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RIO DE JANEIRO

Levantamento mostra que Prefeitura do Rio
repassou R$ 22 milhões da conservação para
publicidade e propaganda
Dados do Diário Oficial mostram que primeira transferência, de R$1 milhão foi em
abril e a outra de R$ 21,2 milhões, no final de maio. Secretaria de Fazenda disse que
verba será remanejada quando finanças melhorarem.
Por Globonews
23/06/2017 20h24 · Atualizado há 2 anos

Publicidade recebeu R$ 22 milhões que seriam destinados à Secretaria de Conservação do RJ
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Um levantamento apresentado pela GloboNews nesta sexta-feira (23) mostra que a
Prefeitura do Rio de Janeiro fez um corte de R$ 22 milhões na verba destinada à
secretaria de Conservação e Meio Ambiente, responsável pelos serviços de limpeza
de galerias de águas pluviais. O dinheiro foi repassado nos meses de abril e maio
para a área de publicidade e propaganda da prefeitura. A chuva forte da última
quarta-feira (21) deixou vários pontos da cidade inundados e o trânsito caótico.
Em entrevista no dia seguinte à enchente, o prefeito Marcelo Crivella disse que a
redução da conservação ocorreu para que a prefeitura fizesse investimentos em
áreas prioritárias: saúde e educação. Ele confirmou que a verba foi reduzida em 60%
este ano.
"Sem sombra de dúvida a nossa crise, nossa falta de recursos agrava a situação da
conservação. Agora é o que eu disse pra vocês. O problema na nossa crise
financeira do Rio de Janeiro é prioridade. prioridade é Saúde, é Educação." , disse o
prefeito.
No entanto, o gabinete do vereador Paulo Pinheiro (PSOL) realizou um
levantamento que revela que a transferência da verba foi para as áreas de
publicidade e propaganda.
O caminho do dinheiro está no Diário Oficial do Município. Como mostrou a
reportagem da Globonews, a primeira transferência, de R$ 1 milhão foi publicada no
dia 5 de abril deste ano, mas a maior parte foi transferida no dia 29 de maio: R$ 21,2
milhões.
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De acordo com o levantamento, esse valor é maior do que os R$ 18 milhões
destinados, até agora, ao Instituto de Previdência do Rio ( PreviRio) que passa por
uma crise.
Já na área da saúde, considerada prioritária pelo prefeito Marcelo Crivella, o déficit
chega a R4 266 milhões. A secretaria de Educação também acumula dívidas no total
de R$ 300 milhões.
Segundo o vereador, a adminstração anterior, do ex-prefeito Eduardo Paes, não
deixou nenhum recurso previsto para publicidade e propaganda. Paulo Pinheiro
afirma ainda que o atual governo precisa ter prioridades e ser coerente com o
discurso do prefeito.
"A cidade resistiu? Claro que a cidade não resistiu. O que parece é que a prefeitura
do Rio, o governo Crivella ainda não se entendeu com a máquina pública, ou seja, a
adminstração está muito ruim, muito equivocada. É preciso que a Câmara
[Vereadores] dê uma segurada cada vez maior e mostre ao prefeito os erros graves
que ele está cometendo em apenas 6 meses de gestão", afirmou o líder do partido
da oposição na Câmara.
Em nota, a secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro informou que o remanejamento
dos R$ 22 milhões da secretaria de Conservação e Meio Ambiente vai ser
compensado à pasta tão logo as finanças da administração municipal estejam
equilibradas.
CRIVELLA

RIO DE JANEIRO

Veja também
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G1 Cinema

'Babenco', documentário de Bárbara Paz premiado em Veneza, ganha primeiro
trailer; ASSISTA
Filme selecionado para a 43ª Mostra de SP foi escolhido como melhor documentário em…
f
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20 de out de 2019 às 15:36

Próximo

Mais do G1
Seu dinheiro

Caixa antecipa calendário de saques de até R$ 500 do FGTS
Agora, toda a retirada será feita até o fim deste ano. Quem nasceu em fevereiro e março
poderá sacar a partir de sexta.
Há 1 hora — Em Economia

Ruas ocupadas

Chile tem 4º dia de protestos; 11 morreram no fim de semana
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Há 2 horas — Em Mundo

Brasileiros reclamam de voos cancelados em Santiago
Há 2 horas

SANDRA COHEN: por que protesto continua após governo recuar?
Há 2 horas

Óleo atinge mais praias e voluntários pedem 'luva' e 'trator' em
mensagem na areia
Grupo escreveu, ainda, 'SOS' próximo a mancha de óleo. Praias de Enseada dos Corais e da
Reserva do Paiva, entre outras, também têm registro da substância nesta segunda (21).

2 min
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Em Pernambuco

Avião de pequeno porte cai em bairro residencial de BH; três morrem
Segundo o Corpo de Bombeiros, três feridos foram levados em estado grave para o hospital
com grande parte do corpo queimado. Em abril, outra aeronave caiu na mesma rua, no
Caiçara.

4 min

Em Minas Gerais

Chile decreta novo toque de recolher após mais protestos em Santiago;
atos deixam 7 mortos
Governo mobilizou 10.500 integrantes das Forças Armadas para atuar contra manifestações
violentas e saques na capital.

A1-008
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/levantamento-mostra-que-prefeitura-do-rio-repassou-r-22-milhoes-da-conservacao-para-publicidade-e-…

6/7

21/10/2019

Levantamento mostra que Prefeitura do Rio repassou R$ 22 milhões da conservação para publicidade e propaganda | Rio de Jan…

4 min

Em Mundo

Estação elevatória de esgoto de Jundiapeba, em Mogi, para de funcionar
por causa de vandalismo
A estação foi danificada por vândalos pela segunda vez em menos de dois meses.
Em Mogi das Cruzes e Suzano

VEJA MAIS
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ANEXO 1.2
Dreczynsky, Calado, Barros - Chuvas extremas no
município do Rio de Janeiro - Histórico a partir do Século
XIX
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Resumo
Neste trabalho é feito um levantamento de eventos de chuvas extremas e seus efeitos sobre a população da cidade
do Rio de Janeiro num período de 63 anos, compreendido entre 1881 e 1996. O objetivo do trabalho é, através do
acompanhamento das notícias publicadas em jornais da época, resgatar os principais eventos de chuva extrema a partir do
século XIX e avaliar a utilidade da informação meteorológica no sentido de alertar a população a respeito dos possíveis
desastres deflagrados pelas chuvas intensas. Inicialmente foram pré-selecionados os casos com total pluviométrico diário
igual ou superior a 100 mm. Do total de 100 eventos pré-selecionados, 82 casos foram considerados eventos extremos
devido aos grandes danos provocados à população, incluindo mortos, feridos, danos materiais, desabamentos, inundações,
alagamentos, deslizamentos entre outros. Isso significa a ocorrência de 1,3 evento extremo por ano em média (82 casos
em 63 anos). Como esperado, a maioria dos casos ocorreu no verão e outono, 40% em cada estação, e os 20% restantes
ficaram igualmente distribuídos durante a primavera (10%) e o inverno (10%). Em todo o período analisado verificouse que as previsões do tempo divulgadas nos jornais não eram suficientes para alertar a população nos casos de chuvas
intensas. Além disso, explicações razoáveis sobre as causas meteorológicas dos fenômenos só passaram a ser divulgadas
para a população a partir da década de 1990.
Palavras-chave: Chuvas extremas; Desastres naturais; Séries históricas; Jornais; Rio de Janeiro
Abstract
In this work a survey of extreme rainfall events and their effects on the population of the city of Rio de Janeiro
is carried out over a period of approximately 63 years, from 1881 to 1996. The objective is, to recover the main events
of extreme rainfall from the 19th century by the assessment of heavy rainfall reports, and to evaluate the usefulness of
meteorological information in order to alert the population against disasters caused by heavy rains. Initially, cases with
daily rainfall of 100 mm or greater were pre-selected. From the total of 100 pre-selected events, 82 cases were considered
extreme events due to the great damages caused to the population, including deaths, injuries, material damages, landslides,
floods, among others. This means the occurrence of 1.3 extreme event per year on average (82 cases in 63 years). As
expected, most cases occurred in summer and fall (40% in each season) and the remaining 20% were equally distributed
during spring (10%) and winter (10%).Throughout the analyzed period it was verified that the weather forecasts in the
newspapers were not sufficient to alert the population in cases of heavy rains. In addition, reasonable explanations of the
meteorological causes of phenomena were only informed from the 1990s.
Anuário do Instituto de Geociências - UFRJ
ISSN 0101-9759 e-ISSN 1982-3908 - Vol. 40 - 2 / 2017 p. 17-30
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disasters;

