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RESUMO 

 
As cidades estão cada vez mais urbanizadas, impermeáveis, populosas e com recursos de 

drenagem não projetados para este cenário. Quando há ocorrência de chuvas intensas, essa 

condição intensifica os impactos causados à população e, também, o aumento significativo de 

gastos para reparos emergenciais. O município de Macaé/RJ apesar de não ser uma cidade tão 

populosa quanto em grandes centros urbanos, apresenta grandes problemas com o quesito 

inundações, devido as suas particularidades construtivas, de relevo e destinação de recursos 

financeiros para tratativas dos problemas. Assim, o objetivo deste trabalho foi a adaptação de 

uma Análise Preliminar de Risco (APR), que é uma excelente ferramenta de gestão de risco na 

área industrial, para o entendimento dos impactos causados pelas chuvas intensas e acumulados 

de chuvas em áreas da cidade onde a urbanização é desordenada, ou os recursos de drenagem 

urbana não são suficientes para o escoamento de grandes volumes de chuva sem causar 

impactos. A APR, neste trabalho, foi adaptada para os cenários de chuvas intensas na região de 

estudo no levantamento dos riscos e impactos econômicos, sociais e ambientais, visto que a 

ocorrência desses eventos vem crescendo e um prévio conhecimento ajudaria nas tomadas de 

decisões pelo poder público municipal. Para isso, foi utilizado um cruzamento da planilha de 

dados de chuvas intensas com as reportagens relacionadas a esses eventos, constando os 

impactos gerados. Além disso, foram comparados os meses de janeiro, fevereiro, março 

novembro e dezembro por apresentarem maior precipitação, entre os anos mais significativos a 

nível de volume acumulado, com intervalo de pelo menos 8 anos entre eles, buscando avaliar o 

desempenho das obras citadas em reportagens que sinalizam ações preventivas e corretivas, 

buscando a verificação dos resultados dessas ações. Foi identificado que a grande maioria dos 

impactos levantados e citados na APR, apesar de ter sido extremamente difícil de não associa-

los a opinião pessoal, para isso foi utilizada a base teórica e o raciocínio lógico para garantir 

credibilidade e aceitação da caracterização dos impactos, indicando a real necessidade de 

conhecimento prévio da gestão pública para agir de forma mais assertiva na eliminação ou 

minimização desses, e não somente medidas emergenciais que são repetidas a cada evento 

deixando a população vulnerável.  

 
Palavras chave: Chuvas intensas. Riscos. APR. Impactos. 
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ABSTRACT 

 
Cities are increasingly urbanized, waterproof, populous and with drainage resources not 

designed for this scenario. When heavy rains occur, this condition intensifies the impacts caused 

to the population and the significant increase in expenses for emergency repairs. The 

municipality of  Macaé / RJ, despite not being a city as populous as large centers, presents major 

problems with the question of floods, due to its constructive peculiarities, of relevance and 

allocation of financial resources to deal with the problems. Thus, the objective of this work was 

the adaptation of a Preliminary Risk Analysis (APR), which is an excellent risk management 

tool in the industrial area, to understand the impacts caused by intense and accumulated rainfall 

in areas of the city, where urbanization is disordered, or urban drainage resources are not 

sufficient to drain large volumes of rain without causing impacts. APR, in this work, was 

adapted to the intense rain scenarios in the study region in the survey of the economic, social 

and environmental risks and impacts, since the occurrence of these events has been growing 

and prior knowledge would help in decision making by the public authorities municipal. For 

that, a crossover of the data sheet of intense rains was used with the reports related to these 

events, including the impacts generated. In addition, the rainiest months of January, February, 

March, November and December were compared with the same rainiest months with an interval 

of at least 8 years, seeking to evaluate the characteristics of the reports that signal the preventive 

and corrective works for an evaluation if these cited works had positive results or not. It was 

identified that the vast majority of the impacts raised and cited in the APR, although it was 

extremely difficult to not associate them with personal opinion, for this purpose the theoretical 

basis and logical reasoning was used to guarantee credibility and acceptance of the 

characterization of the impacts, indicating the real need for prior knowledge of public 

management to act more assertively in the elimination or minimization of these, and not just 

emergency measures that are repeated at each event leaving the population vulnerable. 

 
Keywords: Heavy rains. Scratchs .APR. Impacts. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O surgimento e a ampliação de áreas urbanas ao longo das margens de rios e planícies 

alagáveis, associado a um crescimento desordenado e acelerado dessas áreas, acarreta cada vez 

mais no aumento de ocorrência de inundações, sem contar com a deficiência de gestão e 

conhecimento prévio dos problemas previsíveis. Além dos fatores associados ao processo de 

urbanização, são observadas alterações climatológicas significativas, principalmente 

relacionados ao aquecimento global, trazendo cenários cada vez mais extremos de fenômenos 

de chuvas intensas e secas, por exemplo. Tais eventos vêm trazendo inúmeros impactos 

significativos para as populações de diversos lugares do mundo, sejam eles financeiros, sociais 

ou ambientais. 

Em regiões como a do município de Macaé, localizado no Norte Fluminense, as chuvas 

intensas vêm trazendo cada vez mais impactos a população, devido ao exponencial crescimento 

da área urbanizada e insuficiência de projetos de drenagem urbana. Tais impactos são 

maximizados pela dificuldade de reparos, alterações e melhoramentos dos sistemas de 

drenagem existentes, afetando diretamente o dia a dia da população, em áreas como mobilidade 

urbana, saúde pública, moradia, educação, entre outras. 

Os impactos causados pelas chuvas intensas e acumulo de chuvas significativas que 

apresentam problemas de escoamento devido a vários fatores como por exemplo:  

Galerias pluviais projetadas para um período diferente do atual, com população 

significativamente menor; canais pluviais dimensionados da mesma maneira; gestão política 

ineficiente ao longo dos anos; aumento muito grande da impermeabilização do solo; ocupação 

indevida de planícies naturalmente alagáveis; falta de investimento em manutenções efetivas 

nos processos de drenagem existente; acumulo de água de chuva pelos expostos juntamente 

com a elevação da maré aumentando o gargalo de escoamento; falta de uma cultura 

prevencionista da população, entre outros. 

A partir dessa situação delimitada, as consequências das chuvas intensas, (ou volumes 

significativos de chuvas persistentes), podem ser categorizadas como toleráveis, moderadas e 

não toleráveis a população. Essa categorização permite um mapeamento da gravidade e da 

necessidade de intervenções, para posteriormente poder se minimizar ou mitigar os impactos 

gerados. Uma ferramenta útil para que se possa executar tal tarefa é a Análise Preliminar de 

Riscos (APR). 
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1.1 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é analisar os impactos causados pelas chuvas intensas 

no município de Macaé-RJ entre 2012 e 2020, buscando caracterizar esses eventos através da 

APR, tendo o auxílio de dados de pluviosidade de Macaé no referido período. 

Os objetivos específicos são: 

� Analisar e entender as características dos Impactos gerados pelos eventos de chuvas 

intensas. 

� Mapear a gravidade desses impactos na sociedade. 

� Indicar as necessidades de intervenções em prazos diferentes para minimizar os 

impactos. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 CHUVAS INTENSAS EM ÁREAS URBANAS 

Os conceitos de enxurradas, alagamentos e enchentes muitas das vezes costumam ser 

confundidos entre si por tratarem todos causadores de impactos que podem ser naturais ou não, 

mas impreterivelmente são ocasionados pela água. Os estudos são abordados de diferentes 

maneiras por um grande número de pesquisadores que estudam a temática.  

2.1.1 Chuvas intensas 

A precipitação é toda água vinda do meio atmosférico que atinge a superfície, sendo 

chuva, granizo, geada ou neve segundo Tucci (1993). A precipitação pluvial ou chuva é a 

principal forma de entrada de água que contribui para o abastecimento das bacias hidrográficas, 

quando essas chuvas ocorrem com alta intensidade em ambientes com um solo muito 

impermeabilizado, e/ou com o relevo acidentado, produz uma elevada vazão de escoamento 

superficial. Esse escoamento é uma das principais causas dos alagamentos e causam danos ao 

meio rural e urbano. Esses danos podem ser: a erosão do solo; o transporte de sedimentos 

retirada de nutrientes e sementes em época de plantio; o assoreamento de rios e canais, 

enchentes; a possível rompimento de reservatórios; o desmoronamento em áreas críticas de 

risco; os alagamentos em áreas urbanizadas; o transbordamento de rios e canais, entre outros, 

trazendo inúmeros prejuízos a população, seja rural ou urbana, sendo a segunda com muito mais 

intensidade e frequência. 

As chuvas são caracterizadas pela altura pluviométrica (mm), tempo (h), intensidade 

(lâmina d’agua x intervalo de tempo [mm/h]), recorrência ou tempo de retorno (anos). Chuvas 

intensas, também conhecidas como chuvas extremas ou chuvas máximas, são aquelas que tem 

a característica de produzir elevada lâmina de água em um curto intervalo de tempo et al. Silva 

(2003). Complementando o mesmo raciocínio, para Tucci (1993), a precipitação máxima é 

determinada como a ocorrência extrema, com duração, distribuição temporal e espacial, 

essenciais para uma determinada área de captação. Com isso, afirma-se que a ocorrência de 

alagamentos se dá, em sua maioria, por eventos de chuvas intensas e precipitação máxima. 

Segundo at al. Araújo (2008) estas chuvas apresentam distribuição irregular tanto temporal 

quanto espacialmente devido à sua alta intensidade, frequentemente estas chuvas geraram 

vazões elevadas de escoamento superficial, acarretando em impactos negativos. Et al. Cecílio; 

Xavier; Pruski; Hollanda e Pezzopane. (2009) o conhecimento das chuvas intensas é 
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fundamental para a sociedade, no planejamento e práticas de conservação do solo e da água, e 

no manejo de bacias hidrográficas e dimensionamento de estruturas hidráulicas, tais como: 

barragens, vertedouros, terraços, drenos, bacias de contenção, entre outras.  

Uma das formas de representação das chuvas intensas é pela equação de intensidade-

duração-frequência (IDF). Essas equações são desenvolvidas a partir de dados pluviométricos, 

informação do evento intenso associado a uma duração e a uma frequência (período de retorno, 

em anos). Elas são utilizadas nos trabalhos de engenharia relacionadas a recursos hídricos, e 

comumente são representadas na forma a seguir. Segundo Mello e Silva (2013), a intensidade 

máxima média de precipitação cresce à medida que aumenta o período de retorno dessas 

chuvas, sendo diretamente proporcional, e decresce com a diminuição da duração do evento, 

sendo inversamente proporcional à duração.  

Para chuvas intensas são usados dados individuais para cada localidade ou estação 

pluviográfica para o ajuste das equações IDF quando não se possui esses dados, é possível a 

utilização de equações de locais próximos, que não tendem a afetar a confiabilidade da 

estimativa. Os cálculos devem ser feitos Mello e Silva (2013) com o uso de uma extensa base 

de dados, constituída de pluviogramas pertinentes a cada precipitação individual ocorrida em 

um posto pluviométrico específico durante anos de observação. Existe uma grande dificuldade 

para a aquisição de tais dados pluviométricos devido a deficiência dos mesmos, seja pela 

disponibilidade em quantidade ou qualidade adequadas, devido à baixa densidade de 

equipamentos registradores espalhados no país, e muitas das vezes as séries disponíveis são 

curtas e com falhas nos registros. 

