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Resumo:	A	gestão	de	risco	de	desastres	no	contexto	do	planejamento	urbano,	a	partir	da	Lei	12.608/2012	
que	institui	a	Política	Nacional	de	Proteção	e	Defesa	Civil,	possibilita	atuar	na	ocupação	territorial	de	forma	
minimizar	os	danos	e	perdas	humanas	em	um	eventual	fenômeno	natural.	Diferentes	ações	de	prevenção	e	
mitigação	de	desastres	são	preconizadas	em	lei,	como	a	elaboração	do	mapeamento	de	risco	de	desastres	
dos	municípios	brasileiros	e	atualização	em	período	regular.	Este	mapa	permite	a	identificação	das	regiões	
mais	 susceptíveis	 aos	 desastres	 associados	 a	 maior	 vulnerabilidade	 da	 população.	 Também	 é	 possível	
selecionar	de	maneira	eficaz	os	locais	que	necessitam	de	medidas	preventivas,	estruturais	ou	não	estruturais,	
como	a	instalação	do	Sistema	de	Alerta	e	Alarme	na	cidade.	Este	trabalho	tem	como	objetivo	apresentar	a	
atualização	do	Plano	Municipal	de	Redução	de	Risco	-	PMRR	-	de	Duque	de	Caxias-RJ	correspondente	ao	ano	
de	2015	no	âmbito	da	ocorrência	de	desastres	de	inundação.	A	atualização	teve	como	metodologia	ações	
semelhante	ao	plano	anterior,	associadas	à	elaboração	do	mapeamento	de	perigo	às	inundações	prováveis.	
A	 partir	 da	 suscetibilidade	 natural	 da	 região	 foi	 possível	 gerar	 o	 mapa	 de	 perigo	 e	 delimitar	 as	 áreas	
susceptíveis	as	inundações,	sendo	afetadas,	principalmente,	as	regiões	próximas	à	Baia	de	Guanabara,	com	
topografia	relativamente	plana.	A	metodologia	do	PMRR	anterior	e	deste	estudo	utilizou	o	banco	de	dados	
do	 órgão	 de	 defesa	 civil	 do	município	 para	 identificar	 as	 áreas	mais	 afetadas	 associando	 os	 boletins	 de	
ocorrência	às	precipitações	no	dia	do	evento.	A	relação	entre	o	mapa	de	risco	de	inundação	e	os	boletins	de	
ocorrência	 é	 adequada,	 conforme	 a	 sobreposição	 de	 pontos	 mapeados	 e	 plotados	 correspondentes	 às	
regiões	identificadas	como	áreas	susceptíveis	junto	à	população	vulnerável	aos	desastres	de	inundações.	
Abstract:	Disaster	risk	management	in	the	context	of	urban	planning,	from	the	Law	12.608/2012	establishing	
the	 National	 Policy	 on	 Protection	 and	 Civil	 Defense,	 enables	 work	 in	 territorial	 occupation	 in	 order	 to	
minimize	human	losses	and	damages	in	a	possible	natural	phenomenon.	Different	disaster	prevention	and	
mitigation	actions	are	envisaged	in	the	law,	such	as	the	development	of	disaster	risk	mapping	of	Brazilian	
municipalities	and	updated	on	regular	period.	This	map	allows	identification	of	regions	more	susceptible	to	
disasters	associated	with	increased	vulnerability	of	the	population.	You	can	also	select	effectively	the	places	
that	require	preventive	measures,	structural	or	non-structural,	such	as	the	 installation	of	Alert	and	Alarm	
System	 in	 the	 city.	 This	 work	 aims	 to	 present	 updating	 the	Municipal	 Plan	 for	 Risk	 Reduction	 -	 PMRR	 -	
corresponding	Duque	de	Caxias-RJ	of	the	year	2015	under	the	occurrence	of	flood	disasters.	The	update	was	
to	methodology	actions	similar	to	the	previous	plan,	involved	in	preparing	the	mapping	of	danger	probable	
flooding.	From	the	natural	susceptibility	of	the	region	it	was	possible	to	generate	the	hazard	map	and	delimit	
the	areas	susceptible	to	flooding,	which	affected	mainly	regions	near	the	Guanabara	Bay,	with	relatively	flat	
topography.	The	methodology	of	the	previous	PMRR	and	this	study	used	the	database	of	civil	defense	organ	
of	the	municipality	to	identify	the	most	affected	areas	involving	the	police	reports	to	the	rainfall	on	the	day	
of	the	event.	The	relationship	between	the	flood	risk	map	and	the	police	reports	is	adequate	as	overlapping	
points	mapped	and	plotted	corresponding	to	areas	identified	as	likely	areas	for	the	population	vulnerable	to	
flood	disasters.	
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1.	Introdução	

