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INTRODUÇÃO 

Através do Decreto MCTI nº 7.513, de 01 de julho de 2011, o Centro Nacional de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEN, foi criado. Em 18 de outubro de 2016, 

foi declarado como uma Instituição Científica e Tecnológica (ICT) integrante do Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), por meio do Decreto nº 8.877. No 

contexto nacional sobre sistemas de alertas operacionais o referido centro é referência no assunto, 

tendo como uma de suas missões específicas realizar o monitoramento e emissão de alertas para 

subsidiar a gestão de riscos e impactos de desastres naturais (CEMADEN, 2018). 

Em um contexto estadual, no Rio de Janeiro, temos o Centro Estadual de Monitoramento e 

Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN-RJ) que foi criado em 16 de janeiro de 2013 através da 

Resolução SEDEC nº 32. O referido Centro apresenta como algumas de suas missões específicas: 

testar e implementar sistemas de previsão e alerta para ocorrência de desastres naturais em áreas 

suscetíveis de todo o Estado do Rio de Janeiro. O CEMADEN-RJ faz parte da estrutura da Secretaria 

de Estado de Defesa Civil (SEDEC-RJ) que divide o território fluminense em oito regiões, cuja 

denominação é Regional de Proteção e Defesa Civil (REDEC) conforme descrito no (SEDEC, 2020). 

O CEMADEN-RJ realiza monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico 

ininterruptamente (24 horas por dia, 7 dias por semana) que ocorram ou impactem o território do 

Estado do Rio de Janeiro. Neste cenário, o presente estudo tem como objetivo geral apresentar o 

balanço dos alertas hidrológicos emitidos no período de contingência 2019/2020, compreendido entre 

outubro de 2019 e abril de 2020. Com a finalidade de cumprir o objetivo geral, foi estabelecido o 

seguinte objetivo específico: quantificar a distribuição espacial e temporal dos alertas hidrológicos 

emitidos para o período de contingência 2019/2020. 

METODOLOGIA 

A emissão de alertas para eventos adversos e/ou extremos hidrológicos é feita com base nos 

limiares pluviométricos definidos conforme preconizado no Plano de Emergência do Estado do Rio 

de Janeiro (2020). Em outubro de 2019 os alertas hidrológicos iniciaram sua emissão na estrutura da 

SEDEC-RJ. 

O envio dos alertas teve início em outubro de 2019, juntamente com o início da estação 

chuvosa no estado do Rio de Janeiro e, coincidindo com o início do “Ano Hidrológico”. O ano 

hidrológico é definido como: "Período contínuo de doze meses durante o qual ocorre um ciclo anual 

climático completo e que é escolhido por permitir uma comparação mais significativa dos dados 

meteorológicos" (DNAEE, 1976). De acordo com Naghettini & Pinto (2007), em grande parte da 

região sudeste do Brasil, o período de chuvas vai de outubro a março, sendo o ano hidrológico 

caracterizado pelo início do período chuvoso e o fim da estação seca. 
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Com o objetivo de definir os limiares de chuva a serem utilizados no monitoramento para a 

emissão dos alertas hidrológicos, considerando os riscos hidrológicos envolvidos, fez-se uma 

pesquisa a respeito de possíveis metodologias existentes no campo da hidrologia que pudessem ser 

aplicadas para este fim. Optou-se, portanto, pelo uso da metodologia de intensidade de chuva, através 

das relações Precipitação-Duração-Frequência (PDF) e Intensidade-Duração-Frequência (IDF). As 

equações IDF foram extraídas do Estudo de Chuvas Intensas no Estado do Rio de Janeiro (CPRM, 

2000) e aplicados para cada REDEC3, utilizando como dado de entrada o total anual das estações 

pluviométricas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), disponíveis nas Normais 

Climatológicas em (INMET, 2020)1 e (INMET, 2020)2. 

Cabe destacar que estes limites consideram variáveis hidrometeorológicas. Entretanto, para 

deflagrar um desastre hidrológico, existem demais parâmetros tão importantes quanto os primeiros, 

que são avaliados no momento do monitoramento em tempo real. Outro ponto relevante é que, no 

decorrer do período de contingência 2019/2020, a tabela inicial sofreu ajustes conforme necessidades 

práticas apresentadas no período resultando na Tabela 1, atualmente em vigor. Contudo, é necessário 

salientar que a metodologia permanece em constante evolução e aprimoramento. 

Tabela 1 - Tabela de Alertas – Risco Hidrológico – CEMADEN-RJ – 2019/2020 

ESTÁGIO DE  
MONITORAMENTO 

RISCO 
HIDROLÓGICO 

GATILHOS – PRECIPITAÇÃO / DURAÇÃO 

NORTE NOROESTE  
+  

B. LITORÂNEA 

B. FLUMINENSE + 
METROPOLITANA + 

CAPITAL + 
SUL + 

Parte da SERRANA  

SERRANA - 
Petrópolis, 

Teresópolis,  
Nova Friburgo 
SUL - Itatiaia, 

Resende 

COSTA VERDE 

VIGILÂNCIA MUITO BAIXO Sem previsão de chuva Sem previsão de chuva 
Sem previsão de 