 

2.1.2 Inundações urbanas 

O intenso desenvolvimento urbano brasileiro sem o devido planejamento ou com um 

planejamento defasado perante aos cenários atuais, tem agravado os diversos problemas 

socioambientais, ocasionando o aumento dos impactos gerados pelas inundações e aumentando 

significativamente a exposição da população que ocupam áreas urbanizadas de forma irregular 

e sem planejamento, agravando as consequências socioambientais. À medida que as cidades se 

urbanizam de forma desorganizada e sem o devido planejamento e controle, ocorre o aumento 

das vazões de escoamento superficial devido à impermeabilização de ruas e canalização de 

córregos e canais. Para Tucci e Bertoni (2003) a consequência disso é o aumento na produção 

de sedimentos, resíduos sólidos que são carreados paras os canais e galerias e a qualidade da 

água que é despejada nos recursos hídricos chega a ter 80% da carga de um esgoto doméstico. 
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Estes impactos têm produzido um ambiente degradado, afetando a qualidade de vida 

da população que nas condições atuais da realidade brasileira, sem o amparo de políticas 

públicas que visem solucionar ou mitigar esses impactos, a tendência é um provável 

agravamento da situação. De acordo com Acselrad (1999, p.86), 

A crise da legitimidade das políticas urbanas poderá ser atribuída também à 
incapacidade de se fazer frente aos riscos tecnológicos e naturais. Na perspectiva da 
equidade, o risco culturalmente construído, apontará a desigualdade intertemporal no 
acesso aos serviços urbanos com a prevalência de riscos técnicos para as populações 
menos atendidas pelos benefícios dos investimentos públicos ou afetadas pela 
imperícia técnica na desconsideração de especificidades do meio físico das cidades, 
tais como declividades, acidentes topográficos, sistemas naturais de drenagem. 

Contudo, além da crise da legitimidade das políticas urbanas, para Guerra e Cunha 

(2006, p.58) “a gravidade dos desastres naturais está diretamente relacionada com o nível de 

desenvolvimento econômico dos países”.�

Isso indica que os países subdesenvolvidos estão mais propensos a sofreram com as 

vulnerabilidades socioambientais devido a desigualdade de investimento público em locais 

menos organizados, devido à dificuldade e custo envolvidos para tais atuações. (Tucci 2003, 

p.11) complementa que, 

Da forte tendência de concentração demográfica urbana no mundo, a América do Sul 
está se destacando, ou seja, a concentração urbana nas cidades principais tem 
apresentado o ritmo de crescimento mais alto entre todas as regiões do mundo e o 
maior de todos os tempos. 

 Esta tendência de concentração urbana e metropolitana vai contra o lento ritmo de 

crescimento econômico e com uma estrutura de distribuição da utilização urbana 

crescentemente desigual, fazendo com que as periferias, que em sua grande parte é mais afetada 

com os impactos decorrente de eventos de chuvas intensas, indicando um processo de 

urbanização desordenada, com um incremento da pobreza e agravamento dos problemas 

socioambientais. Para Guerra e Cunha (2006, p.78) “Esse processo histórico de ocupação do 

espaço urbano gerou sérios problemas espacialmente diferenciados que resultam num quadro 

ambiental atual crítico”. 

As questões ligadas a inundações ocupam posição de destaque e necessitam soluções 

emergenciais que muitas das vezes as políticas públicas não conseguem abranger a dimensão 

do problema, às vezes por falta de investimentos públicos outras por negligencia, o que agrava 

ainda mais o quadro. Tucci (2003, p.49) afirma que, “O ambiente institucional de controle de 

inundações não leva a uma solução sustentável”.  

Existem poucas ações isoladas de alguns gestores fazendo que na grande maioria das 

vezes o atendimento a inundações somente ocorre depois de sua ocorrência já com as 

consequências geradas. Isso leva o problema a cair no esquecimento após cada ocorrência, 
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retornando na seguinte, fazendo com que a população sofra com impactos severos devido à essa 

negligência ou falta de gestão adequada, incluindo: perdas materiais e humanas; interrupção da 

atividade econômica das áreas inundadas; contaminação por doenças de veiculação hídrica 

como leptospirose, cólera, entre outros; contaminação da água pela inundação de depósitos de 

material tóxico, estações de tratamentos entre outros. Mas segundo Bentes (2006), outros 

fatores também podem ser associados à ausência de políticas mitigadoras da problemática das 

enchentes e inundações como: falta de conhecimento sobre controle de enchentes; falta de 

planejamento e gestão, ausência de fiscalização sobre gastos feitos a fundo perdido, sendo 

muitas das vezes executadas durante o estado de emergência onde não é necessário um processo 

de concorrência pública devido à urgência do processo. A junção de todos esses fatores acarreta 

na perpetuação dos problemas das enchentes e inundações urbanas. 

Nesse contexto classifica-se segundo Tucci (2003. P.45) dois tipos de inundações: a 

primeira classificada como inundação ribeirinha, assim definida: 

Quando a precipitação é intensa e o solo não tem capacidade de infiltrar, grande parte 
do volume escoa para o sistema de drenagem, superando sua capacidade natural de 
escoamento. O excesso do volume que não consegue ser drenado ocupa a várzea 
inundando de acordo com a topografia das áreas próximas aos rios. Estes eventos 
ocorrem de forma aleatória em função dos processos climáticos locais e regionais.   

Os rios normalmente possuem um ou mais leitos, o leito menor corresponde à seção 

de escoamento em regime de estiagem, ou de níveis médios e o leito maior pode ser influenciado 

pela topografia da várzea inundável e é geralmente inundado em períodos de intensa 

precipitação atmosférica, ocasionando as enchentes. A ocupação desordenada da área que 

corresponde ao leito maior do rio, por ocasião das cheias, gera grandes danos aos ocupantes 

dessas áreas e, também, às populações a montante, que são afetadas pelas elevações de níveis 

decorrentes da obstrução ao escoamento natural causada pelos primeiros ocupantes (TUCCI, 

2003. P 45). 

Na medida em que a população impermeabiliza o solo e acelera o escoamento através 
de condutos e canais a quantidade de água que chega ao mesmo tempo no sistema de 
drenagem aumenta produzindo inundações mais frequentes do que as que existiam 
quando a superfície era permeável e o escoamento se dava pelo pavimento natural.  

A frequência e magnitude das enchentes aumentam a cada período chuvoso, devido à 

desordenada distribuição do uso e ocupação do solo, assim como redes de drenagem urbana 

inadequadas que merecem estudos urgentes de adequação à vazão. O desenvolvimento urbano 

pode também produzir obstruções ao escoamento com o assoreamento dos rios com o acumulo 

de sedimentos referente a eventos anteriores aumenta muito os impactos em futuros eventos 

devido a drenagens inadequadas e obstruções ao escoamento junto a condutos. Estas enchentes 

ocorrem, principalmente, pelo processo natural no qual o rio ocupa o seu leito maior, em 
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decorrência de períodos de fortes precipitações atmosféricas e agravados pela intervenção 

antrópica. Compreendendo a dinâmica das inundações e enchentes e o processo de ocupação 

do solo urbano, pode-se elaborar planos de mitigação e soluções para esse crescente problema 

que afeta grande parte da população urbana. Isso resulta em uma perda da qualidade de vida e 

grandes impactos socioambientais, o poder público através de atenções para esses problemas, 

com o dever de impedir a deterioração das condições de vida da população que é afetada por 

esses impactos. 

2.1.3    Enxurrada 

De acordo com a COBRADE (1.2.2.0.0)1 , enxurrada pode ser definida como um 

escoamento superficial de alta velocidade e energia, provocado por chuvas intensas e 

concentradas, normalmente em pequenas bacias de relevo acidentado. Caracterizada pela 

elevação súbita das vazões de determinada drenagem e transbordamento brusco da calha fluvial, 

apresentando grande poder destrutivo. 

O termo enxurrada é conceituado, normalmente, por secretarias locais de Defesa 
Civil. Poe exemplo a prefeitura de Porto Alegre em conjunto a Secretaria de Defesa 
Civil da cidade classifica as enxurradas como “volume de água que escoa na superfície 
do terreno, com grande velocidade, resultante de fortes chuvas”.  
Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (Cobrade).  
Disponível em: (http://www2.portoalegre.rs.gov.br/codec/default.php?p_secao=83)  

2.1.4 Inundação 

De acordo com a COBRADE (1.2.1.0.0), inundação é a submersão de áreas fora dos 

limites normais de um curso de água em zonas que normalmente não se encontram submersas. 

O transbordamento ocorre de modo gradual, geralmente ocasionado por chuvas prolongadas 

em áreas de planície. O conceito de inundação já vem sendo abordado por um número maior 

de autores, é a nomenclatura mais utilizada para classificar eventos em áreas urbanas.  

É apontado por Tucci (2007) que a ocorrência de inundações em centros urbanos é tão 

antiga quanto às cidades ou qualquer aglomerado urbano, a inundação ocorre quando as águas 

dos rios, riachos, galerias pluviais saem do leito de escoamento devido à falta de capacidade de 

transporte de um destes sistemas e ocupa áreas onde a população utiliza para moradia, 

transporte, recreação, comércio, indústria, entre outros. Tucci (2007) ainda ressalva que tais 

eventos podem ser ocasionados devido ao comportamento natural dos rios e também ampliados 

pelo efeito de alteração produzida pelo homem na urbanização, como a impermeabilização das 

superfícies e canalização de córregos.  É caracterizado inundações por Pisani (2004) como 

���������������������������������������� �������������������
1 Cada desastre tem seu código de identificação segundo a codificação brasileira de desastres 

(COBRADE), esse é o que caracteriza enxurrada. 
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fenômeno natural, que ocorre quando a vazão a ser escoada é maior que a capacidade de 

descarga do sistema hídrico. A inundação em áreas ocupadas por atividades humanas, 

incompatíveis com a presença da água, se torna um desastre com impactos socioeconômicos 

podendo ser de grandes volumes.  

 

2.1.5 Alagamento 

De acordo com a COBRADE (1.2.3.0.0), alagamento pode ser definido como a 

extrapolação da capacidade de escoamento de sistemas de drenagem urbana e consequente 

acúmulo de água em ruas, calçadas ou outras infraestruturas urbanas, em decorrência de 

precipitações intensas. De acordo com as análises de Grilo (1992), os alagamentos ocorrem, 

geralmente, em áreas planas ou com depressões e fundos de vales, com o escoamento superficial 

comprometido pela topografia e falta ou insuficiência de um sistema pluvial no ambiente 

urbano. Ainda, quanto menor a extensão de áreas verdes, menor a infiltração de água no solo, 

que alimenta os aquíferos suspensos, causando menor auxílio para o escoamento superficial, as 

quais poderiam atenuar as causas dos mesmos (Teodoro; Nunes 2007). 

 

2.1.6 Enchente 

Em referência a Tucci (2001), as enchentes são divididas em dois tipos uma devido à 

urbanização e outras enchentes em áreas ribeirinhas:  

Enchentes devido a urbanização são caracterizadas devido à ocupação do solo de 

forma irregular ou não planejada tornando superfícies cada vez mais impermeáveis e as rede de 

galerias de escoamentos não condizentes com a vazão necessária para escoamento rápido do 

volume de água. O desenvolvimento urbano pode produzir obstruções ao escoamento das águas, 

ocasionando drenagens inadequadas e obstruções ao escoamento junto a condutos, 

assoreamentos devido ao carreamento de materiais particulados como areia, terra, resíduos de 

obras e outros é um sério agravante no impacto desses tipos de enchentes.  