1 Introdução

Eventos de chuvas intensas sempre ocorreram
no município do Rio de Janeiro, principalmente
nos meses de verão e outono, gerando grandes
transtornos para a população local (Serra, 1970;
Pinguelli Rosa & Lacerda, 1997; Marques et al.,
2001). Neste artigo elabora-se um levantamento de
casos de chuvas extremas no período 1881-1996 e
suas consequências para a população da cidade do
Rio de Janeiro. O objetivo do trabalho é, através
do acompanhamento das notícias publicadas em
jornais da época, resgatar os principais eventos de
chuva extrema a partir do século XIX e avaliar a
utilidade da informação meteorológica no sentido
de alertar a população a respeito dos possíveis
desastres deflagrados pelas chuvas intensas. A
partir de 1996, o Centro de Previsão do Tempo e
Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (INPE), que havia sido
inaugurado em 1994, passou a disponibilizar suas
previsões numéricas de tempo pela internet. Além
disso, também em 1996, através do recém-criado
Sistema Alerta Rio da Prefeitura do Rio de Janeiro,
iniciou-se uma nova fase para os serviços de previsão
de tempo na cidade, inclusive contando com uma
rede de 30 pluviômetros. Dessa forma, a pesquisa
e também o levantamento de eventos extremos de
precipitação é feito até o ano de 1996.
Podemos considerar como um marco da
mudança do paradigma da resposta para a proteção
e prevenção no Brasil, dois eventos que marcaram
principalmente o estado do Rio de Janeiro em
abril de 2010 e janeiro de 2011. O primeiro foi o
deslizamento de massa ocorrido no Morro do
Bumba em Niterói na noite de 07 de abril de 2010,
com mais de uma centena de mortos. O segundo,
o desastre da Região Serrana do Rio de Janeiro no
dia 12 de janeiro de 2011, com deslizamentos de
massa simultâneos, que atingiram sete municípios,
causando a morte de 905 pessoas e afetando mais
de 300 mil pessoas (http://www.ceped.ufsc.br/2011inundacoes-e-deslizamento-na-regiao-serranado-rio-de-janeiro/). Esses dois eventos deixaram
evidente a vulnerabilidade brasileira frente a desastres
de grandes proporções, principalmente aqueles de
origens naturais. A primeira reação governamental
foi atuar na legislação específica para a defesa civil,

com a criação da Lei 12.608 em 10 de abril de 2012
e a criação do Centro Nacional de Monitoramento
e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), esse
com a missão de desenvolver, testar e implementar
um sistema de previsão de ocorrência de desastres
naturais em áreas suscetíveis de todo Brasil e emitir
alertas de desastres naturais, em colaboração direta
com o sistema nacional de proteção e defesa civil.
É importante realçar que até o início do
século XX, os registros publicados na imprensa
eram fundamentais para acionar os sistemas de
proteção da população em relação aos desastres,
como veremos em alguns exemplos deste artigo. Nas
últimas décadas, com o desenvolvimento de novas
tecnologias utilizadas pelos meteorologistas, tais
como as previsões numéricas de tempo, as imagens
de satélite e os radares meteorológicos, essa lógica
se inverteu, sendo os alertas gerados pelos órgãos
encarregados das previsões de tempo, transmitidos
a Defesa Civil e aos órgãos de mídia que por sua
vez, devem alertar a população através de modernos
sistemas de comunicação de massa.
Na próxima seção apresentam-se a
metodologia e os dados utilizados neste trabalho. As
datas dos eventos de chuvas extremas, assim como a
relação dos danos associados aos principais eventos,
de acordo com os jornais da época, encontramse na seção 3. Na seção 4 estão as conclusões e
considerações finais.

2 Metodologia e Dados
A seleção dos casos de "chuvas extremas"
inicia-se logicamente pelo estabelecimento de um
limiar a partir do qual um evento de chuva pode
ser considerado como extremo, ou seja, um evento
que ocorra muito infrequentemente. Não existe na
literatura uma definição rígida para determinar se
uma dada quantidade de chuva acumulada em certo
período de tempo é considerada fraca, moderada,
forte, intensa ou extrema. Liebmann et al. (2001)
comentam que a definição de um evento de chuva
intensa pode ser a parte mais complexa da pesquisa.
Algumas vezes o que é considerado extremo em uma
localidade pode ser ocorrência comum em outra. Os
pesquisadores citam três exemplos: i) Se um evento
de 80 mm/dia ocorre várias vezes em um local, a
infraestrutura naquela região já foi provavelmente
Anuário do Instituto de Geociências - UFRJ
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desenvolvida para mitigar os possíveis desastres; ii)
por outro lado, se o mesmo evento ocorre apenas uma
vez a cada 5 anos, ele pode resultar num desastre e iii)
além dessas situações, uma estação com precipitação
total anual grande pode ter chuva fraca todos os
dias, sem ocorrência de chuvas intensas. Liebman
et al. (2001), decidiram então selecionar eventos de
precipitação observada em 127 estações do Estado
de São Paulo, analisando os totais diários em relação
a limiares de 3%, 4% e 5% do total pluviométrico
médio anual e também limiares de 8%, 10% e 12%
do total pluviométrico médio do período chuvoso
(outubro a março) para cada estação meteorológica.
Para a cidade do Rio de Janeiro, considerando os
valores climatológicos mensais do período 19611990 (ver Figura 1), divulgados em Instituto Nacional
de Meteorologia - INMET (2009), e utilizando o
limiar superior de Liebman et al. (2001), ou seja,
12% do total climatológico do período chuvoso
(outubro a março), encontramos um valor limite para
a cidade de 108,7 mm. Em Dereczynski et al. (2009),
percebe-se através do levantamento da climatologia
da precipitação no município do Rio de Janeiro,
utilizando dados de 30 postos pluviométricos da
Fundação Geo-Rio no período 1996-2007, que os
maiores totais pluviométricos acumulados em 24
horas foram superiores a 100 mm, com exceção da
estação Bangu que registrou valor de 87,8 mm (dia
24/12/2001). Decidiu-se, portanto, utilizar neste
trabalho o limiar de 100 mm/dia para pré-selecionar
eventos de chuvas extremas.

Numa segunda etapa, procura-se por notícias
sobre os possíveis desastres deflagrados nas datas
subsequentes àquelas cujos totais pluviométricos
diários são iguais ou superiores a 100 mm/
dia. Essa etapa é importante para verificar se os
eventos candidatos foram de fato responsáveis pela
ocorrência de grandes distúrbios na cidade, incluindo
mortos, feridos, danos materiais, desabamentos,
alagamentos, inundações, deslizamentos e outros, e
podem portanto, ser considerados finalmente como
“casos de chuvas extremas”.

2.1 Seleção dos Eventos de Precipitação
Diária Igual ou Superior a 100 mm
Os conjuntos de precipitação diária são
organizados de acordo com a disponibilidade dos
dados observacionais, considerando-se: i) Séries do
Observatório Nacional e ii) Séries do INMET.
2.1.1 Séries do Observatório Nacional
Observações meteorológicas regulares na
cidade do Rio de Janeiro começaram a ser realizadas
após a fundação do Imperial Observatório do Rio de
Janeiro localizado no extinto Morro do Castelo (22°
54’23’’S/43°10’21’’W a 61 metros de altitude). O
Observatório foi fundado em 15 de outubro de 1827,
porém de acordo com Barboza (2006) só entrou
em funcionamento em meados de 1840. Draenert