chuva 
Sem previsão de 

chuva 

OBSERVAÇÃO BAIXO 

P < 35 mm-1h 
P < 50 mm-4h 

P < 65 mm-12h 
P < 75 mm-24 h 

P < 40 mm-1h 
P < 60 mm-4h 

P < 70 mm-12h 
P < 80 mm-24h 

P < 55 mm-1h 
P < 80 mm-4h 

P < 100 mm-12h 
P< 120 mm-24h 

P < 55 mm-1h 
P < 80 mm-4h 

P < 120 mm-12h 
P < 150 mm-24h 

ATENÇÃO MODERADO 

35< P <55 mm-1h 
50< P <80 mm-4h 

65< P <100 mm-12h 
75< P <125 mm-24h 

40< P <65 mm-1h 
60< P <90 mm-4h 

70< P <115 mm-12h 
80< P <135 mm-24h 

55 e 75 mm-1h 
80 e 110 mm-4h 

100 e 145 mm-12h 
120 e 170 mm-24h 

55 e 75 mm-1h 
80 e 135 mm-4h 

120 e 185 mm-12h 
150 e 225 mm-24h 

ALERTA ALTO 

55< P <65 mm-1h 
80< P <95 mm-4h 

100< P <120 mm-12h 
125< P <145 mm-24h 

65< P <75 mm-1h 
90< P <105 mm-4h 

115< P <135 mm-12h 
135< P <165 mm-24h 

75< P <85 mm-1h 
110< P <125 mm-4h 

145< P <170 mm-12h 
170< P <195 mm-24h 

75< P <85 mm-1h 
135< P <155 mm-4h 

185< P <210 mm-12h 
225< P <255 mm-24h 

ALERTA MÁXIMO MUITO ALTO 

P> 65 mm-1h 
P> 95 mm-4h 

P> 120 mm-12h 
P> 145 mm-24h 

P> 75 mm-1h 
P> 105 mm-4h 

P> 135 mm-12h 
P> 165 mm-24h 

P> 85 mm-1h 
P> 125 mm-4h 

P> 170 mm-12h 
P> 195 mm-24h 

P> 85 mm-1h 
P> 155 mm-4h 

P> 210 mm-12h 
P> 255 mm-24h 

RESULTADOS 

A análise dos alertas hidrológicos emitidos foi desenvolvida considerando o período de 

01/10/2019 a 30/04/2020. Durante esse período, foram abertos 477 alertas para o estado do Rio de 

Janeiro, totalizando 1.909 mensagens. Vale ressaltar que as mensagens englobam não só os alertas 

emitidos, como também as atualizações destes, referentes às mudanças de estágios de acordo com o 

risco hidrológico no momento do monitoramento. Dentre os estágios de monitoramento, os maiores 

números de mensagens concentram-se no estágio de “OBSERVAÇÃO” (40%), seguido do 

“ATENÇÃO” (27%). As mensagens de riscos hidrológicos alto, estágio “ALERTA”, e muito alto, 
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estágio “ALERTA MÁXIMO”, somam 10% do total, sendo o restante 25% relativo aos retornos ao 

estágio de VIGILÂNCIA. 

Na Figura 1 é possível observar a distribuição dos alertas e das atualizações ao longo do 

tempo, onde fica mais evidente que o mês de janeiro foi o que teve maior número de alertas enviados 

quando comparado aos outros meses. Este mês teve um aumento de 64% no número de alertas 

enviados em relação a dezembro. Março ficou em segundo, com um total de 83; outubro e abril foram 

os meses com menos alertas hidrológicos enviados, ambos com 36. 

Figura 1 - Gráfico de Distribuição dos Alertas Hidrológicos no Estado do Rio de Janeiro entre Out/2019 e Abr/2020 

 

Figura 2 - Total de mensagens enviadas por REDEC nos meses de outubro/2019 a abril/2020 

 

Conforme observado na Figura 2, a distribuição espacial por REDEC dos alertas hidrológicos 

emitidos oscilou entre 8% para a REDEC com o menor número e 17% para a REDEC com maior 
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número do total de alertas hidrológicos emitidos durante o período de contingência 2019/2020. O 

menor percentual foi registrado na REDEC Capital e o maior na Serrana, com valores absolutos de 

155 e 326, respectivamente. 

CONCLUSÕES 

A estatística dos alertas enviados no período de outubro/2019 a abril/2020 mostrou o número 

total de alertas hidrológicos emitidos neste período pelo CEMADEN-RJ, bem como sua distribuição 

espaço-temporal. Analisando-os é possível observar que as REDECs Serrana e Baixada Fluminense 

foram as que registraram maiores números de mensagens no período de contingência 2019/2020. 

Contudo, a Capital e a Costa Verde foram as que apresentaram os menores registros. Além dos fatores 

hidrometeorológicos que contribuíram para estes resultados, tal fato é esperado pois as duas últimas 

são REDECs compostas por menor número de municípios, sendo 1 município no caso da Capital, e 

4 no que se refere a Costa Verde. 

Outro fato evidenciado é que, mesmo a REDEC Norte-Noroeste não apresentando destaque 

no número de alertas hidrológicos total significativo no período de contingência 2019/2020, é uma 

região merecedora de destaque, pois foram registradas chuvas fortes em janeiro de 2020 que deixaram 

pessoas desalojadas e desabrigadas em vários municípios. Desta forma, a presente análise assinala 

uma discussão no tocante da resiliência e vulnerabilidade dos municípios. Assim destacamos que, 

quando trata-se da percepção de risco na prevenção dos desastres, mesmo que na ótica dos sistemas 

de alerta operacionais, é imprescindível a realização de uma avaliação multi e transdisciplinar, para 

que os gestores e tomadores de decisão possam avaliar amplamente o problema. 

O presente resumo cumpriu o seu objetivo de apresentar o balanço dos alertas hidrológicos do 

período de contingência 2019/2020 - CEMADEN-RJ. Recomenda-se que sejam publicados 

periodicamente boletins com balanços mensais dos referidos alertas hidrológicos emitidos pelo órgão. 

Assim, estarão disponíveis informações valiosas para futuros trabalhos científicos a serem 

desenvolvidos, além de ser o início do registro pragmático de uma longa e contínua série temporal de 

dados. 
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