Já as enchentes em áreas ribeirinhas são ocorrências naturais, atingindo a população 

que ocupa o leito maior dos rios e planícies alagáveis. Essas enchentes ocorrem, pelo processo 

natural no qual o rio ocupa o seu leito maior, de acordo com os eventos extremos. 
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Figura 1 – Ilustração de escoamento superficial 

Fonte: PAZ (2004) 
 

2.2 OCORRÊNCIA DE INUNDAÇÕES EM MEIO URBANO 

A inundação é um dos desastres naturais comuns no território brasileiro e este tipo de 

desastre ambiental é influenciado pela urbanização desordenada e pela impermeabilidade do 

solo entre outros fatores. Sendo assim, quanto menor tempo de concentração da chuva, maior 

o pico da vazão, este fator faz com que as áreas que frequentemente não inundavam passam a 

ter este tipo de evento. A incidência desse tipo de desastre ocorre em épocas de chuvas intensas 

de acordo com a localidade essas podem ser em diferentes estações do ano, onde normalmente 

um corpo hídrico de um rio ou córrego tem sua vazão aumentada durante um longo período. 

Este canal que é alimentado por esta chuva transborda passando a ocupar uma faixa lateral ao 

canal denominado como várzea ou zona de inundação natural. (KOBIYAMA, et al., 2006)  

É importante esclarecer que as inundações urbanas podem ocorrer por diversos fatores, 

sendo os principais deles a ineficácia do sistema de drenagem e a construção de centros urbanos 

em terrenos que naturalmente são afetados pelas enchentes. Tratando-se do processo de 

urbanização, as inundações são causadas pelo desmatamento, impermeabilização do solo 

urbano, construção inadequada de diques, alteração dos cursos naturais dos rios e projetos 

ineficazes de captação da água pluvial. Todos estes fatores urbanísticos aliados ao escoamento 

superficial aumentado pela mudança das características do solo urbano, favorecem a ocorrência 

de inundações em períodos onde as chuvas são frequentes ou intensas. 

Em países desenvolvidos, principalmente a partir da década de 1960 deu-se início ao 

questionamento sobre a drenagem urbana que sempre utilizou a forma tradicional, para 
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definição de projeto de grandes sistemas de galerias pluviais e as ações destinadas à melhoria 

do fluxo em rios e canais, concretizadas através de retificações e mudanças de declividade de 

fundo destinadas a retirar as águas acumuladas em áreas importantes, esse processo transfere o 

problema para outras áreas ou para o futuro. Esta visão ainda predomina em alguns meios 

técnicos, focaliza o controle do escoamento na própria calha do curso d’água, dando pequena 

importância à geração do escoamento nas superfícies urbanizadas (POMPÊO 2000).  

Ultimamente vem se introduzindo nos estudos, outras formas de abordar os problemas 

de alagamentos e  as planícies de alagamento ou planícies alagáveis, passando a ser objeto de 

planejamento, sofrendo restrições quanto à ocupação e ao tipo de obras, visando principalmente 

a garantir a área da seção de escoamento e a minimizar as perdas de carga hidráulica em 

decorrência de edificações nestas áreas, além da implementação de novas propostas de gestão, 

foram introduzidas as denominadas medidas compensatórias que buscam compensar os efeitos 

da urbanização, atuando sobre os processos hidrológicos e visando à redução de volumes ou 

vazões, em diferentes concepções quanto ao porte e localização das obras.  Em ambientes 

urbanos já consolidados, se faz necessária a implementação de uma série de medidas, que visam 

o controle do escoamento da água pluvial, antes de sua descarga nos corpos receptores segundo 

Tucci (2007). 

O hidrograma é um tipo de gráfico que que relaciona uma vazão de uma bacia 

hidrográfica ao tempo, existe uma grande diferença na representação de áreas urbanizadas e 

não urbanizadas, como o pico de concentração e o tempo de escoamento que impactam 

diretamente nas vazões, aumentando assim os possíveis alagamento. A figura 02 mostra a 

diferença de um hidrograma de uma área urbanizada, com muita impermeabilidade do solo com 

uma área não urbanizada que tem solos mais propícios a infiltração, amenizando assim a curva 

do hidrograma. 
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Figura 2 – Representação da diferença do hidrograma de área urbanizada e não urbanizada 

Fonte: VIRGILIIS (2009) 

 

A gestão da água no meio urbano e os recursos hídricos devem estar integrado ao 

próprio planejamento urbano, incluindo-se aqui o desenho da malha urbana e sua expansão, o 

zoneamento de atividades, a rede viária e de transportes etc (POMPÊO 2000).  

 

Tabela 1: Tempos de retorno exigidos para diferentes projetos hidráulicos. 

  

Fonte: Santos, 2010 
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2.2.1 Consequências das inundações em meio urbano 

O processo de inundação promove a destruição da infraestrutura das cidades afetadas, 

perdas agrícolas, propagação de doenças, além de gerar desabrigados, feridos e mortos. Essas 

inundações podem ser desencadeadas em áreas ribeirinhas, em consequência do mau 

planejamento urbano, além de inundações localizadas. 

Segundo Barbosa (2006) inundações em zonas urbanas, representa um grande 

problema para sociedade, dentre eles podem se destacar:  

� Perda de atividades econômicas das áreas atingidas, diminuindo a fonte de renda 

da região. 

� Contaminação por doenças de veiculação hídrica como, leptospirose, cólera, 

entre outras, 

� Prejuízos de perdas materiais e humanas; 

É defendido por Tucci (2007), que os prejuízos gerados por inundação, são 

classificados como tangíveis e intangíveis, sendo: 

 Os tangíveis classificados como danos físicos, prejuízos financeiros e custos com 

emergências. Os danos físicos são determinados por custos de limpeza, perdas de mobílias e 

equipamentos. O emergencial refere-se a evacuações, reocupações e habitações provisórias. O 

financeiro é decorrente a parada das atividades financeiras.  

Os custos intangíveis representam os danos que não se consegue mensurar valor 

monetário, como danos a obras de artes, prédios históricos e perda de vidas. Em Belo Horizonte, 

recentemente, no ano de 2020, foi possível observar os prejuízos tangíveis como os intangíveis, 

pois este além de danificar diversas residências e empresas, levou consigo várias vidas.  

Na concepção de programas, projetos ou investimentos, o impacto é simplesmente o 

conjunto de mudanças produzidas pela intervenção exercida sobre o mesmo. Estas mudanças 

podem ser diretas ou indiretas, intencionais ou não intencionais, positivas ou negativas. Por 

essa razão, é importante compreender que o impacto pode ser mais amplo do que os objetivos 

declarados de uma intervenção ou negócio, o que afeta seu processo de medição e valoração. 

 A Avaliação de Impacto se propõe a fornecer evidências sobre os impactos produzidos 

ou que se espera produzir, com o intuito de detectar ou comprovar que os impactos foram, pelo 

menos em parte, gerados pelo projeto, programa, política ou negócio de forma conhecida e 

prevista. A Avaliação de Impacto difere de outras formas de avaliação de projetos devido a sua 

incerteza, busca por elementos que possibilitem estabelecer uma relação de causa e efeito entre 

a intervenção e suas consequências.  
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Dentro da categorização dos impactos, principalmente referente a alagamentos, 

inundações e outras consequências de eventos de chuvas intensas, os impactos são inúmeros, 

porém neste trabalho será destacado somente os econômicos, sociais e ambientais. 

O impacto econômico é o mais perceptível pela população direta ou indiretamente 

ligadas aos eventos ou causas, sendo este considerados os mais diretos, negativos e não 

intencionais de acordo com a classificação citada acima. A economia de uma determinada 

localidade é afetada negativamente diretamente a grandeza da causa, porém muitas vezes 

mensuradas de forma não sistêmica pelos diversos setores envolvidos, podendo não trazer a 

realidade de seus efeitos. O impacto Social, é bem categorizado referente a esse tipo de evento, 

porém pouco relatado em estudos devido sua complexidade de entendimento da população, e 

os impactos ambientais que é muito discutido, porém não tratado com a sua devida importância. 

 

2.3 GERENCIAMENTO DE RISCOS E SUAS PRINCIPAIS ETAPAS 

A norma ABNT ISO GUIA 73:2009 (ABNT, 2009) define gestão de risco como 

“atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos”. 

Outra norma técnica para gerenciamento de riscos, a ABNT NBR ISO 31000 /2009 (ABNT, 

2009), define risco como “o efeito que essa incerteza tem sobre os objetivos”. O gerenciamento 

de riscos, na forma abrangente e integrada em várias áreas de estudo, teve suas origens na 

década de 1970 e hoje é amplamente utilizado por organizações públicas e privadas em vários 

setores, sendo eles econômicos, sociais, ambientais e de prazo de execução, recursos utilizados 

e qualidade dos projetos propostos. Sua aplicação possibilita estabelecer prioridades e instruir 

tomadas de decisão, baseando-se em estimativas científica e estatisticamente fundamentadas da 

probabilidade de ocorrência, da natureza e da magnitude dos impactos futuros sobre os 

objetivos da organização. 

O gerenciamento de riscos indica a necessidade de implantação de um processo de 

gestão contínuo na organização com o apoio e envolvimento de todos os seus segmentos. 

Segundo Gomes (2011), as técnicas empregadas em análises de riscos possuem a finalidade de 

prevenir e prever falhas e acidentes, mitigar consequências, além de auxiliar a gestão na tomada 

de decisões e elaboração de planos de emergência. Entretanto, para se alcançar tais finalidades, 

é necessário adotar um método sistemático e estruturado para a correta utilização das técnicas 

de Análise de Riscos.   

A análise de risco, de acordo com a norma ABNT ISO GUIA 73:2009, é o “ processo 

de compreender a natureza do risco e determinar o nível de risco”. Já o processo de análise de 
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risco, pode ser definido em duas etapas: a identificação de perigos e segurança e saúde 

ocupacional e a avaliação de riscos e impactos ambientais. As metodologias utilizadas para esse 

processo devem ser tanto o processo qualitativo ou quantitativo, podendo ser utilizados 

isoladamente ou em conjunto, dependendo da complexidade do sistema. Na Figura 3, é possível 

observar quais são as principais etapas em um processo de gerenciamento de riscos, processo 

esse que gera um ciclo que se denomina (PDCA) cujo iniciais indicam: 

� Planejar (Plan), 

� Fazer (Do),  

� Checar (Check)  

� Agir (Act). 

O ciclo PDCA tem a finalidade de manter uma sequência sistêmica para gerenciamento de um 

projeto, para que o mesmo tenha o efeito esperado e passe sempre por melhoria continua. 

 

 

 
Figura 3 - Adaptado de estruturas e processos 

Fonte: AS/NZS 4360:(2004) 
 

O contexto do processo ou projeto deve ser bem definido durante a elaboração dos 

estudos, minimizando o desprendimento de energia e tempo para resultados que não serão 

usados. Para isso, deve-se, desde a concepção até o início de qualquer etapa, ser discutido com 

frequência. 
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A etapa de identificação de riscos tem como principal objetivo determinar os riscos 

que podem afetar, positivamente ou negativamente o processo ou projeto. É importante o 

conhecimento das diversas áreas disciplinares a serem utilizadas (BARALDI 2018). As 

técnicas mais utilizadas para a identificação dos riscos são entre os envolvidos são: 

� Brainstorming - O objetivo é obter uma lista dos riscos do projeto com os 

participantes apresentando suas ideias sem qualquer tipo de restrição ou consenso 

entre seus participantes. 

� Técnica Delphi - O objetivo é o consenso entre especialistas. Consiste em obter a 

opinião de especialistas para alcançar o consenso após algumas rodadas deste 

processo. 

� Entrevistas - Consiste em entrevistas com os principais stakeholders (público de 

interesse) do projeto e especialistas buscando identificar riscos. 