Desastres	naturais	é	um	assunto	de	suma	importancia,	principalmente	quando	se	trata	das	ações	para	
minimizar	os	efeitos	causados	por	um	evento	extremo.	Segundo	Castro	et.	al.	(1998)	é	definido	como	o	
resultado	de	um	evento	adverso,	natural	ou	provocado	pelo	homem,	sobre	um	ecossistema	vulnerável	
que	 causa	 danos	 humanos,	 materiais	 e	 ambientais	 e	 consequentes	 prejuízos	 econômicos	 e	 sociais.	
Normalmente	 os	 desastres	 naturais	 são	 classificados	 de	 acordo	 com	 a	 causa	 que	 desencadeou	 o	
fenômeno	a	partir	da	Lei	12.608/2012	que	instituiu	a	Política	Nacional	de	Proteção	e	Defesa	Civil.	Podem-
se	classificar	os	desastres	em	três	grupos,	os	desastres	naturais	que	ocorrem	naturalmente,	aqueles	que	
ocorrem	devido	às	ações	negativas	da	sociedade	sobre	o	meio	e	os	dois	atuando	em	conjunto,	quando	
as	ações	humanas	contribuem	para	intensificar	os	efeitos	dos	desastres	naturais.	
No	ambito	internacional,	diversos	são	os	incentivos	para	que	as	cidades	do	mundo	inteiro	incorporem	
em	seu	cotidiano	as	medidas	preventivas	e	de	redução	de	desastres	.	De	acordo	com	o	CRED	(Centre	for	
Research	on	 the	Epidemiology	of	Disasters)	e	 seu	banco	de	dados	EM-DAT	 (Emergency	Disaster	Data	
Base),	 o	 desastre	 predominante	 no	 mundo	 são	 os	 hidrológicos,	 onde	 as	 inundações	 representam	
aproximadamente	55%	do	total	de	pessoas	afetadas	por	desastres,	no	período	de	1994	e	2013,	e	a	seca	
afetou	cerca	de	25%	das	pessoas	no	mesmo	período.	No	Brasil	o	cenário	é	semelhante	com	mais	de	80%	
da	população	afetada	por	eventos	hidrológicos	(inundação,	enxurrada,	seca	e	estiagem),	no	período	de	
1990	a	2012,	de	acordo	com	o	Atlas	Brasileiro	de	Desastres	Naturais	publicado	em	2013,	pelo	Ministério	
da	Integração.	
A	maior	parte	dos	desastres	pode	ser	 inserida	nas	questões	de	planejamento	urbano	e	 investimentos	
nas	 medidas	 preventivas	 aplicadas	 na	 gestão	 de	 risco,	 uma	 vez	 que	 tais	 considerações	 reduzem	 a	
ocupação	 em	 áreas	 impróprias,	 além	de	 aumentar	 a	 resiliência	 da	 população	mais	 vulnerável.	 Neste	
contexto,	inúmeras	são	as	medidas	adotadas	para	reduzir	os	danos	e	prejuízos	de	um	evento	adverso,	
como	as	medidas	estruturais	e	as	de	caráter	não	estruturais.	As	medidas	estruturais	 são	aquelas	que	
dizem	 respeito	 às	 obras	 de	 engenharia,	 como	 canalização	de	 rios	 e	 obras	 de	 infraestrutura	urbana	e	
agregam	 um	 custo	 financeiro	 muito	 elevado.	 As	 medidas	 não	 estruturais	 são	 aquelas	 que	 visam	 o	
conhecimento	e	a	conscientização	por	parte	da	população	e	não	exigem	uma	 interferência	 financeira	
onerosa.	
As	medidas	não	estruturais	aplicadas	à	Proteção	e	Defesa	Civil,	boa	parte	é	indicada	em	leis	com	atuação	
da	 gestão	 de	 risco	 nas	 fases	 de	 prevenção,	mapeamento,	monitoramento	 e	 alerta.	 A	 elaboração	 do	
mapeamento	de	risco	de	desastres	dos	municípios	brasileiros	permite	a	identificação	das	regiões	mais	
susceptíveis	 aos	 desastres	 associados	 a	 maior	 vulnerabilidade	 da	 população.	 Também	 é	 possível	
selecionar	de	maneira	eficaz	os	 locais	que	necessitam	de	medidas	preventivas,	 como	a	 instalação	do	
Sistema	de	Alerta	e	Alarme	na	cidade.	
A	 gestão	 de	 risco	 identifica	 o	 risco,	 analisa	 e	 mensura	 a	 vulnerabilidade	 e	 os	 perigos	 naturais	 de	
determinada	região.	Permite	estreitar	o	caminho	entre	pesquisa	e	operação,	de	modo	a	gerar	resultados	
satisfatórios	 para	 as	 diversas	 classes	 da	 sociedade.	 A	 comunidade	 cientifica,	 gestores	 públicos	 e	 a	
população	 buscam	 assim	 respostas	 para	 as	 ocorrências	 de	 desastres	 e	 isto	 se	 torna	 mais	 evidente	
quando	a	exploração	e	ampliação	da	base	de	informações	sobre	desastres	passam	a	ser	prioridade,	junto	
com	as	informações	prévias	para	tomada	de	decisão,	utilizando	conhecimento	histórico	e	técnico	para	
melhor	adaptação	as	situações	de	anormalidade.	

