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Resumo:	 Chuvas	 intensas	 ao	 precipitarem	 sobre	 áreas	 com	 características	 predominantes	 de	 relevo	
acentuado,	 planícies	 esparsas,	 áreas	 densamente	 urbanizadas	 e	 ocupadas	 de	 forma	 irregular,	 tendem	 a	
sobrecarregar	as	redes	de	micro	e	macrodrenagem,	tornando-as	incapazes	de	transportar	elevados	volumes	
de	escoamento	superficial.	Naturalmente,	esses	eventos	concentram	energias	com	propriedades	hidráulicas	
acima	 da	 média,	 de	 modo	 que	 compromete	 o	 amortecimento	 do	 volume	 de	 cheias,	 provoca	 o	
extravasamento	de	canais	e,	conseqüentemente,	elevam	os	riscos	de	ocorrência	de	desastres	de	natureza	
hidrológica,	como	às	inundações	urbanas,	os	alagamentos	e	às	enxurradas.	Este	artigo	tem	como	objetivo	
analisar	o	sistema	de	alerta	de	cheias	(SAC)	por	gerenciamento	remoto	para	prevenção	e	mitigação	de	riscos	
de	 eventos	 hidrológicos	 extremos	 desenvolvido	 pelo	 Instituto	 Estadual	 do	 Ambiente	 (INEA-RJ)	 para	
determinadas	regiões	consideradas	de	risco	do	estado	do	Rio	de	Janeiro.	A	metodologia	consiste	de	seleção	
de	estações	de	monitoramento	hidrológico	localizadas	na	região	da	Baixada	Fluminense,	Rio	de	Janeiro-RJ,	
obtidas	pelo	SAC	com	dados	observados	de	níveis	d’água	do	rio	e	de	precipitação.	Os	dados	disponíveis	pelo	
sistema	em	tempo	real	a	cada	15	minutos	são	transmitidos	automaticamente	por	SMS	via	celular	quando	há	
previsão	de	chuvas	intensas	e	transbordamento	de	volumes	d’água	nos	canais.	As	informações	disponíveis	
na	página	do	SAC	permitem	também	acompanhamento	de	dados	dos	sensores	de	forma	simultânea	à	medida	
que	há	mudanças	do	comportamento	das	variáveis	hidrológicas.	Com	precipitação	total	de	mais	de	200	mm	
para	 um	 período	 de	 retorno	 estimado	 de	 85	 anos	 pela	 IDF	 (CPRM,	 2000)	 o	 evento	 pluviométrico	 de	
02/01/2013	sobre	o	distrito	de	Xerém,	na	bacia	do	rio	Capivari,	no	município	de	Duque	de	Caxias-RJ-Brasil,	
registrou	 duas	 mortes	 e	 mais	 de	 1400	 pessoas	 entre	 desalojadas	 e	 desabrigadas.	 Os	 resultados	 de	
monitoramento	 de	 nível	 indicaram	 um	 tempo	 de	 resposta	 de	 cerca	 de	 2	 horas	 e	 15	 minutos	 desde	 o	
momento	de	atingir	a	cota	de	80%	de	transbordamento	até	o	extravasamento	total	do	volume	d’água	na	
seção	monitorada	na	ponte	do	rio	Capivari.	Espera-se	que	o	gerenciamento	remoto	de	chuvas	e	de	cheias	
intensas	proposto	pelo	 INEA	possibilite	ampliar	as	ações	de	planejamento	e	 resposta	aos	 riscos	urbanos,	
sobretudo	de	apoio	 instantâneo	à	Defesa	Civil	do	município	 junto	às	áreas	de	maior	vulnerabilidade	para	
prevenção	de	desastres	de	eventos	hidrológicos	extremos	na	região	da	Baixada	Fluminense.	Recomenda-se	
para	trabalhos	futuros	ampliar	a	rede	de	monitoramento	existente,	assim	como	investigar	o	comportamento	
de	chuvas	intensas	na	bacia	em	relação	ao	tempo	de	concentração	e	de	respostas	aos	eventos	críticos.	
Palavras-chave:	prevenção,	cheias	urbanas,	desastres,	eventos	hidrológicos	extremos.	
	
