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INTRODUÇÃO 

CRED e UNISDR (2016) expõem as mudanças climáticas como uma ameaça para a meta global 
de desenvolvimento sustentável, e precisa enfrentar outros fatores de risco como o desenvolvimento 
urbano não planejado, degradação ambiental e lacunas nos alertas precoces, com exigências de 
assegurar que as pessoas sejam informadas e fortalecer as instituições que gerem os riscos de 
desastres. O Fórum Econômico Mundial (WEF, 2018) demonstrou a relação de tecnologias 
emergentes aplicadas ao meio ambiente, a fim de minimizar os impactos das mudanças climáticas no 
planeta e indicar o aumento da vulnerabilidade dos locais com sociedades caracterizadas pela 
desigualdade e sob crescente pressão social e econômica, sendo muitas dessas questões acentuadas 
pela deterioração ambiental. A realidade brasileira se intensifica com o atraso tecnológico e com o 
sucateamento das instituições responsáveis pelas ações em redução de desastres. Diante disso, o 
objetivo do trabalho é apresentar a situação do monitoramento hidrometeorológico do Estado do Rio 
de Janeiro e propor um fluxo de trabalho para a automatização em tempo real do sistema de alerta 
hidrometeorológico para a redução de desastres. 

Devido à necessidade de antecipação de alertas à população, os procedimentos adotados para o 
monitoramento em tempo real de riscos hidrometeorológicos considera a chuva como start ou de 
sinalização às mudanças de estágio e alertas emitidos no estado do Rio de Janeiro, de acordo com as 
premissas da gestão de risco de desastres. A atuação depende das etapas de prevenção, mitigação, 
preparação e resposta aos desastres hidrometeorológicos. O sistema de monitoramento e alerta é 
caracterizado como medida não estrutural e permite que as comunidades em risco sejam informadas 
sobre os eventos extremos, minimizando os danos materiais e humanos, principalmente quando 
localizadas em regiões urbanas já consolidadas (adaptado KOBIYAMA et al., 2006). 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho considera as informações da rede telemétrica e a sua distribuição nos principais 
órgãos responsáveis pelo monitoramento no estado do Rio de Janeiro. O processo de automatização 
do sistema de monitoramento hidrometeorológico consiste de metodologia exposta por VISSIRINI 
(2018), em que associam-se as intensidades pluviométricas com os eventos extremos ocorridos. 
Ferramentas de aprendizado de máquina são propostas para análise de séries temporais aplicadas em 
fenômenos hidrometeorológicos. 

 

Órgãos de Monitoramento da Rede Telemétrica do Estado Rio de Janeiro 
Os principais órgãos que realizam o monitoramento hidrometeorológico em tempo real e 

mantêm a rede telemétrica do estado do Rio de Janeiro são: o Centro Nacional de Monitoramento e 
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Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN-NAC); Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de 
Desastres Naturais do Rio de Janeiro (CEMADEN-RJ) e o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de 
Janeiro (INEA). A Agência Nacional de Águas (ANA) e o Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET) também possuem estações de monitoramento, porém a transmissão de dados é de uma hora 
ou mais. Alguns municípios possuem sua própria rede telemétrica e realizam o monitoramento em 
tempo real, porém o serviço é constantemente afetado pela troca de governos, interferindo na 
qualidade, na continuidade e na garantia do histórico dos dados. 

Os três órgãos CEMADEN-NAC, CEMADEN-RJ e INEA mantém a sua própria rede e 
monitoramento. O CEMADEN-NAC tem como competência prover alertas de risco hidrológico e 
geológico em municípios monitorados para o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e 
Desastres (CENAD), que por sua vez os segmentam e direcionam para as Defesas Civis locais 
(BACELAR et. al., 2020). O CEMADEN-NAC abrange o Estado do Rio de Janeiro com 
pluviômetros automáticos, porém mais de 50% dos pluviômetros estão inoperantes, o que prejudica 
o monitoramento e envio de alertas para os municípios. O CEMADEN-RJ realiza seu monitoramento 
e envia alerta através de Short Message Service (SMS) em todo o estado, porém a rede telemétrica é 
recente e pouco distribuída, contemplando apenas 16 (dezesseis) municípios de um total de 92. O 
envio de alertas por sirenes acontece nos mesmos 16 (dezesseis) municípios. O INEA realiza o 
monitoramento através do Sistema de Alerta de Cheias (SAC), informando às autoridades com certa 
antecedência a ocorrência de chuvas intensas capazes de causas perdas humanas e materiais. 
Implementado para fornecer dados básicos para estudos relacionados à disponibilidade hídrica, em 
2009 o sistema passou também a fornecer ações para fase de prevenção e controle de inundações em 
todo Estado (BAHIENSE et al., 2015), de modo a se manter em atividade, fornecendo dados de chuva 
e nível e emitindo alertas de transbordamentos de rios, na atual conjuntura. 

Todos os órgãos têm a população como a principal interessada em receber os avisos e alertas, 
a diferença está na via de comunicação de cada um. O CEMADEN-RJ direciona seus alertas para as 
defesas civis municipais através de SMS e acionamento de sirene nos municípios que as possuem. O 
protocolo de decisão de acionamento da sirene é do município. O INEA emite alertas em linha de 
transmissão no aplicativo do Whatsapp para diversos órgãos governamentais interessados e não 
possui relação direta com a população. 