Com os riscos identificados, passa-se para a próxima etapa que é a análise dos riscos, 

para desenvolvimento dessa etapa deve-se criar comissões para analisar cada um deles, por 

exemplo: 

� O que pode deflagrar esses riscos; 

� Quais as consequências, se ocorrerem; 

� Como prever que os riscos podem estar próximos de acontecer; 

� Como esses riscos costumam ser tratados. 

Na etapa de avaliação dos riscos segundo Joia (2015), deve-se utilizar as avaliações 

qualitativas que buscam analisar numericamente, e avaliações qualitativas que tem como 

objetivo priorizar os riscos avaliados para dar as devidas prioridades aos mais impactantes no 

processo. 

A etapa de tratamento dos riscos envolve identificar e determinar que medidas devem 

ser tomadas para evitar que os riscos estudados possam ter seus impactos anulados ou 

minimizados antes que aconteçam e, caso ocorram, que medidas de contingência emergenciais 

devem ser tomadas, por isso as etapas anteriores devem ser bastante confiáveis. 

A etapa de monitoramento de riscos de um projeto por Ruppenthal (2013)� é uma 

atividade constante e de melhoria continua, com isso o monitoramento das medidas de 

mitigação de riscos para se verificar se realmente estão produzindo os efeitos desejados são 

necessárias. São utilizadas técnicas como:  

� Reavaliação dos riscos 

� Auditorias de Riscos 
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� Análises de Variações e Tendências 

� Análise de Reservas 

Hoje existem inúmeras ferramentas desenvolvidas buscando o aprimoramento de 

gerenciamento de riscos, cada uma delas dá ênfase a uma fase do processo, porém todas tem 

uma maior eficácia nas etapas de elaboração do projeto. Será citada brevemente sobre algumas 

delas, porém a ferramenta escolhida foi a APR (Analise Preliminar de Risco), devido à 

proximidade da ferramenta com o uso no dia a dia. 

2.3.1   Ferramentas de gerenciamento de riscos 

Hoje com a popularização empresarial de planejamento de atividades inúmeras 

ferramentas são conhecidas entre elas estão: 

 

2.3.1.4 Hazard and operability study (estudo de perigos e operacionalidade) 

(Hazop) 

A ferramenta de gestão de risco HAZOP Hazard and Operability Study, ou Estudo de 

Perigos e Operabilidade, segundo Crawleye Tyler (2015) consiste em uma metodologia 

qualitativa para a identificação de risco ligado ao processo. Estes riscos podem, de fato, afetar 

pessoas, equipamentos, ambiente e demais elementos, ele investiga de maneira incisiva as 

partes do processo, detectando as possibilidades de variações do padrão projetado e esperado, 

além de reconhecer problemas que possam afetar os resultados da operação e promovam a 

redução da qualidade e produtividade de um produto o sistema. 

O propósito da utilização da HAZOP vai além da identificação dos riscos Kotek e 

Tabas (2012), buscando também evidenciar as suas causas e consequências, e ajudar a propor 

ações corretivas e preventivas para as mesmas. Os pontos focais da HAZOP são ligados ao viés 

de segurança e operabilidade, os de segurança dizem respeito aos riscos envolvendo 

colaboradores e maquinário. Já os de operabilidade comprometem a produção e qualidade. 

 Os passos básicos para a implementação são: 

� Seleção de um nó do processo. O nó é um gargalo de um processo mapeado 

anteriormente na maioria das vezes através de fluxogramas. 

� Seleção das variáveis físicas do processo, que serão analisadas para a identificação dos 

desvios que sofrem. Dentro de um processo produtivo industrial por exemplo são: 

vazão, temperatura, pressão etc. 
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São aplicadas palavras-guia às variáveis do processo, as combinações entre palavras-

guias e variáveis dizem respeito aos desvios que podem ocorrer nas variáveis ao longo do 

processo produtivo. As palavras comumente usadas são: nenhum; maior; menor; mais de; 

menos de; parte de; mais do que; outros. 

Após determinadas as palavras guias são combinadas com as variáveis listadas 

anteriormente, exemplo, a união entre “maior e temperatura”, “menor e pressão”. Desta forma 

são diagnosticados os possíveis problemas e a partir daí é trabalhado os passos seguintes: 

� Causas: dizem respeito aos motivos pelos quais o desvio acontece; 

� Consequências: relatam os efeitos trazidos pelo desvio em questão; 

� Providências: são as ações necessárias para que o desvio não ocorra e o processo 

possa ser seguido com planejado; 

� Detecção: refere-se ao método através do qual o erro pode ser constatado,  

Após tudo definido todas as informações devem ser consolidadas em algum tipo de 

planilha, de modo que facilite a identificação e organização das informações por todos os 

interessados. 

2.3.1.5  Diagramas de ishikawa 

O Diagrama de Ishikawa também é conhecido por diversos outros nomes, tais como: 

� ������������������������

� �������������������� ��

� ���!�����������������

� "�# ������$����������������������

� ��������� ���%�&�

O diagrama de Ishikawa é basicamente uma ferramenta que objetiva organizar o 

raciocínio na identificação de causas raiz de problemas (�!'�()*+��

�,. Ele relaciona o efeito 

a ser analisado com as causas mais influentes um dos outros nomes dado a ferramenta é 

diagrama 6M devido as causas de os problemas serem classificadas em 6 tipos: Máquina, 

Materiais, Mão-de-obra, Meio ambiente, Medida e Método, porém o diagrama de Ishikawa nem 

sempre precisa utilizar todos esses M’s para o levantamento das possíveis causas de um efeito, 

com isso, é importante avaliar quais são importantes para o processo a ser estudado. 

Basicamente os 6 M’s do Diagrama de Ishikawa são: 

� Máquina - Muitos problemas são derivados das falhas das máquinas e equipamentos. É 

importante analisar funcionamento dos equipamentos para que prejuízos sejam evitados 

e a produção seja mantida nos níveis previstos.  



�
�
�

�

�  Materiais - Está relacionado ao uso da matéria prima no processo, de forma a analisar 

situações nas quais existem materiais fora das especificações ou qualidade devida. 

� Mão-de-obra - A mão de obra está relacionada com as atitudes dos colaboradores na 

execução das atividades, muitos problemas podem ser originados devido a pressa na 

execução das tarefas, imprudência, falta de qualificação ou, até mesmo, ausência de 

competência.  

� Meio ambiente – É formado pelos problemas que estão relacionados aos ambientes 

internos e externos da organização  

� Medida - Está relacionado com as métricas utilizadas para medir, controlar e monitorar 

os processos.  

� Método - É a parte do Diagrama de Ishikawa que se refere aos procedimentos e métodos 

adotados pela organização. 

Para elaborar o Diagrama de Ishikawa devem ser adotados alguns passos que são: 

� Definir o problema ou efeito a ser estudado.  

� Juntar todas as informações a respeito desse problema.  

� Reunir uma equipe multidisciplinar, vinda de diferentes áreas, para que possam ajudar 

na criação do Diagrama de Ishikawa através de um brainstorming.  

� Estudar, classificar e priorizar as causas principais para elaborar ações focadas em 

corrigir as causas prioritárias desse problema.  

� Desenhar o diagrama de ishikawa de acordo com os 6 M’s. 

 
Figura 4 - Exemplo de diagrama de Ishikawa 

Fonte: ---&# �� &$ �&.��/�
�
,�

 
2.3.1.6 Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) 
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FMEA (failure mode and effect analysis) é uma ferramenta de gestão de riscos usada 

para aumentar a confiabilidade de um produto geralmente utilizada na fase de projeto ou 

processo (PUENTE 2002). A ferramenta consiste basicamente em condensar um grupo de 

atividades para detectar possíveis falhas e avaliar os efeitos das mesmas para o projeto/processo. 

A partir do levantamento dessas possíveis falhas, identificam-se ações a serem tomadas para 

eliminar ou reduzir a probabilidade de que as mesmas ocorram. Deste modo é obtida uma lista 

de possíveis falhas, organizada por ordem do risco que elas representam e com respectivas 

ações a serem tomadas para mitigá-las. Assim garante-se que todas as possíveis falhas negativas 

de um projeto/processos sejam consideradas e suas probabilidades de ocorrência minimizadas. 

Modo de falha está relacionado ao fato de como um processo pode ser levado a operar 

de maneira deficiente e é composto por três elementos:  

� Efeito - É a consequência que a falha pode causar ao cliente / usuário;  

� Causa - É o que indica a razão da falha ter ocorrido;  

� Detecção - É a forma utilizada no controle do processo para evitar as falhas potenciais. 

O método utilizado no FMEA é relativamente simples, de acordo com Toledo (2002) 

consiste basicamente em identificar e dispor todos os modos de falha em potencial em uma 

tabela que facilitará a sua interpretação. Após as falhas terem sido levantadas e dispostas na 

tabela, elas deverão ser analisadas e classificadas em relação à 3 aspectos: Severidade, 

detectibilidade e probabilidade. Após essa etapa são dispostos os valores possíveis em relação 

a cada aspecto, que na maioria dos casos é utilizado a escala de 1 a 10, como indicado no quadro 

1 abaixo: 

Quadro 1 – Definição de pesos para probabilidade 
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Fonte: RODRIGUES, (2004) 

O resultado da multiplicação desses 3 índices gera os “pesos” dos modos de falha 

ordenados de acordo com a sua importância. Desta maneira, obtêm-se uma tabela que auxilia 

na tomada de decisões de mudanças no projeto. Ex: Quadro 2 

Quadro 2 – Exemplo da determinação da multiplicação dos pesos 
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Fonte: RODRIGUES, (2004) 

 

Quanto maior o índice de risco, maior a urgência de adotar ações corretivas. Após o 

preenchimento do formulário, busca-se a ação preventiva a ser adotada, o prazo e o responsável. 

  

2.3.1.7 Análise preliminar de riscos (APR) 

A Análise Preliminar de Riscos teve origem na área militar com aplicação inicial na 

revisão de sistemas de mísseis Segundo Zocchio (1971). Como várias outras, essa ferramenta 

de gerenciamento de riscos tem como objetivo determinar os riscos e medidas preventivas antes 

que um processo, sistema ou produto entrem em sua fase operacional, ou buscando a 

intervenção necessária durante o processo prevendo danos e impactos, sendo aplicada nas fases 

já implementadas. Tudo o que puder ser identificado como risco de acidente ou de doença 

ocupacional e impactos ambientais, nesta fase deve merecer atenção, para que medidas 

preventivas adequadas possam ser tomadas e consequentemente evitar que riscos venham a 

causar impactos nos ambientes de trabalho.  

A APR é uma técnica de identificação de perigos e análise de riscos que consiste em 

identificar eventos perigosos, causas e consequências e estabelecer medidas de controle. Ela 

pode ser implementada nas áreas de sistemas, procedimentos, projetos ou atividades mais 

rotineiras, incluído a etapa de monitoramento que visa sempre melhorar a percepção dos riscos. 

Possui uma característica que é a necessidade da equipe multidisciplinar, onde os membros da 

equipe devem dispor de experiência em segurança e saúde ocupacional e pelo menos um que 

seja conhecedor do processo envolvido.  Recomenda-se que seja realizada por uma equipe 

coesa, estável e multidisciplinar. Esta metodologia procura examinar as maneiras pelas quais a 

energia possa ser liberada de forma descontrolada, levantando, para cada um dos perigos 

identificados, as suas causas, os métodos de detecção disponíveis e os efeitos sobre os 

trabalhadores, a população circunvizinha e sobre o meio ambiente.  