Abstract:	Heavy	rainfall	when	precipitate	on	areas	with	predominant	features	in	sharp	relief,	scattered	plains,	
urbanized	and	densely	populated	areas	of	irregular	shape,	tend	to	overwhelm	the	micro	and	macro-drainage	
networks,	making	them	unable	to	carry	high	volumes	of	runoff.	Of	course,	these	events	focus	energies	with	
hydraulic	properties	above	average,	so	that	compromises	the	damping	volume	of	floods,	causes	the	leakage	
channels	and	consequently	increase	the	risks	of	hydrological	nature	of	disasters,	such	as	the	urban	floods,	
flooding	 and	 mudslides.	 This	 article	 aims	 to	 analyze	 the	 warning	 system	 for	 floods	 (SAC)	 for	 remote	
management	 for	 prevention	 and	 mitigation	 of	 extreme	 hydrological	 events	 hazards	 developed	 by	 the	
Instituto	 Estadual	 do	 Ambiente	 (INEA-RJ)	 for	 certain	 areas	 considered	 at	 risk	 of	 Rio	 de	 Janeiro.	 The	
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methodology	 consists	 of	 selecting	 hydrological	 monitoring	 stations	 located	 in	 the	 region	 of	 Baixada	
Fluminense,	Rio	de	Janeiro-RJ,	obtained	by	SAC	with	data	observed	levels	of	river	water	and	precipitation.	
The	data	available	by	the	system	in	real	 time	every	15	minutes	are	automatically	 transmitted	by	SMS	via	
mobile	phone	when	there	 is	 forecast	of	heavy	rains	and	overflowing	volumes	of	water	 in	 the	canals.	The	
information	available	on	the	SAC	page	also	allow	tracking	of	sensor	data	simultaneously	as	there	are	changes	
in	the	behavior	of	hydrologic	variables.	With	total	precipitation	of	over	200	mm	for	an	estimated	payback	
period	of	85	years	by	the	IDF	(CPRM,	2000)	the	precipitation	of	01/02/2013	event	on	the	Xerém	district	in	
the	basin	of	the	Capivari	 river,	 in	the	municipality	of	Duque	de	Caxias-RJ-Brazil,	 recorded	two	deaths	and	
more	 than	 1,400	 people,	 including	 displaced	 and	 homeless.	 The	 level	 of	 monitoring	 results	 indicate	 a	
response	time	of	about	2	hours	and	15	minutes	reply	 from	the	moment	of	reaching	the	quota	of	80%	of	
overflow	to	the	total	leakage	volume	of	water	in	the	monitored	section	on	the	bridge	of	the	river	Capivari.	It	
is	expected	 that	 the	remote	management	 rains	and	heavy	 floods	proposed	by	 INEA	enables	broaden	the	
action	planning	and	response	to	urban	risks,	especially	instant	support	to	the	Civil	Defense	of	the	city	next	to	
the	most	vulnerable	areas	to	prevent	hydrological	event	of	disasters	extremes	 in	the	Baixada	Fluminense	
region.	It	is	recommended	for	future	work	to	expand	the	existing	monitoring	network,	as	well	as	investigate	
the	behavior	of	heavy	rains	in	the	basin	with	respect	to	time	of	concentration	and	response	to	critical	events.	
Keywords:	prevention,	urban	floods,	disasters,	extreme	hydrological	events.	