1.1	Histórico	da	região	de	estudo	

A	cidade	de	Duque	de	Caxias	está	localizada	no	Estado	do	Rio	de	Janeiro	e	é	um	dos	principais	formadores	
da	microrregião	 da	 Baixada	 Fluminense	 e	 possui	 uma	 população	 aproximada	 de	 882.729	 habitantes	
(IBGE,	 2015).	 Como	 o	 próprio	 nome	 já	 diz,	 a	 cidade	 apresenta	 características	 fisiografias	 de	 baixada	
bastante	susceptíveis	aos	desastres	naturais,	onde	sua	geomorfologia	pode	ser	entendida	como	a	mais	
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relevante	 para	 isto,	 com	 áreas	 bem	 planas	 e	 alto	 risco	 às	 inundações	 em	 períodos	 chuvosos.	 Tais	
características	são	intensificadas	com	a	questão	do	mau	uso	do	solo	e	o	desordenamento	de	ocupações	
territoriais.	Normalmente	ocupam-se	áreas	ribeirinhas,	onde	estas	são	mais	suscetíveis	aos	desastres,	
refletindo	em	uma	população	mais	vulnerável.	
Diversas	medidas	estruturais	foram	executadas	a	fim	de	minimizar	os	efeitos	dos	desastres	na	cidade,	
como	exemplo	o	Plano	Diretor	de	Recursos	Hídricos	da	Bacia	do	Rio	Iguaçu-Sarapuí	(SERLA,	1994),	com	
inúmeras	intervenções	patrocinadas	pelo	Governo	Federal	para	combate	às	inundações,	pode-se	citar	a	
construção	de	canais,	diques,	comportas	e	estações	de	bombeamento	que	atuam,	principalmente,	no	
combate	às	endemias	de	veiculação	hídrica	e	a	recuperação	de	extensas	áreas	alagadiças.	Mesmo	com	
isso,	 o	 município	 ainda	 sofre	 com	 as	 tempestades	 de	 verão,	 afetando	 a	 população	 de	 maneira	
catastrófica.	Este	cenário	contribui	para	reforçar	a	relevância	da	aplicação	da	gestão	de	risco	junto	aos	
órgãos	 competentes,	 reavaliar	 o	 modelo	 atual	 do	 município,	 garantir	 o	 entendimento	 ambiental	 da	
região	e	obter	melhores	resultados	em	um	eventual	desastre.	
Em	janeiro	de	2013,	o	município	decretou	Situação	de	Emergência,	para	o	evento	caracterizado	como	
enxurrada,	de	acordo	com	a	codificação	brasileira	de	desastres	(COBRADE)	ocorrido	em	Xerém,	na	bacia	
hidrográfica	do	rio	Capivari,	contribuinte	da	bacia	do	rio	Iguaçu,	afetou	cerca	de	100	mil	pessoas,	com	
mais	de	1400	desalojados	e	desabrigados,	60	feridos	e	2	mortos	(CARVALHO	e	DOMINGUES,	2013).	Cabe	
reforçar	a	 relevância	da	aplicação	da	gestão	de	risco,	a	 fim	de	garantir	o	entendimento	ambiental	da	
região	e	obter	melhores	resultados	para	o	monitoramento	hidrológico	e	os	protocolos	de	acionamento	
das	 sirenes,	 capazes	 de	 informar	 antecipadamente	 o	 risco	 da	 ocorrência	 de	 um	 evento	 extremo,	
desocupar	as	possíveis	áreas	afetadas	e	reduzir	o	número	de	perdas.	
Além	 desse	 evento,	 de	 acordo	 com	 Luz	 Barcellos	 et.	 al.	 (2016),	 no	 perído	 de	 2008	 até	 2015,	 foram	
identificados	35	eventos	adversos	relevantes,	que	não	necessariamente	tiveram	um	número	significativo	
de	 afetados,	 porém	 todos	 causaram	 transtorno	 na	 cidade,	 como	 falta	 de	 abastecimento	 de	 água,	
interferência	no	trânsito,	impedimento	de	passagem	da	população,	entre	outros.	Ainda,	mostrou-se	que	
mais	de	70%	dos	eventos	estudados	ocorreram	entre	os	meses	de	novembro	a	fevereiro,	representando	
os	meses	com	maiores	acumulados	de	chuva	e	de	maiores	intensidades.	
Dessa	forma,	o	presente	trabalho	tem	como	objetivo	principal	atualizar	o	Plano	Municipal	de	Redução	
de	Risco	(PMRR),	com	as	informações	de	eventos	hidrológicos	e	ocorrencias	de	desastres	de	Duque	de	
Caxias,	 no	 período	 de	 2013	 até	 janeiro	 de	 2016.	 Além	 disso,	 alimentar	 a	 base	 de	 informação	 sobre	
desastres	hidrológicos	para	a	cidade	e	permitir	maior	eficiencia	das	ações	da	Defesa	Civil	em	um	evento	
adverso.	