Em seguida é feita uma Avaliação quantitativa e qualitativa dos riscos associados, 

identificando-se, desta forma, aqueles que requerem priorização, além disso, são sugeridas 

medidas preventivas e/ou mitigadoras dos riscos a fim de eliminar as causas ou reduzir as 

consequências dos cenários de acidente identificados.  
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Segundo DE Cicco e Fantazzini, (1994), o desenvolvimento de uma APR necessita 

dos seguintes procedimentos:  

a) Definição do grupo que participará da análise;  

b) Subdivisão da instalação em diversos subsistemas;  

c) Definição das fronteiras do sistema e de cada subsistema;  

d) Determinação dos produtos e atividades com possibilidades de gerar acidentes;  

e) Realização da APR propriamente dita: preenchimento das planilhas de APR em 

reuniões do grupo de análises;  

f) Elaboração do relatório final;  

g) Acompanhamento da implementação das recomendações. 

Segundo SHERIQUE (2015), a APR determina a frequência de risco e gravidade, 

conforme a Quadro 3 no qual podem ser observadas as categorias de frequência. 

Quadro 3 – Categoria de frequência da APR 

Categoria Denominação Faixa de Frequência Descrição 

A 

EXTREMAMENTE 
REMOTA 

Menor que 1 
ocorrência em 
100.000 anos. 

Conceitualmente possível, 
porém extremamente 
improvável de ocorrer. Sem 
referências históricas nos 
bancos de dados. 

B 

REMOTA Ocorrência de 1 
evento entre 100 e 
100.000 anos 

Já pode ter ocorrido algum 
evento histórico, porém não 
esperado que ocorra durante a 
vida útil do empreendimento. 

C 
POUCO PROVÁVEL Ocorrência de 1 

evento entre 30 e 
100 anos. 

Possível de ocorrer durante o 
período de vida útil 

D 
PROVÁVEL Ocorrência de 1 

evento entre 1 e 30 
anos. 

Possível de ocorrer durante o 
período de vida útil 

E 
FREQUENTE Mais de um evento 

por ano 
Ocorrência esperada diversas 
vezes ao longo da vida útil. 

Fonte: SHERIQUE, (2015) 

Os cenários de acidente são classificados em categoria de severidade, conforme Tabela 

2, estes dados são qualitativos e fornecem indicação da severidade esperada de ocorrência para 

cada um dos cenários identificados. Segundo Sherique (2015), o risco, é dividido em três 

categorias, admitindo ser Tolerável, Moderado e Não tolerável, como aparece na Tabela 3, de 

categorias de risco. 
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Quadro 4– Classificação das severidades, segundo a ferramenta da APR 

Categoria Tipo Descrição 

I DESPREZÍVEL A falha não irá produzir danos funcionais ou lesões, nem 
contribuir com riscos ao sistema. 

II MARGINAL A falha irá degradar o sistema, porém sem danos maiores 
ou lesões. Pode ser compensada ou controlada 
adequadamente. 

III CRÍTICA A falha irá causar lesões, degradação do sistema, danos 
substanciais ou irá causar dano inaceitável (exige ações 
corretivas imediatas). 

IV CATASTRÓFICA A falha irá causar lesões, mortes ou perdas totais (com 
degradação severa no sistema). 

Fonte: SHERIQUE, (2015) 

 

Quadro 5 – Categorias de risco da ferramenta APR 

Categoria de Risco Descrição 

Tolerável (T) Não há necessidade de medidas adicionais 

Moderado (M) Risco mantido sob controle. Aplica-se uma nova análise para avaliar 
as alternativas disponíveis para e obter uma redução adicional de 
riscos 

Não Tolerável (NT) Risco não tolerável com os controles existentes. Métodos alternativos 
devem ser considerados para reduzir a probabilidade de ocorrência e 
as suas consequências 

Fonte: SHERIQUE, (2015) 

A partir da relação entre os quadros 3, 4 e 5 é gerada a matriz de riscos, conforme Quadro 

6, onde M representa moderado, T representa tolerável e NT não tolerável. 
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Quadro 6 – Tabela de categorização de severidade x frequência 

 
 
 
 

Categoria de frequência 
A 

Extremamente 
Remota 

B 
Remota 

 

C 
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Fonte: QUEIROZ (2013) 
 

 

Quadro 7 – categorias do risco quanto à frequência e severidade ferramenta (APR) 

Severidade 
Categoria da 
Frequência 

Categoria Descrição A B C D E 

IV Catastrófica 

Provoca morte ou lesões em uma ou mais 
pessoas, gera danos irreparáveis aos 
equipamentos e as situações ou valores 
resultantes dos dados ficam acima dos 
máximos aceitáveis. 

M M NT NT NT 

III Crítica 

Provoca lesões moderadas, causa danos 
severos aos  
equipamentos ou instalações e as situações 
ou os valores resultantes dos danos não 
superam os níveis máximos aceitáveis. 

M M M NT NT 
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II Marginal 

Provoca lesões leves, gera danos leves aos 
equipamentos ou instalações e as situações 
ou os valores resultantes dos danos não  
superam os níveis médios aceitáveis. 

T T M M M 

I Desprezível 
Não provoca lesões ou as lesões não são 
suficientes para gerar afastamentos e não 
gera danos aos equipamentos ou instalações. 

T T T T M 

Fonte: SHERIQUE, (2015) 

2.4 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE MACAÉ 

Segundo o histórico da cidade no site da prefeitura municipal, no início dos anos 70, 

Macaé começa a viver um novo modelo econômico a partir da descoberta do petróleo na Bacia 

de Campos, trazendo um enorme impulso na economia local e despertou interesse inclusive da 

Petrobras. A instalação dessa empresa em Macaé fez com que ela tenha se tornado uma das 

cidades que mais contribuem na geração de riquezas do estado do Rio de Janeiro. A cidade 

passou por uma expansão industrial significativa a partir da quebra do monopólio do petróleo, 

gerando um crescimento demográfico que fez a população chegar a 256.672 habitantes (IBGE 

,2019) 

Quadro 8 – Dados do município de Macaé 

Área Territorial  1.216,989 km² [2019] 

População estimada  256.672 pessoas [2019] 

Densidade demográfica  169,89 hab/km² [2010] 

Receitas realizadas  2.108.814,27099 R$ (×1000) [2017] 

Despesas empenhadas  1.844.434,30725 R$ (×1000) [2017] 

PIB per capita  62.961,48 R$ [2017] 

Fonte: Geo Macaé (2020) 

Com o aumento exponencial da população, principalmente nas últimas duas décadas 

não necessariamente o desenvolvimento de infraestrutura urbana acompanhou o mesmo ritmo, 

visto neste ponto os canais artificiais ou retificados que tiveram sua grande maioria nos anos de 

1935 a 1975 pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), sendo estes os 

canais Virgem Santa, do Capote, Macaé, Três Poderes , do Morro e Jurumirim, que cruzam 

grande parte da área urbanizada e são os grandes condutores das água pluviais oriundas das 

chuvas na cidade. É possível observar que apesar de ter vários canais drenantes, todos 

desembocam no rio Macaé, fazendo que este seja o único curso de água que drena a cidade e a 
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bacia do rio Macaé, sendo um importante personagem para o estudo de cheias e alagamentos 

na cidade. 

A Figura 5 é uma foto de satélite indicando os cursos de água, como canais abertos ou 

fechados que canalizam a água pluvial e esgoto para o rio Macaé, muita das vezes estes canais 

ou redes coletoras não foram dimensionados de forma adequada, ou não evoluíram juntamente 

com o crescimento da urbanização, causando inúmeros transtornos à população e ao meio 

ambiente  

 
Figura 5 - Identificação de corpos d’água/ localidades encontradas no trajeto da linha do canal 

Fonte: Atlas Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Macaé (2015) 
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Figura 6 - mapa da Bacia do rio Macaé com seus principais cursos d’água 

Fonte: INEA (2020) 
 
A Figura 7, mostra um ilustrativo da bacia do rio Macaé com suas nascentes na região 

serrana do município conhecido como porção superior ou alto curso, sues trechos retificados 

conhecidos como porção média ou médio curso e seu exutório que fica no litoral da cidade 

fazendo parte da porção inferior ou baixo curso. 

 
Figura – 7 Mapa ilustrativo da bacia hidrográfica do rio Macaé 

Fonte: Atlas Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Macaé (2015)  
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A Figura  8  mostra a divisão por bairros na região urbana do municipio de Macaé. O 

setor administrativo também organiza a cidade por cores para melhor administração do 

territorio do Municipio, indicando que existe uma grande concentração de bairros na região 

central da cidade onde seu relevo é, na grande maioria, planicies e em alguns pontos com 

ferenecia abaixo do nível do mar, agravando assim o processo de escoamento das águas 

pluviais. 

 
Figura 8 - Mapa dos bairros centrais do município de Macaé mais afetados com alagamentos  

Fonte: Macaé (2020) 
Na Figura 9 é mostrado a contribuição das sub bacias da bacia do rio Macaé, uma 

importante contribuição de águas, visto que todas convergem para a mesma bacia aumentando 

o volume de água que chega no seu exutório, também sendo impactado com a incidência das 

marés altas coincidentes em alguns momentos de chuva. 

Na Figura 9 mostra a média de pluviosidade em meses no território Brasileiro, 

caracterizando os meses com mais volumes de chuva na região estudada os são os meses de 

janeiro, fevereiro, novembro e dezembro. 
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Figura – 9 Atlas pluviométrico do Brasil em meses. 

Fonte: CPRM (2020)  
 

A diversidade climatológica fluminense é decorrente, portanto, da combinação de uma 

série de fatores físicos e atmosféricos locais. As escarpas de blocos falhados separam 

superfícies altas e montanhosas, que mergulham para o interior, de outras planas a suavemente 

onduladas, que se espraiam ao longo da costa do Estado do Rio de Janeiro, constituindo as 

baixadas litorâneas (BRANDÃO 2006).  

De acordo com a classificação de Köppen, a baixada campista é caracterizada pelo 

clima Tropical Úmido, com chuvas no verão ou outono, temperaturas elevadas e inverno seco. 

Abrange parte do litoral e a região norte/noroeste do Rio de Janeiro, litoral capixaba, oeste 

paulista e parte de Minas Gerais. Já a região Serrana é classificada como Clima Tropical de 

Altitude, onde os meses mais chuvosos ocorrem durante a primavera e o verão (setembro a 
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março) e os de estiagem, com o outono e inverno (abril a setembro). Nesse tipo de clima, a 

precipitação média é maior, pois o relevo condiciona a ocorrência de chuvas convectivas. 

A bacia do rio Macaé, recebe influência tanto de sistemas tropicais como de sistemas 

provenientes de latitudes médias, apresentando uma estação menos chuvosa no inverno e mais 

chuvosa no verão (BRANDÃO 2006). Os principais sistemas meteorológicos que influenciam 

na quantidade maior ou menor de chuvas na região são  

� ZCAS – Zonas de Convergência do Atlântico Sul; 

� FF – Frentes Frias 

� ASAS – Anticiclone subtropical o Atlântico Sul; 

� B – Baixas Pressões 

 
Figura 10. Esquema dos sistemas atmosféricos atuantes na AS no verão (adapt. de Reboita et al. 2012a). A sigla 
ANE refere-se aos ventos alísios de nordeste, ASE aos ventos alísios de sudeste, ASAS ao anticiclone subtropical 
do Atlântico Sul, B a uma baixa pressão atmosférica (ciclone), CCM aos complexos convectivos de mesoescala, 
FF a uma frente fria, FQ a uma frente quente, JBN ao jato de baixos níveis a leste dos Andes, Tróp Cap ao Trópico 
de Capricórnio, ZCAS à Zona de Convergência do Atlântico Sul e ZCIT à Zona de Convergência Intertropical 
Fonte: REBOITA (2012)  

 
 

Para maior detalhamento da caracterização das normais climatológicas do município 

de Macaé de modo a abranger a bacia como um todo foi retirado do climate-data.org a normal 

climatológica em meses para identificação futura das chuvas no município de estudo.  
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TABELA 2 - Normais climatológicas ����;�	����<��
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Fonte: CLIMATE (2020) 
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3. METODOLOGIA  
   
A metodologia utilizada neste trabalho partiu primeiramente do levantamento de dados 

de chuvas intensas e continuas no município de Macaé, a sazonalidade das chuvas na região 

mostra que os maiores volumes são nos meses da primavera e verão, tendo médias de volumes 

de chuvas acumulados maiores e chuvas mais intensas nesses meses, com isso foi buscada a 

caracterização dos impactos gerados pelos riscos trazidos por essas chuvas, dividindo em 

impactos ambientais, sociais e econômicos. Após a o levantamento de dados de chuvas nos 

meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, foram analisadas reportagens no site 

da prefeitura municipal de Macaé, que foi a fonte jornalística que mais apresentou reportagens 

com indicação e alguns relatos numéricos dos efeitos dos impactos gerados pelos riscos das 

chuvas intensas no município. Com o cruzamento desses dados, foi trabalhado a relevância dos 

impactos mais comuns, e utilizado também conhecimento adquirido ao longo dos eventos para 

uma melhor caracterização desses impactos. 