Figura 1 Totais
pluviométricos
médios mensais
(mm) do período
1961-1990
de estações
meteorológicas
do INMET na
cidade do Rio de
Janeiro. Fonte:
INMET (2009).
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(1886) afirma que tão somente em 1851 começaram
a ser feitas observações regulares no Observatório
Imperial do Rio de Janeiro. De fato, no primeiro
número da Revista do Observatório, lançada em
janeiro de 1886, encontram-se além das observações,
referência a uma climatologia elaborada para o
período de 1851 a 1884 (34 anos). Morize (1987)
ressalta que de 1868 até 1881 as observações feitas
no Observatório não foram publicadas, por falta de
verba. As Ephemerides do Imperial Observatorio
Astronomico para os anos de 1853 a 1860 foram
as primeiras publicações do Observatório, contudo
não continham dados meteorológicos. Infelizmente
as primeiras observações da Estação do Castello
só podem ser consultadas para alguns meses, com
muitas falhas, nas edições dos jornais “Correio
Mercantil, e Instructivo, Político, Universal” (a
partir de 1º janeiro de 1850 – Coluna Chronica) e
“Diario do Rio de Janeiro” (a partir de 22/01/1851
– Edição 8602 – Coluna Chronica). A série mais
completa que atualmente se tem acesso, e portanto
utilizada neste trabalho, se inicia em julho de
1881 pois está impressa nos Boletins, Anais e
Revistas do Observatório Nacional, que podem ser
consultados na Biblioteca do Museu Nacional da
UFRJ na Quinta da Boa Vista e na Biblioteca do
Observatório Nacional.
Dessa forma, para este trabalho, a série de dados
de precipitação diária do Observatório Nacional foi
recuperada desde 01/07/1881 a 31/01/1892 (10 anos
e 7 meses, sem falhas) e de 01/01/1900 a 31/12/1917
(exceto ano de 1916, total de 17 anos). O Boletim
das Normaes do Rio de Janeiro (1922), apresentando
os maiores totais pluviométricos diários para cada
dia do ano no período de 1882 a 1920 (39 anos),
também foi consultado. Infelizmente nesse Boletim
aparecem apenas os valores máximos da chuva
diária observada para cada dia do ano. Assim, por
exemplo, em 23 de abril o Boletim registra o valor
de 223,0 mm no ano de 1883. Caso tenha ocorrido
outra chuva extrema no mesmo dia (23/04) de algum
outro ano, com valor inferior a 223,0 mm, tal caso
não constará do Boletim das Normaes do Rio de
Janeiro. Para nossa pesquisa, no ano de 1916 e no
período de 01/01/1918 até 31/12/1920, caso tenha
ocorrido algum evento de chuva extrema, só teremos
acesso aos dados através do Boletim das Normaes.

Em resumo, a série de dados de precipitação
diária do Observatório Nacional foi construída,
através de um trabalhoso levantamento de dados,
a partir de documentos impressos e escaneados das
bibliotecas do Observatório Nacional (http://www.
docvirt.no-ip.com/obnacional/principal.htm),
do
Museu Nacional da UFRJ e do sítio do Smithsonian
Astrophysical Observatory/National Aeronautics and
Space Administration - SAO/NASA (http://adsabs.
harvard.edu/historical.html). Nessas bibliotecas e
em seus sítios na internet os principais documentos
pesquisados foram: Bulletin Astronomique et
Météorologique de l’Observatoire Impérial de Rio
de Janeiro, Annales de l’ Observatoire Impérial de
Rio de Janeiro, Revista do Observatorio, Boletim
Meteorológico e Boletim das Normaes.
2.1.2 Séries do INMET
O segundo conjunto de dados é construído
com base nas séries de chuva de quatro estações
do INMET no município do Rio de Janeiro (Tabela
1), englobando o período de 1961 até 1996.
Infelizmente apenas tais séries de dados (Alto da Boa
Vista, Bangu, Rio de Janeiro e Santa Cruz) foram
disponibilizadas para a pesquisa. Para a estação
Bangu, além da série de dados diários do período
de 01/01/1961 a 31/12/1996, foram consultados os
maiores totais pluviométricos diários ocorridos a
cada mês, desde janeiro de 1922 até dezembro de
1960, com falhas nos anos de 1927, 1929 e 1944.
Assim como destacado na seção anterior, nesse tipo
de registro, a desvantagem é que caso ocorra algum
outro evento de chuva intensa no mesmo ano e no
Latitude
(S)

Longitude
(W)

Altitude
(m)

Período
dados de
chuva

Alto da
Boa Vista

22,95

43,27

347,1

01/01/1967 a
31/12/1996

Bangu

22,87

43,45

40,3

01/01/1961 a
31/12/1996

Rio de Janeiro

22,88

43,18

11,1

01/01/1961 a
31/12/1996

Santa Cruz

22,92

43,68

63

01/10/1963 a
31/12/1996

Estação
Meteorológica

Tabela 1 Informações sobre as estações meteorológicas do
INMET utilizadas no trabalho.
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mesmo mês, apenas o maior total pluviométrico
será registrado.
2.2 Pesquisa Sobre Danos Causados Pelas Chuvas
A consulta relacionada aos efeitos das chuvas sobre a população foi realizada principalmente
nas seguintes fontes: i) Jornais extintos, acessados
pelo sítio da Hemeroteca Digital Brasileira (http://
bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/): “Diário do
Brasil”, “Gazeta de Notícias”, “O Paiz”, “A Semana”, “Gazeta da Tarde” e outros e ii) Jornal do
Brasil, edições online com início em 03/01/1930,
acessadas pelo sítio: https://news.google.com/
newspapers?nid=0qX8s2k1IRwC e iii) O Globo,
edições online, com início em 29/06/1925, acessadas
pelo sítio: http://acervo.oglobo.globo.com/.
3 Eventos de Chuvas Extremas
3.1 Período 1882-1918
A Tabela 2 apresenta as datas e totais
pluviométricos dos eventos selecionados como
candidatos a “chuvas extremas”, cujos totais
pluviométricos diários são iguais ou excedem o
limiar estabelecido na metodologia (100 mm em 24
horas), selecionados a partir da série de dados do
Observatório Nacional. Dos 15 candidatos, apenas
em 3 deles não foi noticiado nenhum transtorno,
podendo ser provavelmente casos de tempestades
isoladas ou chuvas que ocorreram de forma bem
distribuída no tempo. Analisando os registros
divulgados nos jornais da época, o mais grave de todos
os eventos parece ter sido o evento de 12/05/1897.
Inclusive o Jornal “O Paiz” de 18/03/1906 (Edição
7836), ressalta que as enchentes de 26/04/1883 e
de 12/05/1897 foram as mais famosas das mais
“recentes”, sendo que a primeira (1883) não atingiu a
proporção da grande enchente de 1897. Ademais, em
Reis & Sisson (1990) os autores fazem referência aos
fortes aguaceiros de maio de 1897 e março de 1906
em ofício entregue ao Prefeito Pereira Passos, pelo
Diretor Geral de Obras e Viação no início do século
XX. Ainda de acordo com Reis & Sisson (1990)
desde 1905 já havia recomendações de engenheiros
para estudos mediante observações “pluviográficas”
do regime das chuvas caídas em curto período na
capital, por considerarem que só assim poderia ser
posteriormente solucionado, de modo criterioso, o
problema das inundações na cidade.

Data

Chuva Diária
(mm)

Data

Chuva Diária
(mm)

10/03/1882

110,0

12/02/1898

104,7

14/03/1883

111,9

29/04/1899

114,1

26/04/1883

233,0

16/03/1906

126,7

27/02/1884

104,5

22/03/1911

143,7

07/12/1884

127,5

18/04/1914

112,3

05/02/1886

123,5

17/06/1916

205,7

30/03/1890

101,4

07/02/1918

101,5

12/05/1897

216,6

Tabela 2 Lista dos eventos de chuva com total pluviométrico
diário igual ou superior a 100 mm, selecionados a partir das
séries de dados diários do Observatório Nacional nos períodos
de: 01/07/1881 a 31/01/1892 e 01/01/1900 a 31/12/1917 e
também os maiores totais pluviométricos diários para todos os
dias do ano no período de 1882 a 1920. Nas células sombreadas
em cinza estão os três eventos que foram excluídos por não terem
causado sérios danos à população. Nas células em amarelo estão
os três eventos considerados como mais severos.

Dos 12 eventos considerados como extremos
listados na Tabela 2, nota-se que um deles ocorreu
no inverno (17/06/1916), o que é muito raro. Os
três eventos selecionados aqui como mais danosos à
população foram os eventos de abril de 1883, maio
de 1897 e junho de 1916, cujos resumos das notícias
são apresentados na Tabela 3.
Apesar da Tabela 3 só apresentar os danos
provocados pelos três maiores eventos de chuvas
extremas, os 15 casos com precipitação igual ou
superior a 100 mm foram investigados. Sobre o
caso ocorrido em 30/03/1890 encontramos, além
da descrição dos danos provocados pela chuva
extrema do dia anterior, um relato completo
na Coluna “O Tempo” do Jornal “O Paiz” de
31/03/1890 (Ed. 2001):
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“Do observatorio do Rio de Janeiro
tivemos, além do resumo meteorológico
que diariamente é expedido, uma nota
suplementar, cujo texto damos à continuação.
Não carecemos, pois, noticiar em palavras
nossas, a mudança que se esperou, e que
funda impressão deve ter ocorrido em todos
os habitantes desta capital, desde que ella
vem ahi descripta magistralmente.
A temperatura maxima foi de 26 e a minima
durante a noite de ante-hontem de 19.
Evaporação, 1.1. A média das variações
barométricas marcou 755,33.
Vento – Das 5 ás 7 horas da manhã, a
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velocidade média do vento foi de cerca
de 15m,0 por segundo, atingindo a 16m,5
das 5 ½ ás 6 ¼ da manhã. Houve porém,
rajadas de 25m,0 e mais por segundos,
chegando a arrebatar um dos anemometros
registradores.
Chuva – A maior intensidade da chuva foi
de 5 ¾ ás 7 ½ da manhã, caindo neste curto
intervalo cerca de 60 milimetros de chuva.
A quantidade total de chuva foi de 99
milimetros e 3 decimos, o que representa

nada menos de 100 milhões de litros por
kilometro quadrado de superfície.”