2.	Metodologia	

O	PMRR	visa	determinar	os	parâmetros	 fundamentais	para	a	 implantação	e	desenvolvimento	de	uma	
política	 pública	 municipal	 de	 gestão	 de	 risco	 de	 desastres	 nas	 áreas	 urbanas,	 de	 modo	 a	 ampliar	 a	
atenção	nas	regiões	que	apresentam	ocupações	urbana,	com	alta	densidade	populacional.	
A	metodologia	 adotada	 foi	o	 cruzamento	das	 informações,	 a	partir	 de	mapeamentos	de	 inundação	e	
vulnerabilidade,	 para	 obter	 resultados	 satisfatórios	 em	 termos	 do	mapa	 de	 risco	 de	 inundação	 para	
Duque	de	Caxias.	Os	critérios	para	criação	dos	mapas	e	as	considerações	para	estabelecer	os	parâmetros	
para	melhorar	a	eficácia	do	monitoramento	hidrometeorológico	da	cidade	foram:	mapa	de	inundação,	
mapa	de	vulnerabilidade	e	mapa	de	risco	de	inundação.	

2.1.	–	Mapa	de	inundação	

O	mapa	de	inundação	foi	criado	a	partir	da	minuciosa	avaliação	dos	boletins	de	ocorrência	(BO’s)	gerados	
pela	Defesa	Civil,	após	um	evento	expressivo	de	chuva	intensa.	Utilizaram-se	também	as	características	
geomeorfológicas	do	município	para	identificar	as	regiões	de	baixada	que	apresentavam	menor	variação	
de	altimetria.	



 