Nas reportagens jornalísticas analisadas, foram identificadas inúmeras matérias com a 

indicação de obras preventivas, com o intuito de melhorar os processos de macro e micro 

drenagem urbana visando assim minimizar os impactos relacionados a esse tipo de evento. Com 

os levantamentos e as informações das chuvas acumuladas no período dos anos de 2005 a 2020, 

foi trabalhado um levantamento dos maiores volumes dos meses mais chuvosos, e comparado 

entre eles com uma separação mínima de 8 anos entre os maiores volumes acumulados no mês, 

visando a garantia de ter uma referência mais parecida entre os eventos para o estudo da eficácia 

das obras relacionadas nas reportagens se elas surtiram efeito ao longo do tempo, diminuindo 

os impactos à população, a análise de chuvas intensas nos dois períodos irá revelar uma 

diferença de impacto significativo. O período trabalhado foi escolhido devido ao início das 

postagens das reportagens na fonte escolhida como base do estudo,  

Com o propósito de estruturar uma análise mais sistêmica, foi adaptada a Análise 

Preliminar de Risco, muitas vezes utilizadas em áreas industriais para levantar, prevenir e 

monitorar a segurança de trabalhadores e os componentes de uma indústria. Sua adaptação 

buscou a caracterização desses impactos como Toleráveis, Moderados e Não Toleráveis a 

população. A caracterização correta da gravidade dos impactos pode ser utilizada por gestores 

tomadores de decisões, onde podem ser destacados os impactos mais significativos e quais 

devem ser trabalhados de forma imediata. Posteriormente, a ação mais assertiva por parte dos 

gestores poderia diminuir as perdas da população, os gastos não previsto do setor público, a 

interrupção de serviços essenciais como escolas, hospitais, postos de saúde, entre outros. 
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A APR foi criada em uma planilha com 6 colunas sendo: 

� Causa básica (causas básicas dos riscos levantados) 

� Levantamento dos riscos (são os riscos possíveis identificados com base nas 

causas); 

� Causas imediatas (são as causas imediatamente ligadas aos impactos); 

� Impactos (são os impactos levantados pelas causas imediatamente ligados aos 

mesmos) 

� Categoria dos impactos (é o cruzamento das planilhas de severidade x 

probabilidade) 

� Medidas preventivas (são as propostas a serem observadas para mitigação ou 

eliminação dos impactos)  
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4. RESULTADOS 

Os resultados obtidos neste trabalho foram a identificação de chuvas intensas e 

acumulados significativos, buscados nos meses de maior volume pluviométrico de cada ano. 

Realizando o comparativo entre esses meses e as matérias de mídia, principalmente no site da 

prefeitura municipal de Macaé, foi possível caracterizar as causas básicas, causas imediatas, 

riscos e impactos, para que alternativas de mitigação desses impactos pudessem ser esboçados. 

Primeiramente, é possível observar na tabela a seguir os dados de precipitação mensal 

acumulada em Macaé. 

Na tabela 3 os números destacados em vermelho são os meses analisados nos gráficos, 

esses meses são os meses mais chuvosos no município e foi feito uma separação mínima de 8 

anos entre eles para buscar a eficiência das obras citadas em reportagens jornalísticas. 

Tabela 3 – Precipitação em Macaé (mm) de 2005 a 2020 por mês.  
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

2005 111 103 145 24 44 20 19 24 34 41 166 170 
2006 84 116 76 13 6 13 2 16 49 44 199 128 
2007 184 51 83 41 45 9 16 87 27 60 87 97 
2008 176 87 165 127 14 15 12 3 148 165 346 293 
2009 250 141 77 198 27 57 34 19 62 155 106 270 
2010 45 183 245 119 65 14 134 10 27 112 225 124 
2011 93 22 159 133 48 43 16 51 39 123 108 112 
2012 263 15 56 24 158 211 23 63 29 32 126 43 
2013 220 59 218 34 40 47 19 56 56 42 167 293 
2014 2 10 27 51 38 50 77 14 4 16 49 32 
2015 0 17 102 35 47 46 21 4 80 77 178 139 
2016 176 44 113 20 33 69 31 6 52 102 226 119 
2017 81 50 65 65 60 31 34 16 3 33 170 115 
2018 175 152 179 107 71 22 18 92 65 110 235 63 
2019 55 94 196 38 239 16 22 42 108 34 246 232 
2020 176 161 153 85 27 

       

Média 119 79 112 62 56 39 28 31 45 70 155 148 
Fonte: LAMET (2020) 
 

 

 

 

 



���
�

�

Tais dados podem ser melhor visualizados na Figura 11 a seguir, onde é possível 

observar o caráter sazonal da precipitação mensal, além de outliers, que apresentam meses onde 

a chuva registrada foi bem acima de sua respectiva mediana. 

 

Figura 11- Gráfico boxplot sazonal de incidência de chuvas 

Fonte: Elaborada pelo autor (2020) 

 

As figuras a seguir mostram o comparativo entres o mesmo mês em anos diferentes com 

diferença mínima de 8 anos. 
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Janeiro 

   

 

Janeiro de 2012 e janeiro de 2020 – Identificado um volume realmente grande de 

chuvas, acima da média das normais climatológicas, o ano de 2012, no entanto teve um volume 

maior acumulado dividido em 3 momentos, todos com grandes acumulados que impactaram a 

população com suas causas imediatas com duas chuvas intensas, seguidas de chuvas 

secundárias aumentando assim a gravidade dos impactos. Já o ano de 2020, o acumulado maior 

foi em apenas 1 momento, com uma chuva intensa seguidas de secundárias, novamente 

agravando os impactos. 
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Figura 12- Gráfico janeiro 2012 

Fonte: Elaborada Pelo autor (2020) 

Figura 13- Gráfico janeiro 2020 

Fonte: Elaborada Pelo autor (2020) 
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Fevereiro 

   

 

Fevereiro de 2010 e fevereiro de 2020 – O mês de fevereiro de 2010 foi um mês 

atípico, não acusando nenhuma chuva antes do dia 26/02 que apresentou uma chuva de enormes 

proporções, chegando a 180 mm em apenas 24 horas. Esse tipo de chuva realmente traz muitos 

impactos, porém não houve chuvas secundárias minimizando o tempo de reparo, já o mês de 

fevereiro de 2020 foi mais distribuídas as chuvas ao longo dos dias com dois acumulados 

significativos, um bem mais que o outro, os acumulados apresentam mais dificuldade de 

tratativa dos impactos devidos as chuvas secundárias que vem após chuvas intensas agravando 

suas consequências. 
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Figura 13- Gráfico Fevereiro 2010 

Fonte: Elaborada Pelo autor (2020) 

Figura 14- Gráfico Fevereiro 2020 

Fonte: Elaborada Pelo autor (2020) 



�
�
�

�

 

Março 

   

 

Março de 2010 e março de 2019 – O mês de março já tem uma diminuição da média 

de chuvas indicando a proximidade com a mudança de estação, sendo esta com menor volume 

de chuvas. O mês de março de 2010 apresentou 2 momentos ao longo dos dias com chuvas 

consideráveis, mas não impactantes isoladamente, porém as continuidades dos dias com chuvas 

acumularam 120 mm e 106 mm respectivamente, novamente causando impactos para 

população. Já março de 2019 teve um momento com uma chuva intensa, seguido de alguns dias 

de chuvas secundarias totalizando quase 100 mm, novamente citado em mídias impactos 

moderados e não tolerados. 
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Figura 15- Gráfico março 2010 

Fonte: Elaborada Pelo autor (2020) 

Figura 16- Gráfico março 2019 

Fonte: Elaborada Pelo autor (2020) 
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Novembro 

   

 

Novembro de 2010 e novembro de 2019 – Os meses de novembro geralmente são 

muito chuvosos no município de Macaé, com uma média pluviométrica bastante significativa, 

novembro de 2010 por sua vez teve uma distribuição mais equalizada ao longo do mês, porém 

apresentando uma chuva intensa de quase 85 mm acumulados em 24 horas, com chuvas 

secundarias não volumosas mas constantes, condição essa que agrava a possibilidade de 

mitigação dos impactos, já novembro de 2019 teve um períodos do mês, mais concentrado entre 

os dias 9 e 24 com uma constância de chuvas significativas tendo os dias 15 e 21 com chuvas 

de grandes volumes e chuvas secundárias, agravando ainda mais as consequências dos 

impactos. 
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Figura 17- Gráfico novembro 2010 

Fonte: Elaborada Pelo autor (2020) 

Figura 18- Gráfico novembro 2019 

Fonte: Elaborada Pelo autor (2020) 
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Dezembro 

   

 

Dezembro de 2008 e dezembro de 2019 – Os meses de dezembro também são de 

volumes grandes de chuvas no município de Macaé, com sua média de aproximadamente 150 

mm. O mês de dezembro do ano de 2008 teve um grande volume acumulado de 293 mm 

aproximadamente, quase duas vezes a média. As características do mês de dezembro de 2008, 

ficou dividido basicamente em dois períodos de chuvas intensas e secundarias trazendo um 

acumulado grande. Houveram duas chuvas intensas que ultrapassaram os 60 mm em 24 horas, 

com agravantes de chuvas antecessoras a intensa ou secundária as mesmas agravando de forma 

exponencial os impactos gerados. Já o dezembro de 2019 teve uma distribuição mais equalizada 

ao longo dos dias, porém uma chuva intensa que ultrapassou os 70 mm em 24 horas com chuvas 

secundarias. Todos esses impactos são agravados pela falta de eficiência na gestão de 

manutenção das redes pluviais, além dos resíduos sólidos descartados incorretamente, que 

entopem os canais de escoamento da água. 