Nesse jornal (O Paiz) o resumo
meteorológico da coluna “O Tempo”, teve início em
11/02/1889 (Edição 1588), contudo as informações
meteorológicas eram bem resumidas.
Analisando as reportagens na Tabela 3,
sobre os eventos extremos obtidos da série do

Data e Fonte

2 6 /0 4 /1 8 8 3
"Diario do Brazil"
de 27 e 28/04/1883 Ed.51

12/05/1897
"Cidade do Rio"
de 12/05/1897 –
Ed. 00125

1 7 /0 6 /1 9 1 6
"O Paiz"
de 19/06/1916 Ed. 11578

Danos Provocados Pelas Chuvas
O canal do mangue transbordou, inundando as ruas adjacentes e interrompendo o trânsito dos bondes.
No Largo da Gloria um homem que estava limpando o ralo morreu, levado pela correnteza para dentro do
encanamento. Diversas ruas e casas inundadas, com vários desabamentos em Botafogo (3 casas na Rua
de Humaytá), Catete (1 casa na Rua Dous de Dezembro) e Santa Thereza (2 casas). Vários moradores
da Rua Conde d‘Eu abandonaram suas casas. Bairros do Catumby e Campo d‘Acclamação convertidos
em lagoas. Transbordamento de diversos rios e canais. Tráfego de bondes interrompido. Ficaram cortadas
as comunicações com a secretaria de polícia. Descida de lama e pedras nos Morros do Senado e Santa
Thereza. Na Igreja de Santo Antonio a água chegou a cobrir o altar mór. Desabaram os fundos de uma casa
da rua do Senado. Nessa rua em uma das casas invadidas pelas chuvas se achava um convalescente da
febre amarela, que teve de ser removido por praças do corpo de bombeiros. Na Rua do Riachuelo desabou
parte de um prédio. Na Rua do Cassiano desabaram 3 casas e 1 muro. Em S. Christovão inundaram-se as
casas à margem da ferrovia D. Pedro II. Nas Larangeiras uma senhora que ia sendo levada pela correnteza
foi salva.
Inundações em grande número de ruas, principalmente as da Cidade Nova. As águas subiram até 1
metro em muitos lugares. No dia seguinte poucos transeuntes, atravessando rios de águas barrentas. Em
grande número de casas, móveis nadando sobre as águas. A cidade se transformou em um imenso lago.
Muitos trovões. Transbordamento do canal do Mangue. Todas as ruas do centro da cidade bem como São
Cristóvão, Ruas do Matoso, Larangeiras, Cattete, Senado, Riachuelo, Inválidos, Rezende, Monte Alegre,
Santa Thereza, Travessa do Senado, Catumby, Paula Mattos e outras ficaram completamente cheias,
trazendo sérios e lamentáveis prejuízos aos moradores pois as casas dessas ruas encheram, levando
na correnteza objetos, roupas etc ... Quase todos os ofícios não trabalharam no dia 12/05 devido à falta
de pessoal e perda de equipamentos e matéria prima. As linhas de carris urbanos foram interrompidas.
O Corpo de Bombeiros e Assistência Pública tem sido incansáveis em prestar os socorros solicitados.
Os delegados auxiliares e das diversas circunscrições também tem prestado todo auxílio possível. Em
quase todos os pontos da cidade e dos subúrbios ocorreram sinistros tendo-se a lamentar diversas mortes
ocasionadas por quedas de barreiras, paredes etc ... A dificuldade do trânsito pela cidade impede de dar
notícia de todos os acidentes e sinistros ocorridos em diversos pontos da cidade. Desabamento na Rua D.
Manoel matando 2 crianças.
Grande temporal. A cidade ficou inundada. O tráfego de bondes ficou paralisado. Total de 4 mortes.
Desabamento de uma muralha no Morro da Graça, sobre 2 casas, deixando 1 ferido e 1 morto. Morte
de um homem no Morro do Matoso. Morte de um rapaz na chácara da Igreja do Engenho Velho na Rua
S. Fco. Xavier. Na Rua Figueiredo, no Rio das Pedras morte de uma mulher afogada pelas águas da
enchente. Desmoronamento de vários muros. Na Rua Vinte e Quatro de Maio as águas invadiram o xadrez
da Delegacia. Bairros mais afetados: São Cristóvão, Engenho Velho e subúrbio. Tráfego dos bondes da
Light suspensos.

Tabela 3 Danos provocados pelos três maiores eventos de chuvas extremas ocorridos no período de julho de 1881 a dezembro de 1920.
Textos transcritos exatamente como encontrado nas reportagens.
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Observatório Nacional, verifica-se que em todo
período analisado (1882-1918) relatava-se em geral
os detalhes sobre a tragédia, incluindo informações
sobre cada uma das vítimas, número de mortos e
feridos, locais dos desabamentos, bairros atingidos,
socorros, providências, ações dos bombeiros e outros.
Em alguns jornais, críticas pesadas eram feitas à
administração pública, como por exemplo pode ser
lido no Jornal “O Paiz” de 13/05/1897 (Edição 4605).
“De quem a responsabilidade? Ninguem
poderá dizer, porque a anarchia dos serviços
administrativos não deixa vaga ao exame e
ao apuro de responsabilidade: a directoria de
obras já nos diz em carta que nada tem com o
peixe, porque o serviço de esgotos pluviais
não corre a conta da Municipalidade, mas
sim da Inspetoria de Obras Publicas, que
é repartição federal. Esta por sua vez terá
desculpas e justificativas a apresentar, e,
estabelecido o jogo de empurra, triunfará
a desídia tolerável nesta e em outras
emergências, com que a moralidade da
administração publica determinava, em
outro paiz, severas e imediatas punições.”

É interessante notar que a polêmica em torno
da responsabilidade pelos danos provocados por
chuvas intensas que presenciamos entre os poderes
municipal, estadual e federal, são de fato bastante
antigas. Apesar das diversas obras de engenharia e
ações da prefeitura e do Estado para minimizar os
transtornos provocados pelas inundações na cidade,
continuamos até os dias atuais refém das chuvas
fortes, como por exemplo ocorrido no dia 20 de
setembro de 2016, justamente quando este artigo
começava a ser redigido. Na edição do Jornal O
Globo de 21/09/2016 (Figura 2), onde é possível
ver as fotos de diversos pontos de alagamento na
cidade, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos
culpa a Companhia Estadual de Águas e Esgotos
(CEDAE) pelos alagamentos. Ressalta-se que nesse
atual evento o maior total pluviométrico acumulado
no dia 20/09/2016 foi de 74,4 mm na estação Saúde
do Alerta Rio.
De acordo com Neiva (1988) desde o final
do século XIX já havia uma demanda reprimida por
um serviço de previsão de tempo adequado. Além
das atividades de meteorologia desenvolvidas no
Observatório Nacional, a Repartição dos Telégrafos,
a partir de 1886, sob a direção do Barão de Capanema,
iniciou a instalação de postos de observação