1.	Introdução	

Do	total	de	afetados	por	algum	tipo	de	desastre	natural,	às	inundações	e	as	enxurradas	são	responsáveis	
por	cerca	de	34%	do	total	de	registros,	sendo	às	estiagens	e	secas	os	tipos	de	desastres	que	mais	afetam	
a	população	brasileira,	com	cerca	de	51%	(BRASIL,	2013).	Desse	total,	aproximadamente	1460	mortes	
foram	registradas	entre	1991	e	2012	devido	às	enxurradas	na	região	Sudeste,	com	cerca	de	78%	delas	
identificadas	no	estado	do	Rio	de	 Janeiro	 (BRASIL,	2013).	 Esses	eventos	de	 inundações,	enxurradas	e	
alagamentos	 pertencem	ao	 grupo	de	natureza	 hidrológica	 de	 acordo	 com	a	 Codificação	Brasileira	 de	
Desastres	(BRASIL,	2012).	Todos	decorrem	basicamente	devido	à	incapacidade	do	sistema	de	drenagem	
de	águas	pluviais	suportar	determinado	evento	de	precipitação	de	modo	a	ocasionar	a	submersão	de	
áreas	de	planícies,	a	elevação	súbita	das	vazões	de	escoamento	na	calha	fluvial	e	o	acúmulo	de	água	em	
regiões	urbanas	de	baixada.		
Áreas	ocupadas	irregularmente,	sobretudo	próximas	às	faixas	marginais	de	proteção	de	cursos	d’agua,	
estão	mais	suscetíveis	aos	desastres	de	natureza	hidrológica.	A	região	da	Baixada	Fluminense,	no	estado	
do	Rio	de	 Janeiro,	encontra-se	em	área	de	planície,	 relevo	acidentado	por	morros	e	encostas,	uso	do	
solo	 intensificado	por	ocupações	urbanas	e,	portanto	com	características	hidráulicas-hidrológicas	que	
favorecem	 a	 ocorrência	 de	 sinistros	 quanto	 à	 vulnerabilidade	 e	 exposição	 aos	 eventos	 extremos.	 O	
elevado	desnível	do	alto	da	Serra	até	às	regiões	de	planície	favorecem	ao	aumento	das	velocidade	de	
escoamento	 superficial,	 cujo	 resultado	 associado	 às	 altas	 intensidades	 pluviométricas	 acarretam	
inúmeros	impactos	especialmente	em	áreas	urbanas.	
Atrelada	às	condições	de	escassez	de	dados	de	monitoramento,	em	regiões	de	baixada	são	reduzidas	as	
possibilidades	de	amenizar	os	efeitos	adversos	provocados	pelos	eventos	extremos	e	de	gerenciar	os	
fenômenos	 climáticos	 para	 mitigar	 os	 riscos	 de	 desastres	 naturais.	 No	 entanto,	 diferentes	 ações	
estruturantes	e	não-estruturantes	podem	ser	implementadas	de	forma	integrada	para	reduzir	os	danos	
materiais	e	humanos	ocasionado	por	esses	fenômenos	extremos.	O	Sistema	de	Alerta	de	Cheias	(SAC)	é	
uma	medida	que	engloba	uma	série	de	componentes	responsáveis	por	informar	de	forma	automática	os	
dados	 de	 precipitação	 e	 fluviométricos.	 Acoplado	 aos	 determinados	 sistemas	 eletrônicos	 de	 coleta	 e	
transmissão	de	dados	por	diversos	sensores,	o	SAC	permite	avisar	antecipadamente	o	risco	da	ocorrência	
de	 determinado	 fenômeno	 natural	 extremo,	 sendo	 capazes	 de	 auxiliar	 na	 tomada	 de	 decisão	 por	
gestores	públicos,	como	os	órgãos	ambientais	e	a	Defesa	Civil	do	município.	(adaptado	KOBIYAMA	et	al.,	
2006).	
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O	aumento	na	ocorrência	de	 registros	de	desastres	naturais	na	 região	da	Baixada	Fluminense	podem	
também	ser	 justificados	em	parte	pela	avaliação	da	rede	hidrométrica	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro.	O	
inventário	de	estações	pluviométricas	e	fluviométricas	na	região	demonstra	ineficiência	dos	sistemas	de	
informação	dos	regimes	hidrológicos,	de	modo	que	se	percebe	uma	descontinuidade	no	monitoramento	
com	 inúmeras	 lacunas	 de	 série	 de	 dados,	 além	 de	 despersonalização	 do	 controle	 de	 redes,	 cuja	
desativação	 é	 motivada	 especialmente	 por:	 obsolescência	 de	 equipamentos,	 descontinuidade	
orçamentária,	 término	 de	 projetos,	 falta	 de	 capacitação	 técnica	 na	 operação	 das	 redes,	 etc	
(INEA/COPPETEC,	2014).	
O	 Instituto	 Estadual	 do	 Ambiente	 (INEA-RJ)	 do	 Rio	 de	 Janeiro,	 vinculado	 à	 Secretaria	 de	 Estado	 do	
Ambiente	é	o	órgão	gestor	ambiental	responsável	por	exercer	papel	estratégico	a	partir	de	mecanismos	
de	controle	e	acompanhamento	das	demandas	socioambientais	para	o	desenvolvimento	sustentável	do	
estado.	Dentre	outras	atribuições,	é	também	função	do	INEA	monitorar	os	eventos	hidrológicos	a	partir	
do	 SAC.	 Em	 operação	 a	 partir	 de	 2012,	 o	 sistema	 de	 alerta	 de	 cheias	 visa	 informar	 com	 certa	
antecedência	 às	 autoridades	 e	 a	 população	 quanto	 às	 chuvas	 intensas	 capazes	 de	 causar	 perdas	
humanas	e	materiais.	
O	 objetivo	 deste	 artigo	 é	 analisar	 o	 sistema	de	 alerta	 de	 cheias	 (SAC)	 por	 gerenciamento	 remoto	para	
prevenção	 e	 mitigação	 de	 riscos	 de	 eventos	 hidrológicos	 extremos	 na	 região	 da	 Baixada	 Fluminense	
desenvolvido	pelo	Instituto	Estadual	do	Ambiente	(INEA-RJ).	