   

 

 

���A��

	��A��

		�A�	


A



�
A



	

A



	�
A



�

A



��
A



�

A


	 � � � �
	
	
	
�
	
�
	
�
	
�
�
	
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	

�
��
$
�
�
�5
6 
��
�

���

��C��.� ��

�

���$���56 !$���3�� 

!$���3�� ������3 %>��

���A��

��A��


A



�
A



	

A



	�
A



�

A



��
A



	 � � � � 			�	�	�	��	���������	

�
��
$
�
�
�5
6 
��
�

���

��C��.� ��
	�

���$���56 !$���3�� 

!$���3�� ������3 %>��

Figura 19- Gráfico dezembro 2008 

Fonte: Elaborada Pelo autor (2020) 

Figura 20- Gráfico dezembro 2019 

Fonte: Elaborada Pelo autor (2020) 
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4.1 EVIDÊNCIAS DE MATÉRIAS RELACIONADAS AS CHUVAS SEUS IMPACTOS 

E TRATATIVAS 

As matérias oriundas do site da prefeitura municipal de Macaé referente aos meses 

mais chuvosos de 2005 até 2020, citam vários impactos registrados no decorrer e 

principalmente nos pós chuvas intensas e maiores volumes acumulados ao longo de dias. No 

conteúdo das matérias indicam acontecimentos como deslizamentos, alagamentos, 

desabrigados, desalojados, mortes, obras preventivas, obras e planos emergenciais, indicação 

de investimentos com alguns valores, alguns impactos ambientais e até alguns relatos da 

população. Os títulos de alguma das principais matérias analisadas foram:  

 

SEMUSP REALIZA LIMPEZA E BUSCA SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS CAUSADOS PELAS 

CHUVAS - 2009-01-06 16:34:20 - Jornalista: MONTEIRO, Maria Izabel 

PREFEITURA E DEFESA CIVIL EM ALERTA MONITORANDO CHUVAS NO MUNICÍPIO - 2009-

01-06 16:54:25 - Jornalista: MONTEIRO, Maria Izabel 

SECRETARIA DO INTERIOR MONITORA E INICIA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - 

2009-01-09 12:02:48 - Jornalista: MONTEIRO, Maria Izabel  

PREFEITURA CONTINUA COM AÇÕES DE LIMPEZA URBANA - 2009-01-16 14:25:05 - Jornalista: 

MONTEIRO, Maria Izabel 

OPERAÇÃO TAPA BURACO SUSPENSA POR CONTA DAS CHUVAS - 2009-01-23 11:13:26 - Jornalista: 

SANTOS, Mário Sérgio  

MACAÉ TERÁ SISTEMA DE ALERTA DE CHEIAS - 2009-01-30 17:26:18 - Jornalista: Assessoria Inea 

PREFEITURA RECUPERA ESTRADA DO IMBURO - 2009-01-30 18:24:42 - Jornalista: BRUST Catarina  

PREFEITURA MONITORA BAIRROS ABAIXO DO NÍVEL DO MAR - 2008-09-29 16:29:22 - Jornalista: 

ACOSTA Lourdes  

MACRODRENAGEM AUMENTARÁ CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DAS CHUVAS - 2020-01-22 12:41:00 - 

Jornalista: GAMA Tatiana  

COMUNICADO: INTERDIÇÃO PONTE DO BAIÃO - 2020-02-18 21:20:00 - Jornalista: Equipe Secom 

CHUVA DESTA QUINTA-FEIRA ULTRAPASSOU MÉDIA DO MÊS DE FEVEREIRO - 2010-02-26 

10:28:12 - Jornalista: BRUST Catarina  

SEMUSP FAZ LIMPEZA EM CANAIS, VALÃO E BAIRROS - 2010-03-11 12:43:41 - Jornalista: NUFFER 

Elis Regina  

PREFEITO VISTORIA OBRAS DO PROGRAMA ÁGUA LIMPA - 2009-11-02 14:29:44 - Jornalista: 

BRAGA Janira  

PREFEITURA PROMOVE AÇÃO EMERGENCIAL PARA MINIMIZAR ALAGAMENTOS NA NOVA 

ESPERANÇA - 2009-11-11 11:33:42 - Jornalista: NORONHA Simone 

CONCLUÍDA A INSTALAÇÃO DE TUBOS NA RUA TÉLIO BARRETO - 2009-11-17 11:32:09 - 

Jornalista: MONTEIRO, Maria Izabel 
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MACRODRENAGEM: PROSSEGUE INSTALAÇÃO DA QUARTA PONTE NO CANAL FÁBIO 

FRANCO - 2009-11-19 09:41:01 - Jornalista: MONTEIRO, Maria Izabel  

CONTINUAM AÇÕES PARA INSTALAR AS BOMBAS DE SUCÇÃO NA ELEVATÓRIA DA TÉLIO 

BARRETO - 2009-11-27 15:22:16 - Jornalista: MONTEIRO, Maria Izabel 

INFORME CHUVAS - 18H - 2019-11-14 18:04:00 - Jornalista: Equipe Secom 

INFORME CHUVAS - 7H - 2019-11-15 06:58:00 - Jornalista: Equipe Secom 

DEFESA CIVIL VISTORIA RESIDÊNCIAS E LOCAIS AFETADOS PELAS CHUVAS NA REGIÃO 

SERRANA - 2008-12-03 15:34:13 - Jornalista: MONTEIRO, Maria Izabel 

PREFEITURA E EMPRESÁRIOS DISCUTEM MELHORIAS PARA ESCOAMENTO DE REGIÃO DE 

IMBOASSICA - 2008-12-01 17:19:08 - Jornalista: MONTEIRO, Maria Izabel 

SERVIÇOS PÚBLICOS MANTÉM EQUIPES EFETUANDO A LIMPEZA DA CIDADE - 2008-12-01 

17:45:57 - Jornalista: MONTEIRO, Maria Izabel 

ATERRADO DO IMBURO: FAMÍLIAS ATINGIDAS POR ALAGAMENTO SÃO ATENDIDAS PELA 

DEFESA CIVIL - 2008-12-01 18:13:47 - MONTEIRO, Maria Izabel 

ÁGUAS NA REGIÃO DO IMBURO COMEÇAM A ABAIXAR E DEFESA CIVIL CONTINUA 

ATENDIMENTO AOS MORADORES - 2008-12-03 15:39:31 - Jornalista: MONTEIRO, Maria Izabel 

PREFEITURA E DEFESA CIVIL EM ALERTA MONITORAM CHUVAS EM TODO MUNICÍPIO - 

2008-12-17 15:28:35 - Jornalista: MONTEIRO, Maria Izabel 

CHUVAS: PREFEITURA MONITORA NOVA HOLANDA - 2008-12-18 15:25:34 - Jornalista: 

MONTEIRO, Maria Izabel 

PREFEITURA INSTALA NOVA PONTE METÁLICA NA ENTRADA DO ÓLEO - 2008-12-29 15:19:28 - 

Jornalista: MONTEIRO, Maria Izabel 

SHOW DE RÉVEILLON EM GLICÉRIO É CANCELADO DEVIDO À CHUVA - 2008-12-31 11:43:02 - 

Jornalista: BRUST Catarina  

 

Com os dados das matérias, foi possível elaborar uma APR para que os impactos das 

chuvas intensas e acúmulos dos volumes de menores chuvas, pudessem ser categorizados. 
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Analise Preliminar de Riscos (APR) 

ANALISE PRELIMINAR DE RISCOS 
APR DOS RISCOS DE CHUVAS INTENSAS EM MACAÉ 

CAUSA LEVANTAMENTO 
DOS RISCOS 

CAUSAS 
IDENTIFICADAS IMPACTOS GERADOS SEVERI-

DADE 
FREQUEN- 

CIA 

CATEGORIA 
DOS 

IMPACTOS  
FREQUENCIA 

X 
SEVERIDADE 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

CHUVAS 
EXTREMAS 

NO 
MUNICIPIO 
DE MACAÉ 

ENXURRADAS  

EXCESSO DE 
ESCOAMENTO 
SUPERFICIAL; 

 
FALTA DE 

MANUTENÇÃO NOS 
RECURSOS DE 

COLETAS DE ÁGUA 
PLUVIAL; 

 
FALTA DE INFRA 
ESTRUTURA DE 

ESCOAMENTO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS; 

 
 
 

FALTA DE 
CAPACIDADE DOS 

CANAIS COLETORES; 
 

PROJETOS 
INADEQUADOS OU 
INEFICIENTES DE 

DRENAGEM URBANA; 
 

AUMENTO 
DESCONTROLADO DE 
OCUPAÇÃO EM ÁREAS 

DE RISCO; 
 

AUMENTO DA 
IMPERMEABILIZAÇÃO 

DO SOLO COM 
ASFALTAMENTOS E 

CONSTRUÇÕES 

ECONÔMICOS       PLANEJAMENTO E 
IMPLEMENTAÇÃO DE 

MANUTENÇÕES 
FREQUENTES 

 DE BOCAS DE LOBO E 
CANAIS; 

 
ESTUDO E 

IMPLEMENTAÇÃO DE 
OBRAS ESTRUTURAIS 
PREVENDO UM TEMPO 

DE RETORNO 
ADEQUADO AOS  

PROJETOS DE 
DRENAGEM; 

 
LEVANTAMENTO 
ADEQUADO DOS 

PONTOS CRÍTICOS DE 
ALAGAMENTOS; 

 
CRIAÇÃO DE FUNDO 

PARA TRATATIVA DOS 
IMPACTOS CAUSADOS; 

 
UTILIZAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO 
PERMEÁVEL EM 

PONTOS DE MAIOR 
URBANIZAÇÃO; 

 
CONSTRUÇÃO DE 

"PISCINÕES " PARA 
MINIMIZAR A CURVA 

DE ESCOAMENTO 
PARA OS CANAIS; 

GASTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PERDA DE BENS 
MATERIAIS  

D II M 

GASTO PARA REPARO DA DEGRADAÇÃO DE IMÓVEIS DE 
FORMA LEVE 

C III M 

DESPESAS EXTRAS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 
PEQUENO PORTE D I T 

GASTO COM MAQUINÁRIO PARA REPARO E 
DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E BUEIROS E II M 

PERDA DE FATURAMENTO EM NEGÓCIOS NO COMÉRCIO 
LOCAL E II M 

AUMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA 
TRATAMENTO DE DOENÇA D II M 

AUMENTO DE GASTOS PÚBLICOS COM ATENDIMENTOS 
EM REDE DE SAÚDE 

D I T 

SOCIAIS       
ATRASOS NA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS D I T 
AUMENTO DE DOENÇAS FÍSICAS E PSICOLÓGICAS 
DEVIDOS A CONTATO DIRETO 

C III M 

FALTA DE RECURSOS COM ATENDIMENTO DE SAÚDE B III M 
AMBIENTAIS       

CONTAMINAÇÃO DE ÁGUA (CISTERNAS) C III M 

TRANSPORTE DE RESÍDUOS CONTAMINADOS PARA 
CANAIS, RIOS E MAR D III NT 

TRANSPORTE DE SEDIMENTOS (BARRO, AREIA) PARA 
VIAS PÚBLICAS D II M 

GERAÇÃO DE POEIRA EXCESSIVA APÓS A SECAGEM D I T 
        

ALAGAMENTOS   

ECONÔMICOS       

PERDA DE BENS MATERIAIS DE GRANDE VOLUME D III NT 

DEGRADAÇÃO DE IMÓVEIS DE FORMA SEVERA C IV NT 
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INADEQUADAS; 
 

DEFICIÊNCIA  OU 
FALTA DE 

MANUTENÇÃO NA 
REDE COLETORA 

EXISTENTE; 
 

DESATENÇÃO E/OU 
DESRESPEITO DA 

POPULAÇÃO EM NÃO 
JOGAR LIXO NAS RUAS 

E CÓRREGOS; 
 

FALTA DE 
CONSERVAÇÃO 

AMBIENTAL NAS 
MARGENS DE CANAIS E 

RIOS; 
 
 
 
 
 

AUMENTO DA MARÉ 
COINCIDENTE COM O 

AUMENTO DO VOLUME 
DE CHUVAS; 

 
OCUPAÇÃO E 

ATERRAMENTO 
INADEQUADO DE 

PLANICIES 
ALAGÁVEIS; 

 
OBRAS PROVISÓRIAS 

QUE SE TORNAM 
DEFINITIVAS ATÉ O 
PRÓXIMO EVENTO; 