meteorológica. No Ministério da Marinha, onde
os navios hidrográficos em campanha já faziam
observações meteorológicas desde 1862, foi criada
a Repartição Central Meteorológica do Brasil em 04
de abril de 1888.
Em 1909, o governo Nilo Peçanha unificou
as atividades do Observatório Nacional com as
redes de observações da Marinha e o Telégrafo
Nacional, criando, em 18 de novembro de 1909, a
Diretoria de Meteorologia e Astronomia (primeiro
nome do INMET), como um órgão do Observatório
Nacional, vinculado ao Ministério da Agricultura,
Indústria e Comércio (Oliveira, 2009). No dia
11/06/1917 a previsão do tempo elaborada pela
Seção de Meteorologia, dirigida pelo engenheiro
Joaquim de Sampaio Ferraz, começou a ser
publicada no jornal “A Gazeta de Notícias” (Edição
161 p.3). No dia anterior (10/06/1917) na Edição
160 (página 5) do mesmo jornal, um extenso artigo
explica como deveria ser o serviço de previsão de
tempo no Brasil, a partir do que já se conhecia de
outros países “civilizados”.
Apesar da publicação diária das previsões
do tempo, as limitações das técnicas e equipamentos
empregados, além de poucos profissionais experientes na época, impediam que uma previsão adequada
fosse elaborada. De fato, a confecção de uma previsão do tempo com 24 horas de antecedência, baseada apenas em uma carta sinótica de superfície,
com pouquíssimos dados, sem imagens de satélite e
radar, com serviço telegráfico lento e irregular, nos
parece atualmente uma tarefa impossível.
Nos artigos dos jornais, em geral publicados
um ou dois dias após eventos de chuvas extremas,
não se encontra uma explicação razoável sobre a
causa meteorológica dos eventos e nem mesmo o
total pluviométrico acumulado em cada caso. Por
exemplo na edição de 08/02/1918 (Ed. 39) do jornal
“A Gazeta de Notícias, pode-se ler sobre o caso de
07/02/1918 (com total pluviométrico acumulado
de 101,5 mm não divulgado pelo jornal), na capa
e na página 5, mas na coluna “O Tempo” apenas a
seguinte declaração:
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“Tivemos hontem um dia desagradavel
de temperatura variavel e inconstante,
que ás vezes era suportavel, outras, subia
excessivamente, tornando-se suffocante.
Ao cahir da noite desabou sobre a cidade
um grande temporal, acompanhado de
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regular descarga electrica. A chuva cahiu
abundantemente, durante cerca de uma
hora, causando a innundação de todos os
sítios baixos da cidade. A temperatura
oscillou entre a maxima de 27.6 e a mínima
de 23.8. Situação geral da atmosfera ás 9
horas de hontem: - A depressão continental
recuou para o norte e o novo anticyclone
propagou-se na direção NE, ocupando
o seu centro, pela manhã, as províncias
de Buenos Aires e Cordoba. É incerta a
tendencia barometrica do extremo sul do
continente... Probabilidades do tempo até 4
horas da tarde de hoje... Districto Federal:
Tempo – Bom, á tardinha; incerto e máo,
depois; trovoadas ainda prováveis.”

Portanto, fica claro que neste primeiro
período analisado, que vai do final século XIX até

o início do século XX, a atuação da meteorologia
no sentido de proteger a população em relação a
desastres, era simplesmente nula. A previsão do
tempo, elaborada na Diretoria de Meteorologia e
Astronomia estava em sua fase inicial e sem a menor
capacidade para emitir alertas de chuvas intensas.
3.2 Período 1931-1996
A Tabela 4 apresenta as datas e os totais
pluviométricos dos 85 eventos selecionados como
candidatos a “chuvas extremas” selecionados a
partir das séries de dados do INMET (ver Tabela
1). O valor da precipitação que consta na Tabela 4
refere-se sempre ao maior valor observado em cada
caso, dentre as estações pesquisadas. Nas células
sombreadas em cinza estão os 15 eventos que foram

Figura 2 Página 17 do Jornal
O Globo do dia 21/09/2016
com reportagem sobre os
danos provocados pelas
chuvas do dia 20/09/2016.

Anuário do Instituto de Geociências - UFRJ
ISSN 0101-9759 e-ISSN 1982-3908 - Vol. 40 - 2 / 2017 p. 17-30

24
A1-018

Chuvas Extremas no Município do Rio de Janeiro: Histórico a partir do Século XIX
Claudine Pereira Dereczynski, Renata Novaes Calado & Airton Bodstein de Barros

excluídos por não terem causados danos à população.
Portanto foram encontrados 70 eventos extremos
nas séries de dados analisadas do INMET. Dentre
esses 70 casos de chuvas extremas, é interessante
observar que 7 deles ocorreram no inverno. No
dia 11/06/1989, os acumulados diários chegaram
a 179 mm em Santa Tereza, 126 mm em Bangu, e
150 mm na Marambaia no dia seguinte (INMET,
2010). De acordo com relatos do Jornal do Brasil
(Edição 66 de 13/06/1989), ocorreram 9 mortes no
município, vítimas de desabamentos no Morro do
Pau da Bandeira em Vila Isabel e na Travessa Santa
Leocádia em Copacabana, além de inundações em
toda a Zona Sul do Rio de Janeiro.
Os dez eventos selecionados como mais

danosos à população nesta série de dados estão
listados na Tabela 5, com os respectivos resumos
das notícias. Em 02/04/1977, observa-se uma chuva
diária de 241,5 mm no Alto da Boa Vista, porém
nas reportagens não foram relatados transtornos
significativos à população do município do Rio
de Janeiro, sendo a chuva mais intensa no norte
Fluminense. Dessa forma, apesar do elevado valor
de pluviometria, tal evento não foi selecionado como
um dos dez mais danosos à população.
Entre os eventos listados na Tabela 5, alguns
se destacam por terem marcado a história da cidade
do Rio de Janeiro. Por exemplo, a Defesa Civil foi
criada após a grande enchente de 1966 que deixou
117 mortos. Outro evento com importância dema-

Data

Chuva
Diária (mm)

Data

Chuva Diária
(mm)

Data

Chuva Diária
(mm)

Data

Chuva Diária
(mm)

08/02/1931

136,2

18/03/1967

105,2

01/05/1976

106,0

12/02/1988

125,2

28/03/1936

148,0

19/03/1967

139,0

02/04/1977

241,5

20/02/1988

126,8

10/02/1938

119,0

03/04/1967

107,2

19/11/1977

132,0

22/02/1988

110,0

30/01/1940

112,4

27/04/1967

146,4

22/01/1979

162,0

11/06/1989

126,0

07/05/1941

124,0

17/11/1967

110,2

17/12/1979

100,0

20/12/1989

100,4

25/01/1947

107,5

02/03/1968

130,1

27/08/1980

103,5

19/04/1990

154,4

05/05/1950

118,4

18/03/1968

124,9

13/10/1980

140,6

17/02/1991

109,6

25/01/1955

116,4

02/12/1968

106,9

12/11/1980

150,0

19/02/1991

113,5

22/12/1958

114,2

03/04/1969

107,2

03/12/1981

230,0

29/03/1991

126,0

12/01/1959

103,0

04/04/1969

131,2

08/12/1981

157,9

06/04/1991

104,5

19/03/1959

147,2

14/01/1971

106,2

03/01/1982

180,0

27/04/1991

104,5

16/01/1962

167,4

26/02/1971

287,7

03/12/1982

104,0

05/01/1992

135,0

18/12/1964

130,6

27/02/1971

118,6

20/03/1983

125,6

06/01/1992

159,0

20/01/1965

155,4

24/04/1971

152,0

24/10/1983

120,0

07/07/1992

130,4

04/03/1965

111,4

28/05/1971

142,4

24/01/1985

126,2

09/10/1992

103,5

11/01/1966

102,0

12/10/1971

103,0

25/01/1985

115,0

27/03/1994

138,0

12/01/1966

166,2

13/10/1971

112,0

26/01/1985

108,8

09/06/1994

156,9

27/03/1966

149,2

20/02/1972

119,4

12/04/1985

112,0

12/08/1994

123,3

01/07/1966

112,6

03/11/1972

108,1

02/09/1985

136,8

20/11/1994

128,0

24/01/1967

177,0

17/01/1973

147,4

16/04/1986

124,9

20/08/1995

116,2

18/02/1967

113,2

24/03/1973

103,8

23/04/1986

103,9

21/09/1995

119,3

19/02/1967

154,6

19/07/1973

176,1

10/02/1987

167,3

07/01/1996

113,7

20/02/1967

180,6

02/01/1975

115,5

04/04/1987

102,2

04/02/1996

123,8

21/02/1967

152,0

04/05/1975

133,5

07/06/1987

101,4

13/02/1996

201,2

19/11/1975

132,0

03/02/1988

184,0

14/02/1996

193,1

Tabela 4 Lista dos 87 eventos de chuva com total pluviométrico diário igual ou superior a 100 mm, selecionados a partir das séries de
dados diários do INMET no período 1922-1996. Nas células sombreadas em cinza estão os quinze eventos que foram excluídos por não
terem causado sérios danos à população. Nas células em amarelo estão os dez eventos considerados como mais severos.
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Data e Fonte
10/02/1938
“Jornal do Brasil”
de 10 e 11/02/1938
Eds. 34 e 35

29/01/1940
“Jornal do Brasil”
de 30 e 31/01/1940
Eds. 24 e 25

2 2 / 12/ 1 9 5 8
“Jornal do Brasil”
de 23/12/1958
Ed. 300

12/01/1966
“Jornal do Brasil”
de 12/01/1966
Ed. 09

24/01/1967
“Jornal do Brasil”
de 24 e 25/01/1967
Eds. A020 e A021

20/02/1967
“Jornal do Brasil”
de 21/02/1967
Ed. A042

26/02/1971
“Jornal do Brasil”
de 27/02/1971
Ed. 276

03/12/1981
“Jornal do Brasil”
de 04/12/1981
Ed. 240
20/02/1988
“Jornal do Brasil”
de 21/02/1988
Ed. 315