2.	Metodologia	

As	bacias	hidrográficas	que	pertencem	ao	município	de	Duque	de	Caxias	integram	a	região	metropolitana	
da	cidade	do	Rio	de	Janeiro	e,	por	estarem	situadas	em	uma	extensa	região	de	cotas	muito	baixas,	são	
conhecidas	como	região	da	Baixada	Fluminense.	Apesar	de	inúmeras	intervenções	estruturantes	e	não-
estruturantes	realizadas	desde	o	início	do	século	XX	e,	mais	recentemente	com	a	elaboração	do	Plano	
Diretor	 de	Recursos	Hídricos	da	Bacia	do	Rio	 Iguaçu-Sarapuí	 (SERLA,	 1994),	 ainda	há	 a	ocorrência	de	
desastres	 naturais	 na	 região	 que	 afetam	 diretamente	 um	 contingente	 de	 mais	 de	 180	 mil	 pessoas	
(KELMAN,	MOREIRA	e	MAGALHÃES,	1995).	
Com	área	limítrofe	de	467,6	km2,	o	município	de	Duque	de	Caxias-RJ	possui	cerca	de	99%	da	população	
residente	em	área	urbana	(IBGE,	2010).	Constituída	por	todos	os	tipos	de	precipitação,	a	região	de	Duque	
de	Caxias	possui	predominância	de	chuvas	orográficas	com	média	anual	de	1300	mm	e	temperatura	de	
23,2	°C.	Pertencente	à	cerca	de	¼	da	área	do	município	de	Duque	de	Caxias,	a	Bacia	do	do	Rio	Capivari	
comporta	aproximadamente	22%	da	população	caxiense.	Com	temperaturas	médias	anuais	de	22	°C,	a	
bacia	recebe	durante	o	ano	uma	precipitação	média	de	2300	mm	(Quadro	1).	

Quadro	1	-	Características	da	região	do	município	Duque	de	Caxias,	Baixada	Fluminense,	Rio	de	Janeiro.	

Município	 Área	(km2)	 População	 Clima	 Pluviosidade	
média	anual		

Temperatura	
média	anual	(2)	

Duque	de	Caxias-RJ	 467,6	 882.729(1)	 Tropical	 1300	mm	(2)	 	23,2	°C	

Bacia	do	rio	Capivari	 104,8	 40.220	(?)	 Tropical	 2336	mm	(3)	 22,0	°C	(4)	

	(1)	Estimativa	IBGE	2015;	(2)	http://pt.climate-data.org/;	(3)	Estação	de	Xerém;	(4)	bacia	do	rio	Iguaçu	

Localizado	 na	 região	 da	 Baixada	 Fluminense,	 as	 ações	 que	 compõem	 o	 mapeamento	 por	
aerofotogrametria	e	o	sistema	de	alerta	de	cheias	propõem	intervenções	de	monitoramento	hidrológico,	
vigilância	e	gerenciamento	de	ativos	ambientais,	sobretudo	na	região	da	bacia	do	rio	Capivari,	afluente	
do	Rio	Iguaçu,	no	município	de	Duque	de	Caxias,	RJ	(Figura	1).	
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Figura	1	–	Baixada	Fluminense	e	Bacia	do	rio	Capivari,	situada	no	município	de	Duque	de	Caxias,	RJ	(PUC,	2009	e	
NEVES	e	SOUSA,	2014	adaptado).	