Plano	Municipal	de	Redução	de	Risco	de	Desastres	de	Inundação  4 
 

Segundo	 Kobiyama	 et.	 al.	 (2011),	 o	 mapa	 de	 inundação	 pode	 ser	 confeccionado	 a	 partir	 de	 dados	
observados	da	mancha	de	 inundação,	 cuja	medodologia	é	acertiva,	principalmente	na	 localidade	que	
mais	sofre	com	o	transbordamento	da	calha	do	rio.	Neste	trabalho	utilizou-se	o	banco	de	dados	(boletins	
de	ocorrência)	da	defesa	civil,	no	período	de	2013	até	2015	e	janeiro	de	2016,	para	identificar	as	regiões	
mais	suscetíveis	às	inundações.	
Os	BO’s	foram	gerados	a	partir	da	entrada	de	ocorrência	na	base	da	defesa	civil	e	direcionado	a	equipe	
especializada	para	averiguar	e	diagnosticar	a	situação	local	e	do	imóvel.	Dentro	de	um	universo	de	mais	
de	8	mil	vistorias	realizadas	nesse	período,	foram	selecionadas	em	torno	de	900	BO’s	presentes	no	banco	
de	dados	existente,	a	fim	de	caracterizar	as	regiões	mais	afetadas	pelo	evento	hidrológico	de	inundação.	
A	 pesquisa	 respeitou	 os	 limites	 distritais	 do	 município	 para	 caracterização	 das	 áreas	 de	 risco	 de	
inundação,	considerando	os	quatro	distritos	de	Caxias,	1º	 -	Duque	de	Caixas;	2º	 -	Camos	Elysios;	3º	 -	
Imbariê;	e	4º	-	Xerém.	
Como	 o	 município	 apresenta	 pouca	 variação	 em	 termos	 de	 altimetria,	 utilizaram-se	 técnicas	 de	
geoprocessamento	 para	 delimitar	 regiões	 mais	 suscetíveis	 às	 inundações.	 Nesse	 sentido,	 foram	
consideradas	 a	 topografia	 local	 e	 cotas	 inferiores	 a	 3	 metros	 de	 altitude	 como	 limite	 para	 os	 três	
primeiros	distritos.	Para	o	quarto	distrito,	devido	a	qualidade	do	material,	retirou-se	este	incremento.	
Deve-se	ressaltar	que	o	município	possui	quase	50%	da	sua	área	com	pouca	variação	altimétrica	e	com	
proximidade	em	relação	ao	nível	do	mar.	
Com	isso,	o	mapa	de	perigo	de	inundação	foi	criado	a	partir	do	cruzamentos	da	mancha	de	inundação	
determinada	pelos	limites	topográficos	e	inserção	dos	BO’s	correspondentes.	Os	BO’s	identificados	fora	
das	manchas	de	inundações	foram	considerados	apenas	para	a	amostragem	geral	e	descartados	para	a	
definição	do	mapa	de	perigo,	assim	como	as	as	áreas	de	inundação	delimitadas	pela	topografia.	

2.2	–	Mapa	de	vulnerabilidade	

Vulnerabilidade	pode	ser	definida	como	como	o	grau	de	exposição	do	indivíduo	a	um	evento	adverso	e	
a	sua	capacidade	de	adaptar-se	a	essa	situação,	um	mapa	de	vulnerabilidade	exige	um	estudo	bastante	
aprofundado	sobre	às	questões	da	ocupação	urbana	e	da	população	inserida	no	contexto.	
O	município	de	Duque	de	Caxias-RJ	apresenta	uma	porção	grande	de	área	urbanizada,	concentrada	no	
primeiro	e	 segundo	distrito,	 com	áreas	 relativamente	planas	e	próximas	 a	Baía	de	Guanabara,	 o	que	
retrata	 um	 cenário	 de	 região	 suscetível	 aos	 desastres	 de	 inundação,	 consequentemente	 com	 uma	
população	mais	exposta	aos	riscos.	
Dessa	forma,	com	o	levantamento	topográfico	por	meio	de	aerofotogrametria	foi	possível	identificar	a	
mancha	 urbana	 da	 cidade	 e	 identificar	 às	 regiões	 altamente	 densas,	 sendo	 considerado	 o	 mapa	 de	
vulnerabilidade	como	toda	a	porção	do	município	representada	pela	mancha	urbana.	
Os	BO’s	utilizados	no	mapa	de	inundação,	representam	a	população	vulnerável,	partindo	da	premisa	de	
que	 as	 ocorrências	 existem	 apenas	 quando	 a	 população	 se	 sente	 ameaçada	 por	 um	 evento	 adverso,	
qualquer	localidade	identificada	com	boletim	é	considerada	de	risco.	