13/02/1996
“Jornal do Brasil”
de 14/02/1996
Ed. 312

Danos Provocados Pelas Chuvas
Formidavel temporal atinge a cidade do Rio. Desabamentos e mais de uma dezena de mortos. Grande numero de feridos. Prefeito mandou interditar varios
predios e arranha-céus de Santa Teresa. Grande desabamento de predio residencial na Rua Hermenegildo de Barros, cadaveres não encontrados. Com
a queda do predio, outros imoveis adjacentes também foram arrastados. Na Rua Dias de Barros desabaram 4 predios e outros 2 foram interditados. Duas
choupanas foram arrastadas no Morro do Bispo, causando 9 mortes. A violencia das chuvas inundou em poucos minutos as principais arterias do centro
para os bairros da cidade, principalmente da Zona Norte. Santa Teresa foi o bairro mais atingido. As aguas invadiram o Palacio do Catete.
O temporal que desabou sobre a cidade causou varios desmoronamentos e vitimas pessoais. Bairros inundados. Desabamentos e mortes. Paralisado
o trafego de bondes, onibus e trens da Central, Linha Auxiliar, Rio Douro e Leopoldina. Incalculaveis os danos e prejuizos oriundos do temporal. Não ha
memoria de temporal tão violento e de tão grande duração como este. Total de 10 mortes. Em Copacabana uma pedra atingiu uma Casa de Saude e
Maternidade Dr. Arnaldo Morais, matando uma enfermeira. Em Todos os Santos uma parede de uma casa caiu, fazendo duas vitimas. No Morro do Macaco
uma pedra rolou, caindo em uma casa e fazendo quatro vitimas. No Encantado um menino foi levado pela correnteza do rio. Um homem foi fulminado por
um cabo de alta voltagem da Light que caiu devido ao desabamento de uma grande árvore na Rua São Clemente. Desabamento parcial de um predio
na Rua Pedro Américo e de uma casa na Rua Botafogo. Um casebre no Morro do Cantagalo foi soterrado por um enorme bloco de pedra. No Morro do
Cantagalo, uma criança de 1 mes morreu soterrada. Desabamento de uma casa no Lins de Vasconcelos
Seis horas ininterruptas de temporal. Maracanã abriga 85 pessoas mas só deu teto e um pouco de pão. Alagamento total do quartel de Benfica. Declarado
estado de calamidade pública. A chuva impediu a circulação dos ônibus, e invadiu diversas lojas na região da Praça da Bandeira, onde a água chegou a
1,7 m de altura, prejudicando o comercio às vésperas do Natal. Entre 23 e 24 h as chuvas foram de 48,2 mm. Foram registradas 29 mortes. Milhões de
cruzeiros de prejuízos materiais. Desabou um muro na Rua São Luís Gonzaga. Disenteria e tifo ameaçam a cidade. Diversos paredões que cercavam
as linhas de trem vieram a cair, causando grandes prejuízos. As 11 da manhã a rádio Tupi saiu do ar, quando a água atingiu o transmissor da estação. A
camada de lama em cima dos trilhos era de 60 cm. Para o Diretor do Serviço de Meteorologia do Ministério da Agricultura (Cel. Luiz Maldonado), a chuva
foi a mais forte dos últimos 20 anos.
„Um dia de enlouquecer“. Governador decretou estado de calamidade no estado do Rio. Aeroportos ficaram parados por 16 h e os trens por 15 h. Os
bancos permaneceram fechados. Chuvas mais violentas desde 1883. Total de 117 mortos e 3100 chamadas feitas ao Corpo de Bombeiros. Houve
transbordamento da Lagoa Rodrigo de Freitas. O estado recebeu ajuda da Cruz Vermelha, do Exercito e do Serviço de Assistência Médica Domiciliar
de Urgência (SAMDU). Dezoito casas foram destruídas pelo temporal na Ladeira dos Tabajaras. O palácio do Itamarati ficou sem luz e sem contato
com o exterior durante todo o dia. Os telefones em todo centro da cidade apresentaram mal funcionamento. A operação dos Ministérios da Indústria, do
Comercio e da Fazenda foi interrompida. Houve grande dificuldade na identificação dos mortos devido a alagamentos no IML. Cinquenta famílias ficaram
desabrigadas na Rocinha. Houve desabamentos também no Morro do Pavão, em Santa Teresa e no Morro dos Cabritos. Na Rua Almirante Alexandrino
um lar de idosos desabou, sem deixar feridos. Outras 243 famílias ficaram em situação complicada com a interdição do conjunto habitacional na Rua Santo
Amaro, devido à queda de pedras da encosta do morro.
Temporal no Rio mata 220 pessoas, bloqueia 100 km da Via Dutra e mantém cidade sem água e sem luz. Em todo o Estado do Rio de Janeiro houve
um total de 300 mortos e 25000 feridos. Devido à falta de luz as estações elevatórias não funcionavam, então o Governador interditou todas as praias
cariocas e fez o desague do esgoto direto no mar. Na Tijuca, 20 ônibus e 19 carros foram arrastados pela força das chuvas. Em partes da Tijuca a água
atingiu o telhado das casas. Ocorreram diversos soterramentos de barracos no Morro da Formiga. Em 25/01/1967: O Estado do Rio tem 500 mortos e
prejuízos vão a 5 bilhões.
Choveu de forma contínua do dia 18 até o dia 21/02/1967. Vinte pessoas morreram no dia 20 em decorrência do temporal, que também deixou centenas
de desabrigados e paralisou todo sistema de trens da Leopoldina e Central. Botafogo foi bairro mais atingido, tendo a Rua Voluntários da Pátria, se
transformado num caudaloso rio que inundou todas as transversais. No dia 21, 3 edifícios e 2 casas desabaram em Laranjeiras deixando quase 40 mortos
e mais 200 feridos. Outros prédios tiveram que ser evacuados em Santa Teresa. Houve interrupções nos serviços públicos. Total de 7 mil desabrigados no
Estado do Rio. A média da chuva chegou a 294 mm na cidade, o maior índice foi na Praça Mauá, com 365,9 mm, em seguida ficou Laranjeiras com 304,2
mm e em terceiro o Alto, com 288,2 mm. Rompimento de dique inundou a Zona Rural, na Zona Oeste. Houve desabamento de 10 residências e morte
de 6 mil galinhas em Santa Cruz. Houve alagamentos também na Cidade de Deus. O estádio do Maracanãzinho alojou 5 mil desabrigados. Campanha
de vacinação para evitar proliferação de tifo. O aeroporto Santos Dummont passou 27 horas interditado. Secretaria de obras fez vistorias em prédios
ameaçados de ruir. Houve desabamentos de barracos no Morro do Salgueiro. Dia 22: Ainda permanecem ao menos 150 soterrados nas Laranjeiras. A
assembleia propõe a criação de órgão exclusivo para estudar as enchentes no Rio.
As chuvas causaram 50 mortes, deixaram mais de 8 mil desabrigados e tumultuaram a cidade. As vias de acesso à Zona Norte ficaram completamente
alagadas. Mais da metade dos ônibus e taxis não circularam pela cidade. Ambos os aeroportos permaneceram fechados até às 22 h. A Estrada Rio-São
Paulo foi interditada em função de um desabamento de ponte. Cerca de 23 mil telefones entraram em pane. Todo comércio da cidade foi prejudicado.
Houve reflexos na distribuição de leite. Bombeiros receberam 1300 chamados. Houve queda de barracos na Rocinha deixando 100 desabrigados. Na
autoestrada Grajau-Jacarepaguá, uma cratera se abriu levando 5 carros. As instalações do Jornal a Última Hora foram alagadas. Segundo o Jornal, foram
registrados, no Alto da Boa Vista, 284 mm e no Rio Guandú 140 mm de chuva.
A chuva deixou o Estado do Rio de Janeiro em estado de calamidade. A estação de metrô do Flamengo foi totalmente alagada. O aeroporto Santos
Dummont permaneceu fechado. Desabamento de barraco no Morro do Turano deixou 8 feridos. Queda de diversos outros barracos e árvores. Diversos
alagamentos na Baixada e também na Capital. O Rio Timbó transbordou. Queda de diversas barreiras. Cinco pessoas morreram soterradas na Rio
Teresópolis. No dia 4, foi divulgada a contabilização de 67 mortes e 300 feridos no Estado do Rio de Janeiro.
„Calamidade ronda a cidade arrasada“. Estado de emergência na cidade do Rio. Dia 21: 40 mortos. Defesa civil acredita que haja mortos sobre os
escombros. A Clínica Santa Genoveva desabou em Santa Teresa devido à avalanche de pedras, que somadas pesavam 500 ton. Mais de 15 mil
desabrigados na cidade. Diversos bairros sem luz. Pessoas que trabalhavam no Sumaré ficaram presas aguardando resgate. Hospitais particulares
auxiliam no tratamento de urgências. Ocorrência de outros desabamentos com vítimas pela cidade. Dia 23: A Defesa Civil contabiliza 273 mortos. Duzentas
árvores foram arrancadas no Alto da Boa Vista. Dia 24: 15 mil desabrigados. De acordo com Pedro Silva Dias (INPE) as chuvas foram causadas pela Zona
de Convergência do Atlântico Sul.
Enxurrada matou 200 deixou mais de 30 mil desabrigadas. Maior temporal de todos os tempos. Sem dar conta de todos os casos, os bombeiros só
atendiam casos mais graves. Em alguns lugares a água chegou a um metro de altura. Trens e ônibus pararam de funcionar. A maioria dos óbitos
foi causada por desabamentos e desmoronamentos no Vidigal, Itanhangá e na Rocinha. As Avenidas Epitácio Pessoa e Borges de Medeiros ficaram
alagadas, com carros boiando à deriva. A Defesa Civil não foi capaz de antecipar-se à tragédia e orientar a população. A secretária de Obras da Cidade
solicitou que os moradores não saíssem de casa. Foram registrados 304 mm de chuva em Jacarepaguá. O prefeito César Maia culpou os moradores pela
tragédia, por não terem saído de suas casas a tempo. Com a demora da prefeitura para realizar os serviços, os moradores pediram ajuda ao Exército e
contrataram pás mecânicas. Falta de recursos, equipamentos e qualificação de pessoal da Defesa Civil para auxiliar o socorro. Declaração do Prefeito
César Maia: “Os santos nunca me abandonaram e não vão me deixar agora. Eu tenho certeza de que as chuvas vão diminuir”. De acordo com Luís Antônio
Silva Costa, engenheiro da Fundação Geo-Rio, há um ano a Fundação vinha trabalhando nas encostas da Rocinha. Um paredão de concreto impediu que
essa barreira caísse em cima de muitas outras casas. Luiz Carlos Austin, chefe do Sexto Distrito de Meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia
afirmou que as chuvas foram previstas, mas não sua intensidade.

