de procedimentos entre as instituições foi 

evidenciada após o desastre na região serrana fluminense (11/01/2011), nos municípios de Nova 
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Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, Areal, Sumidouro, São José do Vale do Rio Preto e Bom Jardim 

que sofreram com fortes enxurradas e deslizamentos. Apesar dos esforços do poder público em 

salvar vidas, reduzir o sofrimento e diminuir/minimizar as perdas da população, o atual modelo de 

arranjo institucional e operacional de gestão de riscos de desastres mostrou-se ineficiente frente a 

complexidade deste evento e a expressiva magnitude dos seus impactos.  

Nesse contexto, após uma série de reuniões com representantes do INEA, Sistema Estadual de 

Meteorologia do Estado do Rio de Janeiro – SIMERJ, Serviço Geológico do Estado do Rio de 

Janeiro - DMR-RJ e Secretaria de Estado da Saúde e Defesa Civil - SESDEC/RJ, com assessoria 

técnica da U.S. Agency for International Development / Office of U.S. Foreign Disaster Assistance 

- USAID/OFDA, criou-se a Câmara Setorial de Desastres Geohidromeorológicos no GRAC, cujo 

objetivo é estabelecer e fortalecer a comunicação e a integração entre as instituições citadas. A 

partir das discussões estabelecidas na Câmara Setorial, identificaram-se quais são as situações 

problemas que deverão ser enfrentadas no Estado do Rio de Janeiro, a saber:  

 Falta de integração entre os entes envolvidos na gestão de riscos de desastres naturais, inclusive 

em nível estadual; 

 Desconhecimento das atividades, processos, programas e projetos ligados a gestão de risco 

entre as instituições envolvidas; 

 Ausência de um sistema integrado de comunicação para gestão de riscos de desastres; 

 Necessidade de aprimoramento dos procedimentos e processos adotados pelas instituições, 

além de sua devida integração e harmonização. 

 

Frente aos problemas anteriormente expostos e ao grande desafio de prevenir e mitigar os 

danos e perdas de eventos extremos, cada vez mais recorrentes e intensos, é necessário que as 

instituições atuem de forma organizada, eficaz (com melhores resultados) e eficiente (com 

otimização dos recursos disponíveis). Para esse objetivo, há duas importantes ferramentas 

administrativas: o arranjo institucional (ou estruturação organizacional) e o arranjo operacional (ou 

desenho de processos). 

O arranjo institucional preocupa-se com a harmonização e integração das instituições 

envolvidas, ou seja, busca definir com clareza as funções, responsabilidades e atribuições das 

mesmas dentro da gestão de risco de desastres. Para isso, é necessária uma profunda análise de 

todas as instituições envolvidas, detectando quais são as possíveis alterações necessárias e 

instâncias que necessitem ser criadas. A partir disso, elabora-se um documento no qual se 

estabelece e pactua o novo arranjo institucional, aprimorado, conhecido e validado perante as 

instituições. 
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O objetivo do arranjo operacional (ou desenho de processos), por sua vez, é fazer com que 

todos os processos da instituição sejam realizados da melhor maneira possível, ou seja, sejam 

eficientes e eficazes. Nesse sentido, será necessário um levantamento e análise de todos os 

processos adotados por cada instituição e seus pontos de integração com as outras instituições, para 

que lacunas, pontos desnecessários, conflitantes ou insatisfatórios sejam detectados. A partir disso, 

estudam-se formas de sanar as deficiências e tornar os processos mais eficientes e realiza-se o 

redesenho de processos. 

A partir dessas definições, com apoio do Banco Mundial, será elaborado um estudo para a 

concepção do rearranjo institucional e operacional da gestão de risco de desastres 

geohidrometeorológicos no Estado do Rio de Janeiro, no qual se espera identificar as 

responsabilidades de cada um dos órgãos e esclarecer, concomitantemente, como devem ocorrer os 

processos e a comunicação entre os mesmos. Com isso, espera-se não só possibilitar uma gestão de 

riscos mais eficiente e eficaz no Estado do Rio de Janeiro, como também conceber um robusto 

sistema de alerta de inundações e deslizamentos (com destaque a integração entre INEA, DRM, 

SIMERJ e Defesa Civil) que resulte em ações efetivas de preparação e resposta 

CONCLUSÕES 

A implantação e operação do Sistema de Alerta de Cheias no Estado do Rio de Janeiro tem 

tornado possível uma maior integração entre o INEA, a Defesa Civil e a Sociedade Civil, uma vez 

que, através dos “Avisos de Alerta” emitidos pelo INEA para as Defesas Civis Municipais, a 

população tem acesso as informações sobre os riscos que possam vir a ocorrer em suas localidades, 

viabilizando a mitigação dos danos materiais e humanos causados pelas enchentes. Atualmente, é 

considerado o instrumento disponível mais eficaz de comunicação às autoridades - prefeituras e 

defesas civis - da ocorrência de cheias no Estado. 

Contudo, é preciso ampliar os projetos estruturantes e, sobretudo o Sistema de Alerta de 

Cheias para todas as áreas críticas em território fluminense, além de dar maior robustez à CCO, de 

modo integrado aos demais entes diretamente envolvidos com riscos e desastres no Estado do Rio 

de Janeiro. Dessa forma, considera-se que o conjunto de atividades previstas e/ou desenvolvidas 

pelo INEA vem de encontro ao atendimento dessas demandas. 

É importante destacar que, frente ao aumento da magnitude e da recorrência dos eventos 

adversos, o INEA tem investido prioritariamente em ações de prevenção (mapeamento e análise de 

risco de inundações) e mitigação (monitoramento, previsão e sistemas de alerta), uma vez que são 

capazes, em um primeiro momento e em curto prazo, de auxiliar na minimização de perdas 

materiais e, sobretudo na proteção de vidas humanas. 
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No entanto, apesar da importância do sistema de alerta na mitigação dos danos, o mesmo não 

deve ser compreendido como o único ou principal componente da gestão de risco de inundações. O 

INEA compreende que o Estado do Rio de Janeiro necessita do aperfeiçoamento progressivo do 

sistema de gestão, e principalmente do investimento sequencial em atividades de redução do risco, 

tais como o ordenamento do uso e ocupação do solo e a remoção das populações em áreas de risco 

não-mitigável, que trazem resultados significativos a médio e longo prazo. 

Por fim, vale destacar, dentre as atividades desenvolvidas pelo INEA, o esforço no 

desenvolvimento do diálogo, da interação e da integração com as demais entidades relacionadas a 

gestão de risco de desastres, uma vez que, para o enfrentamento dos eventos adversos, é necessária 

a conjunção harmônica e complementar das múltiplas ações desenvolvidas pelas entidades em todos 

os níveis (nacional, regional e local). Além disso, ressaltar a importância dos estudos de rearranjo 

institucional e operacional para a gestão integrada de risco de desastres para o aumento da 

eficiência e eficácia das instituições. 
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