2.3	–	Mapa	de	risco	de	inundação	

O	mapeamento	de	risco	de	inundação	foi	criado	com	a	associação	dos	mapas	de	inundação	e	o	mapa	de	
vulnerabilidade.	Este	realizou	a	primeira	análise	de	informações	da	base	da	defesa	civil	de	Caxias	com	
conhecimento	técnico,	baseados	nos	conceitos	de	hidrologia	e	experiencia	adquirida	do	monitoramento	
hidrológico	 da	 regiao,	 sendo	 o	 primeiro	 passo	 para	 criação	 dos	 protocolos	 utilizados	 nas	 ações	 de	
prevenção	e	resposta	da	defesa	civil.	
O	mapa	de	risco	considerou	os	graus	de	riscos	existentes	para	as	regiões	que	contemplavam	a	mancha	
urbana	e	a	mancha	de	inundação,	associado	aos	BO’s.	As	áreas	sem	mancha	urbana	e	que	apresentaram	
níveis	de	perigo	foram	indicadas	com	grau	de	risco	menor	e	passaram	a	ser	indicadas	como	impróprias	
para	construção	de	casas	e	estabelecimentos	comerciais,	 sendo	priorizado	a	ocupação	por	parques	e	
praças,	por	exemplo.	
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Como	complemento	ao	mapeamento	de	risco,	fez-se	a	relação	dos	dados	pluviometricos	com	os	BO’s	da	
defesa	 civil,	 no	 periodo	 correspondente,	 de	 forma	 a	 contribuir	 para	 a	 futura	 determinação	 dos	
parâmetros	de	chuva	que	causam	transtornos	para	a	cidade.	
Os	 dados	 de	 chuva	 foram	 separados	 por	 distrito,	 assim	 como	 as	 demais	 análises,	 e	 também	 pela	
influência	de	cada	bacia	hidrográfica,	cujos	estações	consideradas	tem	como	entidade	gestora	o	INEA-
RJ	(Instituto	Estadual	do	Ambiente)	a	partir	do	Sistema	de	Alerta	de	Cheias.	

3.	Resultados	

Com	 os	 BO’s	 selecionados	 pode-se	 perceber	 que	 as	 maiores	 intensidades	 de	 chuva	 e	 acumulados	
ocorrem	no	período	de	novembro	a	março	(Quadro	01).	Conforme	analisados,	os	dados	de	2013	e	janeiro	
de	 2016	 demonstraram	melhor	 consistência	 para	 determinar	 o	mapa	 e	 parâmetros	 de	 inundação	 do	
municipio.	Os	anos	de	2014	e	2015	tiveram	um	regime	de	chuva	bem	atípico,	configurado	por	um	cenário	
de	pouca	chuva	e	um	número	muito	reduzido	de	BO’s,	que	retrata	um	fenômeno	de	seca.	Porém,	tanto	
os	dados	de	chuva	quanto	os	BO’s	incorporaram	as	análises	dos	registros	para	elaboração	dos	mapas.	

Quadro	1	–	Distribuição	mensal	dos	BO’s	

Meses/Ano	 2013	 2014	 2015	 2016	
Janeiro	 337	 14	 0	 49	
Fevereiro	 205	 2	 1	

-	

Março	 204	 0	 12	
Abril	 5	 0	 0	
Maio	 5	 1	 0	
Junho	 0	 0	 0	
Julho	 4	 3	 0	
Agosto	 2	 0	 0	