	
Com	área	total	de	104,8	km2	a	bacia	do	Rio	Capivari	 integralmente	 inserida	no	distrito	de	Xerém	tem	
cerca	de	69,8%	de	área	preservada	por	florestas,	25,3%	composto	por	pastagens,	áreas	de	várzeas	e	solo	
exposto	 e	 0,71%	de	 agricultura	 (Quadro	 2).	 A	 parcela	 remanescente	da	bacia	 com	4,23	 km2	 (4,0%)	 é	
formada	por	ocupação	urbana	e	0,20	km2	(0,2%)	de	afloramento	rochoso.	Espelhos	d’água	acumulam	
0,03	km2	de	área	na	bacia	(NEVES	e	SOUSA,	2014).		
	

Quadro	2	–	Classificação	de	uso	e	ocupação	do	solo	na	bacia	do	rio	Capivari.	

Bacia	Rio	Capivari	/	Área	 km2	 ha	 %	

Floresta	c/	vegetação	secundária	 		73,103	 		7310,29	 		69,73%	

Pastagem	e	solo	exposto	 		26,527	 		2652,75	 		25,30%	

Ocupação	urbana	 				4,233	 				423,26	 				4,04%	

Agricultura	 				0,744	 						74,42	 				0,71%	

Afloramento	Rochoso	 				0,197	 						19,74	 				0,19%	

Água	 				0,032	 								3,20	 				0,03%	

Total	 104,837	 10483,66	 100,00%	

	
Ainda	que	sejam	escassos	os	dados	geológicos	e	de	alterações	substanciais	das	condições	climáticas	na	
região,	a	classificação	de	uso	e	ocupação	do	solo	na	bacia	do	rio	Capivari	com	mais	de	95%	de	área	verde	
e	 solo	 exposto	 pressupõe	 elevada	 capacidade	 de	 infiltração.	 Nessas	 condições	 tornam-se	 limitadas	
intervenções	 estruturais	 na	 bacia,	 sobretudo	 por	 apresentar	 localização	 em	 área	 de	 unidade	 de	
conservação	de	uso	sustentável	e	de	proteção	integral,	respectivamente	Área	de	Proteção	Ambiental	do	
Alto	 Iguaçu	e	Reserva	Biológica	do	Tinguá.	Diretamente,	a	REBIO	de	Tinguá	abrange	cerca	de	37%	do	
município	de	Duque	de	Caxias	(IBAMA,	2006),	justamente	ao	norte	do	distrito	de	Xerém	e	parte	alta	da	
bacia	do	rio	Capivari	(Figura	2).	
	
	
	

Duque	de	
Caxias	

Bacia	do	Rio	
Capivari	

Petrópolis	

Nova	
Iguaçú	
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Figura	2	–	Limite	da	Reserva	Biológica	do	Tinguá	e	Zona	de	Amortecimento	(adaptado	IBGE,	2000).	
	
Nessas	condições,	áreas	suscetíveis	às	variações	do	clima	e	de	alta	vulnerabilidade	para	ocorrência	de	
desastres,	sobretudo	em	regiões	de	características	acentuadas	de	relevo	e	com	urbanização	consolidada,	
possuem	atributos	próprios	de	modo	que	 justificam	 reavaliar	o	modelo	atual	de	 gestão	dos	 recursos	
hídricos,	 com	esforços	distintos	para	 implantar	ou	 recuperar	 sistemas	de	monitoramento	e	 alerta	de	
cheias	capazes	de	informar	antecipadamente	o	risco	da	ocorrência	de	determinado	fenômeno	natural	
extremo	(adaptado	KOBIYAMA	et	al.,	2006).	Assim	como	os	registros	históricos	de	fenômenos	naturais	
extremos	 são	 recentes,	 o	 advento	 da	 tecnologia	 na	 aplicação	 de	 sistemas	 de	 informação	 de	
monitoramento	também	é	bastante	atual,	especialmente	quando	não	existem	sistemas	integrados	aos	
serviços	 voluntários	 e	 que	 possam	 acoplar,	 portanto	 uma	 extensa	 variedade	 de	 dados	 de	 forma	
automática,	 contínua	 e	 articulados	 à	 logística	 humanitária.	 As	 condições	 de	 atendimento	 às	
comunidades	em	áreas	suscetíveis	às	mudanças	do	clima	e	à	ocorrência	de	eventos	extremos	tornam-se	
ainda	 mais	 complexas	 quando	 a	 região	 afetada	 pela	 catástrofe	 possui	 obstáculos	 que	 dificultam	 a	
comunicação	 das	 partes	 interessadas,	 como	 no	 caso	 de	 equipes	 de	 resgate	 e	 o	 centro	 de	 comando	
(ALBUQUERQUE	et	al.,	2014).	