Tabela 5 Danos provocados pelos dez maiores eventos de chuvas extremas ocorridos no período de 1922-1996. Textos transcritos
exatamente como encontrado nas reportagens.
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siada na história do Município foi o de 1988. Na ocasião, diversos desabamentos ocorreram na cidade,
entre eles o da Clínica Santa Genoveva, que ainda
permanece na lembrança dos cariocas. Esse evento
trouxe à tona a necessidade de se discutir responsabilidades e políticas de prevenção para lidar com
este tipo de tragédia, infelizmente comum à cidade.
Em 1996 novamente um evento de grandes proporções marcou a linha histórica do Município, atingindo toda a cidade de forma indiscriminada, deixando
centenas de mortos e desabrigados. Felizmente, uma
ação preventiva anterior à chuva impediu maiores
perdas: um paredão de concreto construído pela
Geo-Rio evitou maiores desabamentos na Rocinha.
Em um seminário realizado no Instituto Alberto Luiz
Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro COPPE/UFRJ (Pinguelli Rosa & Lacerda, 1997) foram
discutidos em seis grupos de trabalhos um conjunto
de recomendações a serem apresentadas às autoridades e a sociedade, sendo uma delas a implantação de
um sistema de alerta de risco meteorológico na cidade. Em dezembro de 1996 foi criado o Sistema Alerta-Rio, subordinado à Geo-Rio, que passou a alertar
com antecedência as autoridades sobre a possibilidade de temporais. Os 3 eventos de chuva ocorridos
em janeiro/1966, fevereiro/1988 e fevereiro/1996,
embora não sejam as 3 maiores pluviometrias, são
os 3 eventos de chuva mais marcantes do século XX
na cidade do Rio de Janeiro (Figura 3).
Analisando as reportagens dos casos
listados na Tabela 4 nota-se que no início do
período (década de 1930) além das notícias sobre
os estragos das chuvas havia depoimentos de
engenheiros sobre os motivos das enchentes no Rio
de Janeiro e como evitá-las.
Alguns depoimentos chamam a atenção,
como por exemplo o relato de Edison Passos,
então Secretário da Viação do Distrito Federal, na
Edição 35 do Jornal do Brasil de 11/02/1938, sobre a
enchente de 10/02/1938:
“... Coloquei em conexão as turmas da
Diretoria de Engenharia com as da Limpeza
Pública e estamos atendendo ao público
com todos os recursos de que dispomos,
com a maior solicitação e empenho. ...As
obras que são realizadas em uma cidade
– e todos os técnicos sabem disso – não
são e não podem ser projetadas prevendo
os casos de excepção, como o de hontem

e que, além de serem, felizmente, pouco
frequentes, são de curta duração.”

Nesse evento de 10/02/1938 choveu 119 mm
(estação Bangu). De acordo com Pfafstetter (1957),
utilizando a série de totais pluviométricos diários da
estação Bangu do INMET no período provavelmente
de 1933 a 1955, uma chuva diária dessa magnitude
tem período de retorno de apenas 4 anos, portanto
não é um evento tão raro ou excepcional. Apenas
para efeito de comparação, considerando o período
de 2010 a 2016, pesquisando-se os maiores
acumulados diários nas 33 estações do Sistema
Alerta Rio, observa-se a ocorrência de pelo menos
22 eventos com precipitação superior a 100 mm/dia
nesses 7 anos.
Após o evento de 11 e 12/01/1966, na coluna
de Léa Maria no Jornal do Brasil (Edição 09 de
13/01/1966), no final do artigo denominado “O Rio
Náufrago” uma crítica ao Serviço de Meteorologia:
“...No final, fica uma censura ao nosso Serviço de Meteorologia, que afinal, anteontem à tarde, por volta das 4 horas, já deveria
saber ou ter sabido da massa de chuva que
se avizinhava. E neste caso, ter alertado rapidamente a população. Assim, talvez, pudéssemos ter-nos defendido melhor.”

Por esse tipo de declaração, fica claro que
a população não tinha a menor ideia da dificuldade
de se prever chuvas intensas e ainda por cima sem
imagens de satélite ou radar. Apesar de nos EUA o
primeiro satélite meteorológico Tiros-I (Television
and Infrared Observation Satellite), ter sido lançado
pela NASA em 02/04/1960, apenas na década
de 1970 o INMET passou a receber imagens de
satélite via Automatic Pictures Transmission (APT)
(Jornal do Brasil de 04/01/1971 – Ed. 231). No
Jornal do Brasil, a partir de 11/04/1975 (Edição
03), começaram a ser apresentadas as imagens do
satélite NOAA-4 recebida pelo INPE em Cachoeira
Paulista em baixíssima qualidade, junto a análise
sinótica do dia. O radiossonda, inventado na década
de 1930 só começou a ser lançado no Rio de Janeiro
(estação do Galeão) em meados da década de 1950
(Jornal do Brasil, 24/12/1956 – Ed. 301). O radar
meteorológico do Pico do Couto (Petrópolis - RJ) só
entrou em operação em janeiro de 1978.
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Figura 3 Capas dos Jornais: (A) “Ultima Hora” do dia 12/01/1966, (B) “Jornal do Brasil” do dia 22/02/1988 e (C) “O Globo”
de 14/02/1996.

meteorologistas em relação a melhoria da previsão
do tempo, a partir dos dados meteorológicos de
altitude, era exacerbado, como evidenciado em Serra
(1970) ao estudar as enchentes de janeiro/1966,
janeiro/1967 e fevereiro/1967:
“Teria sido difícil prever a violência das precipitações, a menos que se restabelecesse,
no Serviço de Meteorologia, a antiga rede de
Balões-pilôto, infelizmente extinta.”

Da mesma forma, em artigo publicado
no Jornal do Brasil (Edição 301 de 24/12/1956), o
Coronel Maldonado, então Diretor do Serviço de
Meteorologia do Ministério da Agricultura, afirma
que estavam em funcionamento no Brasil 4 estações
de radiossondagens: em São Paulo, no Recife, em
Fernando de Noronha e na Ilha de Trindade, sendo
três norte-americanas e uma da Marinha Brasileira.
No Galeão, Maldonado declara que estava sendo
testada a estação de rádio-sondagem da Aeronáutica,
e prossegue:
“Com estações de rádio-sondagem poderemos prever qualquer toró com meses de
antecedência.”