Setembro	 3	 0	 0	
Outubro	 0	 0	 0	
Novembro	 2	 0	 0	
Dezembro	 63	 0	 0	

	
De	acordo	com	as	considerações	do	mapa	de	perigo	de	inundação,	foram	definidos	três	níveis	de	perigo	
(Quadro	02).	Para	o	nível	de	perigo	“Baixo”	considerou-se	as	áreas	de	mancha	de	 inundação	de	até	1	
km²	e	pelo	menos	uma	ocorrência	dentro	da	mancha.	No	“Médio”	compreende-se	as	áreas	de	inundação	
entre	1	e	3	km²,	com	intervalo	de	5	(cinco)	a	25	(vinte	e	cinco)	ocorrências	dentro	da	mancha.	O	“Alto”	
é	considerado	quando	as	ocorrências	ultrapassam	o	número	de	25	(vinte	e	cinco)	dentro	de	uma	área	
de	inundação	superior	a	3	km².	
O	resultado	do	cruzamento	(Quadro	3)	é	visto	onde	o	primeiro	distrito	teve	4	(quatro)	áreas	com	número	
significativo	 de	 BO’s	 e	 níveis	 de	 perigo	 baixo	 e	médio,	 totalizando	 30	 (trinta)	 ocorrências,	 dentro	 de	
aproximadamente	7,5	km²	de	área	inundável.	O	segundo	distrito	retratou	um	cenário	mais	crítico,	com	
cinco	 áreas	 de	nível	 de	 perigo	 alto,	 com	mais	 de	 200	 (duzentos)	 BO’s	 e	 com	 total	 de	 área	 inundável	
próximo	de	30	km².	O	terceiro	distrito	apresentou	nível	de	perigo	alto	e	baixo,	com	área	inundável	de	
10	e	2,8	km²,	respectivamente.	Por	fim,	o	quarto	distrito	teve	3	(três)	áreas	definidas	com	os	níveis	de	
perigo	por	ter	um	número	significavo	de	BO’s,	e	uma	área	com	nível	de	perigo	alto.	
Com	 isso,	o	mapa	de	 inundação	 ficou	 representado	com	15	 (quinze)	áreas	de	perigo	de	 inundação,	4	
(quatro)	 de	 nível	 baixo,	 3	 (três)	 com	 nível	 médio	 e	 8	 (oito)	 áreas	 com	 nível	 alto.	 Com	 os	 dados	 de	
topografia,	obteve-se	aproximadamente	50	km²	de	áreas	com	perigo	de	inundação.	
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Quadro	2	–	Nível	de	perigo	de	inundação	

Nível	de	perigo	 BO’s*(unidades)	
Área	(km²)	 pelo	menos	1	 5	<	25	 ≥	25	

≤	1	 Baixo	 Médio	 Alto	
1	>	3	 Baixo	 Médio	 Alto	
≥	3	 Médio	 Alto	 Alto	

*Quantidade	de	boletins	de	ocorrência	
	
O	mapa	de	vulnerabilidade	ficou	representado	pela	porção	urbanizada	do	município	indicada	no	mapa	
de	 risco	 de	 inundação	 como	 “ocupação”.	 Duque	 de	 Caxias	 tem	 aproximadamente	 464	 km²	 e	 o	
mapeamento	sinalizou	um	montande	de	376	km²	de	ocupação	urbana,	onde	a	maior	concentração	da	
população	foi	no	primeiro	distrito,	com	78%	de	área	ocupada	e	é	menor	em	termos	de	área,	em	contraste	
o	quarto	distrito	tem	a	maior	área	e	possui	apenas	6%	ocupada.	As	áreas	dos	segundo	e	terceiro	distritos	
indicam	 36%	 da	 área	 total	 do	município	 e	 suas	 áreas	 ocupadas	 foram	 diagnosticadas	 por	 70	 e	 50%	
respectivamente.	

Quadro	3	–	Áreas	de	inundação	definidas	pelos	nível	de	perigo	de	inundação	

Distrito	 Rio	 Número	 BO's	 Área	(km²)	 Nível	de	perigo	
1o	 Meriti	 1	 2	 0,3700	 Baixo	
1o	 Caboclo	 2	 4	 2,2217	 Baixo	
1o	 Sarapui	 3	 17	 2,4281	 Médio	
1o	 Sarapui	 4	 7	 2,5434	 Médio	
2o	 Sarapui	 5	 30	 2,7481	 Alto	
2o	 Iguaçu	 6	 8	 3,9242	 Alto	
2o	 Calombe	 7	 9	 7,3086	 Alto	
2o	 Canal	Farias	 8	 40	 12,9347	 Alto	
2o	 Saracuruna	 9	 135	 -	 Alto	
3o	 Roncador	 10	 21	 10,0169	 Alto	
3o	 Taquara/Imbariê	 11	 3	 2,8375	 Baixo	
4o	 Capivari	 12	 7	 3,3399	 Alto	
4o	 Capivari	 13	 8	 -	 Médio	
4o	 Capivari	 14	 637	 -	 Alto	
4o	 Santo	Antonio	 15	 4	 -	 Baixo	

	
Dessa	maneira,	o	mapa	de	risco	de	 inundação	 levou	em	consideração	os	graus	de	riscos	 indicados	no	
Quadro	4,	onde	“Atenção”	ocorreu	quando	a	mancha	urbana	ficou	sobreposta	por	um	nível	de	perigo	
baixo,	 representado	pela	 cor	 verde,	A	 cor	amarela	 indica	o	 “Alerta”,	 grau	de	 risco	quando	o	nível	de	
perigo	médio	delimita	a	mancha	urbana;	e	o	“Alarme”	é	o	grau	de	risco,	em	vermelho,	que	identifica	o	
nível	de	perigo	alto	sobre	a	mancha	urbana.	