3.	Resultados	e	Discussões	

Atualmente,	o	sistema	de	alerta	de	cheias	do	governo	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro	na	região	do	município	
de	Duque	de	Caxias	utiliza	duas	estações	hidrológicas	instaladas	no	distrito	de	Xerém,	sendo:	(1)	Ponte	
Ferro	Capivari,	na	bacia	do	Rio	Capivari	e	 (2)	Santa	Cruz	da	Serra,	 situado	na	bacia	do	rio	Saracuruna	
(Quadro	3).	Há	também	uma	estação	pluviométrica	situada	à	montante	da	bacia	denominada	Xerém-
Mantiquira	(VIANNA	et	al.,	2009).	As	estações	hidrológicas	registram	dados	de	níveis	d’água	do	rio	e	de	
precipitação	 e	 os	 postos	 pluviométricos	 apenas	 os	 dados	 de	 precipitação.	 Ambas	 estações	 estão	
discretizadas	para	intervalos	atualizados	a	cada	15	minutos	(Figura	3).		
A	distribuição	de	pluviosidade	na	bacia	é	maior	nas	áreas	montanhosas	de	modo	que	favorece	uma	maior	
concentração	e	descarga	de	escoamento	para	áreas	de	planícies,	onde	 localiza-se	o	distrito	de	Xerém	
(Figura	4).	
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Quadro	3	–	Rede	de	monitoramento	existente	na	região	hidrográfica	do	rio	Capivari.	

Estação	 Denominação	 Medição	 Latitude	 Longitude	

Hidrológica	 Ponte	Ferro	Capivari	 Nível	e	Chuva	 22o40’03”S	 43o20’03”W	

Hidrológica	 Santa	Cruz	da	Serra	 Nível	e	Chuva	 22o38’35”S	 43o17’28”W	

Pluviométrica	 Xerém-Mantiquira	 Chuva	 22°35’06”S	 43°18’20”W	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Figura	3	-	Localização	de	rede	de	monitoramento	
existente	na	região	da	bacia	do	rio	Capivari.	

Figura	4	-	Pluviosidade	na	bacia	do	rio	Capivari	(OSCAR	
e	BRANDÃO	adaptado,	2009).	

	
Embora	o	estudo	de	inventário	da	rede	de	estações	do	sistema	de	monitoramento	do	INEA	identifique	
uma	rede	hidrológica	na	Ponte	Ferro-Capivari	(INEA/COPPETEC,	2014),	os	dados	informados	não	estão	
atualizados	para	a	série	histórica	a	partir	de	abril	de	2012.	Nesse	sentido,	foram	compilados	os	dados	
pluviométricos	e	 fluviométricos	conforme	registros	disponíveis	do	período	correspondente	ao	evento	
analisado.		
A	 figura	 5	 ilustra	 o	 comportamento	 de	 dados	 hidrológicos	 obtidos	 do	 evento	 crítico	 observado	 em	
03/01/2013	 para	 avaliação	 do	 sistema	 de	 alerta	 de	 cheias	 na	 bacia	 do	 rio	 Capivari.	 Nesse	 evento,	 a	
prefeitura	do	município	de	Duque	de	Caxias,	a	partir	do	Decreto	no	6259	de	03/01/2013,	emitiu	uma	
Declaração	 de	 Situação	 de	 Emergência	 na	 região	 do	 4o	 Distrito	 de	 Xerém,	 cujo	 cenário	 apresentou	
situação	anormal	com	solicitação	de	auxílio	complementar	do	Governo	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro	ou	
da	 União	 para	 ações	 de	 socorro	 e	 recuperação	 na	 região	 afetada.	 Caracterizado	 como	 desastre	 de	
natureza	 hidrológica	 do	 tipo	 enxurrada	 pela	 classificação	 e	 codificação	 brasileira	 de	 desastres	
(COBRADE),	 o	 evento	 do	 início	 do	 ano	 carregou	 elevado	 volume	 de	 escoamento	 superficial	 com	 alta	
velocidade	e	energia	provocada	por	chuvas	intensas	e	concentradas,	sobretudo	na	parte	alta	da	bacia.	
O	desastre	provocado	neste	dia	na	região	da	bacia	do	Rio	Capivari,	afluente	do	Rio	Iguaçu,	no	4o	Distrito	
de	 Xerém-Mantiquira,	 em	 Duque	 de	 Caxias,	 afetou	 cerca	 de	 100	 mil	 pessoas,	 com	 mais	 de	 1400	
desalojados	e	desabrigados,	60	feridos	e	2	mortos	(CARVALHO	e	DOMINGUES,	2013).	Dados	observados	
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pela	estação	de	Xerém-Mantiquira	registraram	uma	precipitação	de	cerca	de	200	mm	em	menos	de	12	
horas	 ininterruptamente.	A	equação	 IDF	da	região	3	de	Xerém	(CPRM,	2000)	estima	uma	 intensidade	
pluviométrica	com	frequência	de	2%	de	ocorrência	em	um	dado	ano,	o	que	corresponde	à	uma	chuva	
com	período	de	retorno	aproximado	de	50	anos.	
	