 
DIFICULDADE DE 
ESCOAMENTO DA 

ÁGUA ACUMULADA; 
 

RELEVO LOCAL: 
PONTOS ABAIXO DO 

NÍVEL DO MAR; 

DESPESAS EXTRAS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 
MÉDIO E GRANDE PORTE C III M 

 
CRIAÇÃO DE 

ELEVATÓRIAS EM 
PONTOS MAIS BAIXOS, 

MINIMIZANDO O 
ACÚMULO DE ÁGUA; 

 
 
 
 

REPARO E SEPARAÇÃO 
DE PONTOS DE 

ESGOTO QUE ESTÃO 
DESAGUANDO EM 
CANAIS PLUVIAIS; 

 
FISCALIZAÇÃO E 

INTERRUPÇÕES DE 
CONSTRUÇÃO DE 
RESIDENCIAS EM 
LOCAL DE RISCO; 

 
MONITORAMENTO 
DOS RECURSOS E 

OBRAS JÁ 
EXECUTADOS PARA 
CONFIRMAÇÃO DE 

SUA EFICÁCIA; 
 

PLANEJAMENTO 
INTEGRADO ENTRE AS 

ÁREAS PARA 
DEFINIÇÕES E 

MELHORAMENTOS 
NOS PROJETOS E 

IMPLEMENTAÇÕES; 

GASTO ELEVADO COM MANUTENÇÃO DE BOCAS DE 
LOBO, BUEIROS E CANAIS 

C III M 

PERDA DE NEGÓCIOS NO COMÉRCIO LOCAL E REGIONAL D II M 
AUMENTO ELEVADO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS 
PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS 

C III M 

AUMENTO ELEVADO DE GASTOS PÚBLICOS COM 
ATENDIMENTOS EM REDE DE SAÚDE D II M 

PERDA DE IMÓVEIS C IV NT 
SOCIAIS       

ATRASOS NA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS D I T 
AUMENTO DE DOENÇAS FÍSICAS E PSÍQUICAS DEVIDOS A 
CONTATO DIRETO B III M 

PERDA DE LOCOMOÇÃO D III NT 
IMPACTO ELEVADO EM TRANSPORTE PÚBLICO D II M 
TRANSTORNOS PISICOLÓGICOS C III M 
FAMÍLIAS DESABRIGADAS C IV NT 
DEMORA NO RETORNO DA ROTINA D II M 
PERDA DE AULAS PELOS ALUNOS DAS REDES DE ENSINO C II M 

AMBIENTAIS       
CONTAMINAÇÃO DE ÁGUA (CITERNAS) C III M 
TRANSPORTE DE RESÍDUOS CONTAMINADOS PARA 
CANAIS, RIOS, LAGOA E MAR C IV 

NT 
TRANSPORTE DE SEDIMENTOS (BARRO, AREIA) PARA 
VIAS PÚBLICAS D II 

M 
GERAÇÃO DE POEIRA ECESSIVA APÓS A SECAGEM D I T 
DESMORONAMENTOS COM VITIMAS FATAIS C IV NT 
TRANSPORTE DE MATERIAL CONTAMINADO SOBRE RUAS, 
PRAÇAS  E III 

NT 
        

ENCHENTES 

ECONÔMICOS       
PERDA DE BENS MATERIAIS GRANDE VOLUME C IV NT 
DEGRADAÇÃO DE IMÓVEIS DE FORMA SEVERA D III NT 
DESPESAS EXTRAS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 
MÉDIO E GRANDE PORTE 

E III 
NT 

GASTO ELEVADO COM MANUTENÇÃO DE BOCAS DE 
LOBO, BOEIROS E CANAIS 

C II 
M 

PERDA DE NEGÓCIOS NO COMÉRCIO LOCAL E REGIONAL 
POR LONGO PERIODO D III 

NT 
AUMENTO ELEVADO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS 
PARA TARATAMENTO DEDOENÇAS C IV 

NT 
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CHUVAS NAS 

CABECEIRAS DAS 
BACIAS 

HIDROGRÁFICAS; 
 

AUMENTO DE 
ESCOAMENTO DE SUB 

BACIAS; 

AUMENTO ELEVADO DE GASTOS PÚBLICOS COM 
ATENDIMENTOS EM REDE DE SAÚDE C III 

M 
AUMENTO COM GASTO DEVIDO AO AUMENTO DE 
QUILOMETRAGEM DE DESLOCAMENTO DEVIDO A 
QUEDAS DE PONTES E BARREIRAS 

C II 
M 

SOCIAIS       
ATRASOS NA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS COM 
CONSEQUÊNCIAS FINANCEIRAS 

C II 
M 

AUMENTO DE DOENÇAS FÍSICAS E PSÍQUICAS DEVIDOS A 
CONTATO DIRETO PROLONGADO 

A IV 
M 

PEDA DE LOCOMOÇÃO POR PERIODO PROLONGADO C IV NT 
IMPACTO ELEVADO EM TRANSPORTE PÚBLICO B III M 
TRASTORNOS PISICOLOGICOS COM NECESSIDADE DE 
TRATAMENTOS CONTÍNUOS C IV 

NT 
AUMENTO DE KM DE DESLOCAMENTO DEVIDO A QUEDAS 
DE PONTES E BARREIRAS B III 

M 
AMBIENTAIS       

CONTAMINAÇÃO DE ÁGUA (CISTERNAS) C III M 
TRANSPORTE DE RESÍDUOS CONTAMINADOS PARA 
CANAIS, RIOS, LAGOAS E MAR C IV 

NT 
TRANSPORTE DE SEDIMENTOS (BARRO, AREIA) PARA 
VIAS PÚBLICAS COM DEMORA DE REGULARIZAÇÃO E III 

NT 
GERAÇÃO DE POEIRA EXCESSIVA APÓS A SECAGEM POR 
LONGO PERÍODO D II 

M 
DESMORONAMENTOS COM VITIMAS FATAIS C IV NT 
TRANSPORTE DE MATERIAL CONTAMINADO SOBRE RUAS, 
PRAÇAS E PERMANENCIA DOS MESMOS POR LONGO 
PERÍODO 

D II 
M 

Figura 21 – Análise Preliminar de Risco 

Fonte: Elaborada pelo autor (2020) 
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Figura 22 – Gráfico de classificação dos impactos 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2020) 
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Economicos Sociais Ambiental Economicos Sociais Ambiental Economicos Sociais Ambiental

Enxurrada Alagamentos Enchentes

Classificação dos Impactos

classificação dos impactos Tolerável classificação dos impactos Moderado classificação dos impactos Não tolerado
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A APR foi desenvolvida baseando-se nos dados estudados, precipitações acumuladas 

vinculadas as matérias relacionadas aos períodos de maior relevância no acumulado de chuvas, 

buscando indicar os impactos causados relatados nas matérias e a busca do conhecimento 

próprio de determinados impactos. Foi identificado que a grande maioria dos impactos citados 

na APR, buscando não associa-los a opinião pessoal e sim a base teórica e ao raciocínio lógico, 

buscando garantir credibilidade e aceitação da caracterização desses impactos, destacando a 

necessidade de conhecimento prévio da gestão pública para agir de forma mais assertiva para a 

eliminação ou minimização desses, buscando minimizar as medidas emergenciais que são 

repetidas a cada evento deixando a população extremamente apreensiva . A APR foi 

estruturada em 8 colunas que foram:  

� Causas Básicas – É a causa primária do estudo. 

� Levantamento de riscos – São os riscos derivados das causas básicas; 

� Causas Imediatas – São as causas ligadas diretamente aos impactos; 

� Impactos – São as consequências geradas pelas causas imediatas;  

� Categoria dos impactos – É o cruzamento entre as planilhas de frequência x 

consequência; 

� Medidas preventivas – São as indicações propostas a serem adotadas para 

minimizar ou mitigar os impactos causados pelos impactos. 

As causas imediatas e as medidas preventivas foram feitas de forma uniforme em 

comparação aos riscos, devido ao entendimento pessoal que essas causas são iguais 

diferenciando em cada risco somente pela sua intensidade, do mesmo jeito as medidas 

mitigadoras que variam também sua intensidade de acordo com o risco identificado, 

minimizando e/ou mitigando os riscos de acordo com sua profundidade de intervenção. 
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5. CONCLUSÕES 
 
 

A utilização da APR, para entendimento e caracterização dos impactos causados pelas 

chuvas intensas, e, também, em sua categorização de gravidade, indicando assim a necessidade 

de intervenções mais ou menos imediatas, os riscos identificados geram impactos semelhantes, 

porém com intensidade diferentes, deixando a entender que quando tratados os de maior 

importância, os menores também serão mitigados. 

Neste trabalho foi identificado que um dos agravantes dos impactos pelas chuvas na 

cidade de Macaé são os canais coletores, que foram criados ou retificados a partir da década de 

30, momento em que a região não contava com uma extensa área urbanizada e populosa, 

dificultando correções ou adequação dos mesmos, devido à dificuldade técnica e valor 

financeiro para tratar os problemas. Isso somado à densa ocupação de planícies alagáveis, 

algumas se transformando em bairros (abaixo do nível do mar), com a falta ou ineficiência de 

manutenção dos mesmos, podendo coincidir com momentos de maré cheia em dias de chuvas 

intensas ou contínuas, o que agrava consideravelmente esses impactos. 

Outro ponto observado foi a quantidade de reportagens na fonte de consulta utilizada, 

que teve muito mais em anos anteriores não permitindo a comparação e caracterização da 

eficiência das obras citadas em algumas dessas reportagens visto a diminuição de reportagens 

do mesmo teor em anos mais recentes. Em fontes paralelas de informação não trabalhadas nesse 

estudo, indicam que os impactos permaneceram em eventos mais atuais não trazendo garantias 

que as obras executadas atingiram 100% de seus objetivos. 
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ANEXO A – Registros fotográficos de ações da Prefeitura de Macaé com ações preventivas, corretivas e emergenciais referentes as 

chuvas e seus impactos e matérias em jornais mostrando alagamentos. 

Obras planejadas com objetivo de escoar a água da chuva no bairro e acabar com alagamentos, um dos maiores riscos durante eventos de chuvas 

extremas no município de Macaé. 
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Recuperado em: 

http://www.macae.rj.gov.br/noticias/leitura/noticia/macrodrenagem-continua-
abertura-de-canais-para-ampliar-vazao-pluvial 
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Obras e estudos para minimizar os impactos sofridos pela população após os eventos extremos de chuvas na região  
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Recuperado em: 
http://www.macae.rj.gov.br/noticias/leitura/noticia/defesa-civil-reforca-
orientacao-para-moradores-de-area-de-risco  
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Recuperado em: 
http://www.macae.rj.gov.br/noticias/leitura/noticia/mutirao-de-limpeza-de-
canais-bueiros-e-vias-continua-por-toda-a-cidade 
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Recuperado em: 
http://www.macae.rj.gov.br/noticias/leitura/noticia/mapeamento-de-redes-de-
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Figura-29 Matéria que mostra 150 mm de chuva em apenas 6 horas 
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Figura-30 - Registro do jornal o debate com os impactos das chuvas do dia 
09 de novembro 2018 
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https://issuu.com/odebateon/docs/edi__o_9681_09-11-2018 
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Figura 31 – Temporal provoca caos e expõe uma série de problemas na cidade�
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Figura 32 Temporal causa transtorno e enchentes em vários bairros 
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Figura 33 - registro do jornal o debate com os impactos das chuvas dos dias 25, 26 

e 27 de janeiro de 2020 

1�$������ � ��;� https://issuu.com/odebateon/docs/edi__o_9915_25-26-27-01-

2020 