 

Automatização do Sistema de Monitoramento 
Para organização das propostas de monitoramento no Estado do Rio de Janeiro, segue a 

premissa de que o monitoramento hidrometeorológico inicia-se com a previsão meteorológica, sendo 
a primeira informação a estar disponível à população e aos tomadores de decisão, de modo a indicar 
às condições de nowcasting ou de curto prazo relacionado ao tempo. Na aproximação dos núcleos de 
chuva, são enviados informes para a avaliação meteorológica e hidrológica, como medidas de 
prevenção aos impactos potenciais imediatos. Enviado o alerta hidrológico, os gestores municipais 
mobilizam a equipe operacional e caso o fenômeno evolua à danos, caracteriza-se a situação de crise 
e realiza a evacuação da população em risco, através do envio de SMS e acionamento das sirenes. 
Com o feedback ou o retorno das defesas civis municipais e finalizado o “período de crise”, realiza-
se a desmobilização. Posteriormente, na avaliação das áreas afetadas e retorno da população às 
condições habituais, retorna-se o monitoramento para o estágio de vigilância. 

Com a necessidade de automatizar as etapas do monitoramento hidrometeorológico, em tempo 
real, buscou-se na literatura as tecnologias emergentes mais adequadas ao processo de 
monitoramento. De forma ainda conceitual, adequa-se ao sistema os avanços na teoria dos sistemas 
e na tecnologia da computação aplicados ao Machine Learning (ML) ou Aprendizado de Máquina 
(AM), visto que este tem sido amplamente utilizado em hidrologia, como Redes Neurais Recorrentes 
(AICHOURI et. al., 2015), e a aplicação do Long Short-Term Memory (LSTM), recomendado para 
identificação de séries temporais de dados hidrometeorológicos. 
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RESULTADOS 

Rede Telemétrica do Estado Rio de Janeiro 
A distribuição da rede telemétrica abrange a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro 

e parte da região serrana. A região norte-noroeste e litorânea possui uma quantidade de estação 
limitada, ausente de sirenes, sendo as demais regiões com sistema de alerta por sirenes. Constatou-se 
que 9 (nove) municípios não possuem estação telemétrica, sendo monitorados apenas por imagens de 
radar. O resumo da rede telemétrica existente no estado do RJ é discretizada na Tabela 1. 

Tabela 1 – Rede telemétrica disponível no estado do Rio de Janeiro. 

Instituição 
(Nível de governo) 

Quantidade de 
Estação Tipos de Estação Intervalo de 

envio de dados 
ANA (Federal) 115 Plu; Flu; Hidro 1 hora 

CEMADEN -NAC (Federal) 380 Plu; Hidro 10 minutos 
INMET (Federal) 26 Met 1 hora 
INEA (Estadual) 113 Plu; Hidro; Met 15 minutos 

CEMADEN-RJ (Estadual) 233 Plu*; Hidro* 15 minutos 
TOTAL 867 - - 

Plu: Pluviométrica; Flu: Fluviométrica; Hidro: Hidrológica; Met: Meteorológica; * possuem sirenes  
 

Automatização do Sistema de Monitoramento 
A relação da hidrologia com diversas abordagens de aprendizado de máquinas surge para trazer 

benefícios como velocidade e precisão nos envios de alerta, no acionamento das sirenes e tornar a 
tomada de decisão mais eficaz. Song (2020) identificou o modelo LSTM como uma ferramenta 
prática para previsão de descargas. O avanço tecnológico para o monitoramento hidrometeorológico 
considera a organização das séries temporais e bancos de dados existentes, os parâmetros de entrada 
no modelo e as respostas geradas da iteração do aprendizado de máquinas. Os resultados trazem 
premissas conceituais a serem aplicadas para o monitoramento hidrometeorológico. A Figura 1 
descreve as etapas adotadas para o monitoramento do estado do Rio de Janeiro e a Figura 2 apresenta 
os principais passos a serem incluídos no LSTM e, assim, aplicar as mudanças necessárias para 
automatização e aprimoramento do sistema de monitoramento e emissão de alertas 
hidrometeorológicos existente. 

Figura 1 – Etapas do monitoramento hidrometeorológico do estado do Rio de Janeiro. 

 
 

Figura 2 – Principais etapas para aplicação do LSTM no sistema de monitoramento e alertas hidrometeorológicos 
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CONCLUSÕES 

A gestão de risco de desastres no estado do Rio de Janeiro apresenta lacunas como desafios 
associados à crise política e ao sucateamento das instituições responsáveis pela prevenção e 
minimização dos riscos de desastres nos últimos anos. A rede telemétrica do estado do Rio de Janeiro 
é robusta, porém apresenta fragilidades na sua distribuição, manutenção e permanência de 
operacionalidade. Com isso, o sistema de monitoramento em tempo real propõe suprir a falta de dados 
instantâneos, como medida para assegurar a população aos eventos extremos, uma vez que os alertas 
emitidos são muitas vezes subjetivos e sem embasamento técnico. Com o avanço das tecnologias e a 
implementação de ferramentas automáticas, espera-se tornar o serviço mais eficaz como forma de 
diversificar as variáveis utilizadas na tomada de decisão para emissão dos alertas. 
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