Quadro	4	–	Grau	de	risco	de	inundação	

Grau	de	risco	
Nível	de	perigo	

Alto	 Médio	 Baixo	
Mancha	urbana	 Alarme	 Alerta	 Atenção	

	
Assim,	o	mapa	de	risco	de	inundação	da	cidade	de	Caxias	pode	ser	visto	na	Figura	1.	Este	confirmou	as	
informações	obtidas	pela	experiência	adquirida	com	o	trabalho	de	monitoramento	na	defesa	civil,	onde	
os	riscos	associados	ao	primeiro	distrito	de	alagamento,	qualificam-o	com	grau	de	risco	de	atenção	e	
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alerta,	 não	 ocorrendo	 nível	 de	 alarme,	 o	mais	 critico	 segundo	 análise.	 Todas	 as	 regioes	 de	 risco	 do	
segundo	distrito	foram	classificadas	com	grau	de	risco	de	alarme,	isso	se	deve	principalmente	pelas	suas	
caracteristicas	 geomorfologicas	 proprícias	 a	 desastres	 de	 inundação.	 A	 regiao	 do	 rio	 Roncador,	
apresenta	 caracterstica	 semelhante	 a	 do	 segundo	 distrito,	 e	 ainda	 tem	 forte	 influência	 do	 regime	
pluviométrico	do	quarto	distrito,	com	altos	índices	de	chuva.	A	região	definida	como	atenção	do	terceiro	
distrito	encontra-se	em	cotas	mais	elevadas	e,	portanto,	o	impacto	das	chuvas	torna-se	menor.	Por	fim,	
o	 quarto	 distrito	 apresenta	 altos	 índices	 pluviométricos,	 porém	 poucas	 regiões	 com	 densidade	
populacional	elevada,	caracterizada	pelos	tres	graus	de	graus	de	risco,	atenção,	alerta	e	alarme.	

	
Figura	1	–	Mapa	de	risco	de	inundação	

A	região	do	rio	Capivari	apresenta	valores	acima	da	média	para	o	municipio,	devido	o	evento	ocorrido	
no	dia	 02	de	 janeiro	de	2013,	 em	que	a	defesa	 civil	 entrou	em	Situação	de	 calamidade	pública.	 Este	
contribuiu	para	que	a	populaçao	local	ficasse	mais	resiliente	aos	eventos	hidrometeorológicos,	mesmo	
com	altos	índices	de	chuva,	a	região	que	sofreu	com	esse	desastre,	mostra-se	adaptada	aos	eventos	de	
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anormalidade,	 além	 das	 medidas	 estruturais	 aplicadas	 pós	 desastres,	 com	 a	 retirada	 das	 casas,	
readequação	da	calha	fluvial	e	implantação	de	diferentes	obras	de	enegenharia.	

4.	Conclusões	e	recomendações	

O	mapeamento	 de	 risco	 de	 inundação	 apresenta	 resultados	 satisfatórios	 para	 subsidiar	 as	 ações	 de	
planejamento	e	resposta	da	defesa	civil	e	um	excelente	informativo	pra	gestores	e	diferentes	setores	do	
poder	 público.	 Os	 estudos	 realizados	 e	 os	 dados	 de	 chuva,	 com	 os	 resultados	 primária,	 norteiam	 os	
estudos	sobre	os	desastres	naturais	e	seus	impactos	sobre	a	cidade.	
Como	 recomendação	 de	 modo	 a	 fornecer	 maior	 confiabilidade	 nos	 estudos	 sobre	 o	 tema,	 faz-se	
necessário	 análises	 com	 períodos	 de	 chuva	 mais	 longos,	 a	 utilização	 da	 modelagem	 hidrodinâmica,	
considerando	 parâmetros	 como	 tempo	 de	 recorrência	 e	 velocidade	 do	 escoamento,	 entre	 outros.	
Portanto,	este	mapeamento	pode	contribuir	de	maneira	significativa	para	a	atualização	do	PMRR	e	para	
o	sistema	de	monitoramento	hidrometeorológico	da	cidade	de	Duque	de	Caxias.	
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