	
	

Figura	5	–	Dados	hidrológicos	observados	na	bacia	do	rio	Capivari.	

	
Embora	avanços	significativos	tenham	ocorrido	no	gerenciamento	hidrológico	de	informações	na	região,	
o	sistema	de	alerta	de	cheias	implantado	no	estado	do	Rio	de	Janeiro	apresenta	bastante	deficiência	na	
conectividade	 e	 informatização	 de	 dados	 pluviométricos	 e	 fluviométricos,	 além	 de	 inconsistência	 na	
representação	de	processos	hidrológicos,	especialmente	de:	medição	de	vazões,	dados	meteorológicos,	
variabilidade	 espacial	 da	 precipitação,	 modelagem	 distribuída	 de	 transformação	 chuva-vazão,	
inexistência	 de	 relações	 cota-descarga	 correspondente	 ao	 traçado	 de	 curvas-chaves	 e	 pouca	
representatividade	 de	 registros	 de	 dados	 consolidados.	 O	 curto	 período	 de	 observação	 também	
prejudica	a	confiabilidade	na	análise	de	resultados,	especialmente	nas	áreas	mais	afetadas	e	de	riscos	
aos	desastres	hidrológicos.		

4.	Conclusões	

Neste	cenário,	ainda	que	enumerado	por	um	conjunto	de	esforços	sistematizados	por	entidades	e	órgãos	
governamentais,	há	diferentes	aspectos	e	fatores	bastante	atuais	que	demonstram	uma	certa	fragilidade	e	
limitação	na	busca	por	soluções	e	respostas	que	possam	evitar	a	ocorrência	de	catástrofes	relacionadas	aos	
fenômenos	adversos	naturais	correspondentes	aos	impactos	nos	recursos	hídricos.	A	ausência	de	segurança	
hídrica	 e	 o	 efeito	 das	 alterações	 climáticas	 na	 região	 da	 Baixada	 Fluminense	 e	 no	 Brasil	 é	 revelada	 pelo	
histórico	de	registros	com	aumento	de	mais	de	40%	da	ocorrência	de	fenômenos	naturais	súbitos	observados	
entre	as	décadas	de	1990	e	2000	(BRASIL,	2013).	
Peculiariedades	ambientais	na	região	da	baixada,	intensificadas	por	eventuais	alterações	climáticas	e	fatores	
antrópicos,	favorecem	à	ocorrência	de	desastres	naturais,	sobretudo	de	ordem	geológica	e	hidrológica.	As	
elevadas	 intensidades	 pluviométricas,	 ao	 precipitarem	 nas	 partes	 altas	 da	 bacia,	 ocasionam	 mudanças	
significativas	no	regime	de	escoamento,	especialmente	no	encontro	com	as	áreas	de	planícies	de	modo	que	
tornam-se	 mais	 frequentes	 a	 ocorrência	 de	 movimentos	 de	 massa,	 processos	 erosivos,	 inundações,	
enxurradas	e	alagamentos.	
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