No final da década de 1950 começam a surgir
depoimentos do Departamento de Meteorologia
sobre a causa das chuvas, embora de forma muito
elementar. Também no final dessa década começam
a ser publicadas as primeiras análises sinóticas
diariamente no Jornal do Brasil, com previsões
elaboradas com 24-h de antecedência.
Nota-se através das reportagens publicadas
que o Serviço de Meteorologia sofria fortes
críticas, principalmente após eventos de chuvas
extremas. Dessa forma, em várias edições dos
jornais, encontram-se reportagens de página inteira
explicando os motivos que levavam a uma previsão
deficiente. Um exemplo pode ser visto num extenso
artigo publicado na Edição 67 do Jornal do Brasil,
do dia 22/03/1959 (figura não apresentada).
4 Conclusões e Considerações Finais
Neste trabalho elabora-se um levantamento
de eventos de precipitação extrema no município do
Rio de Janeiro num período de aproximadamente
63 anos, compreendidos entre 1881 e 1996. A série
de dados de precipitação diária do período 1881 a
1917 foi construída a partir de um trabalhoso resgate
de dados impressos da estação do Observatório
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Nacional, enquanto para o período de 1930 a 1996
foram utilizados dados de quatro estações do INMET.
Os eventos são considerados extremos quando o
total pluviométrico diário é igual ou superior a 100
mm e, além disso, são verificados danos à população
do município do Rio de Janeiro.
É importante esclarecer que apesar do
esforço para cobrir um grande número de eventos,
o levantamento realizado neste trabalho não esgota
todos os casos de eventos extremos de precipitação
no município, uma vez que as séries de dados foram
limitadas a apenas uma estação no período de 1881
a 1917 (Observatório Nacional) e 4 estações do
INMET no período de 1961 a 1996 (Alto da Boa
Vista, Bangu, Rio de Janeiro e Santa Cruz). Assim,
por exemplo, pesquisando-se em INMET (2010)
casos interessantes, como o ocorrido em 19/02/1962
com 171 mm de chuva no Jardim Botânico, não
estão contemplados nesta pesquisa. Na ocasião
ocorreram diversos transtornos na cidade, inclusive
200 pessoas foram obrigadas a passar a noite no Pão
de Açúcar (Jornal do Brasil, Ed. 42 de 20/02/1962),
devido à interrupção do tráfego dos bondinhos. Tal
evento, não consta em nossa seleção de eventos
extremos pois a chuva nas quatro estações do
INMET utilizadas na pesquisa não ultrapassou 100
mm, sendo observado na estação Rio de Janeiro
59,6 mm no dia 19/06 e 88,5 mm no dia 20/06/1962.
Outro caso importante, foi o de 07/01/1942, que
deixou 29 mortes, dezenas de feridos, paralização
do trânsito durante várias horas e desabamento de
várias casas (Edições 6 e 7 do Jornal do Brasil dos
dias 8 e 9/01/942). Esse evento, também descrito em
Reis & Sisson (1990) e Brandão (1997), não consta
na Tabela 4 pois a altura máxima de chuva em 24
horas em Bangu (única estação consultada entre as
décadas de 1930 e 1960), atingiu 86,2 mm no dia
07/01/1942.
Dentre os 82 casos de chuvas extremas
identificados neste trabalho, o que apresentou maior
total pluviométrico diário foi o de 26/02/1971, com
287,7 mm observado na estação Bangu. Esse valor,
só foi superado durante o evento de 06/04/2010,
quando a precipitação acumulada em 24 horas na
cidade chegou a 360,2 mm no Sumaré, 304,6 mm na
Rocinha e 303,0 no Jardim Botânico (http://alertario.
rio.rj.gov.br/dados-meteorologicos__trashed/
maiores-chuvas/ acessado em 10/10/2016).
Os resultados do levantamento dos 82 eventos

extremos no período estudado neste trabalho indicam
que, como esperado a maior parte ocorreu no verão
(DJF - 40%) e outono (MAM - 40%). Os demais casos
ocorreram na primavera (SON - 10%) e no inverno
(JJA - 10%). Isso mostra que apesar do reduzido
número de casos no inverno, esses podem ocorrer
nessa estação, causando sérios danos a população,
como observado em junho de 1989, com 9 vítimas
de desabamentos. Dessa forma, além das medidas
de prevenção adotadas durante o verão, medidas de
precaução deveriam ser adotadas nos demais meses
do ano, inclusive no inverno e primavera.
Os eventos selecionados como os de maior
impacto para a população foram os de janeiro/1966,
fevereiro/1988 e fevereiro/1996.
No primeiro período analisado (1882-1918)
nenhuma informação meteorológica era divulgada
nos jornais, inclusive não era rotineiramente
informado o total pluviométrico acumulado durante
cada evento. Nos artigos relatava-se em geral para
cada evento de chuva extrema: nomes das vítimas,
número total de mortos, locais dos desabamentos,
socorros e providências. Assim, a informação
meteorológica não atingia a população. Já no
segundo período analisado (1931-1996) informações
sobre a causa meteorológica dos eventos de chuvas
intensas, apesar de muito simples, eram informadas
nos jornais, bem como os valores de precipitação
observada. Contudo, infelizmente quando ocorriam
eventos extremos de precipitação, nenhum alerta
meteorológico sobre chuvas intensas era divulgado
com antecedência para que alguma providência
pudesse ser tomada no sentido de alertar a população.
Como visto na seção 3.1 deste artigo,
persistem ainda nos dias atuais os problemas de
entupimento de bueiros e alagamentos no município
nos dias de chuvas fortes. Por outro lado, o serviço
de meteorologia do sistema Alerta Rio funciona
adequadamente e os alertas são emitidos com
antecedência para a população.
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ANEXO 1.3
Defesa Civil realiza simulado em mais de 50
comunidades
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Este é o cache do Google de http://www.rio.rj.gov.br/web/defesacivil/exibeconteudo?id=6046574(http://www.rio.rj.gov.br/web/defesacivil/exibeconteudo?id=6046574). Ele é um instantâneo da página com a aparência que ela tinha em 5 out. 2019 05:51:36 GMT. A página
atual(http://www.rio.rj.gov.br/web/defesacivil/exibeconteudo?id=6046574) pode ter sido alterada nesse meio tempo. Saiba mais.(http://support.google.com/websearch/bin/answer.py?hl=pt-BR&p=cached&answer=1687222)
Versão completa

Versão somente texto(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4LOcZMVvE0gJ:www.rio.rj.gov.br/web/defesacivil/exibeconteudo?id%3D6046574&hl=pt-BR&gl=br&strip=1&vwsrc=0)

Ver código-fonte(http://webcache.googleusercontent.

Dica: para localizar rapidamente o termo de pesquisa nesta página, pressione Ctrl+F ou ⌘ -F (Mac) e use a barra de localização.

Administrador(/c/portal/log
p_l_id=4144494)

ACESSIBILIDADE

(https://www.1746.rio)

(http://prefeitura.rio/web/transparencia)

Página
Defesa Civil
Principal(/web/defesacivil)
Conheça a Defesa
prefeitura.rio(http://prefeitura.rio)
Civil(/web/defesacivil/conhecaDefesa Civil(/web/defesacivil)
a-defesa-civil)
Conheça o
Subsecretário(/web/defesacivil/conhecao-subsecretario)
Mapas do
Sistema de Alerta
Defesa civil realiza
e
comunidades
Alarme(/web/defesacivil/mapasdo-sistema-dealerta-e-alarme)

simulado em 50

Plano de
Contingência(/web/defesacivil/planode-contingencia)
Programa de
Proteção
Comunitária(/web/defesacivil/programade-protecaocomunitaria)
Projeto Defesa
Civil nas
Simulado do
Escolas(/web/defesacivil/projetodefesa-civil-nasComunitário
escolas)

Sistema de Alerta e Alarme
para Chuvas Fortes a ser
realizado
no
próximo sábado (09/04).
Voluntariado(/web/defesacivil/voluntariado)
Cursos e
A Defesa Civil Municipal do Rio de Janeiro realizará, no próximo
Seminários(/web/defesacivil/cursossábado (09/04), mais um Simulado do Sistema de Alerta e Alarme
e-seminarios)
para Chuvas Fortes.
Fale
Conosco(/web/defesacivil/faleAs sirenes de 50 comunidades serão acionadas em mais um
conosco)
treinamento dedicado aos moradores das áreas de alto risco
geológico simulando uma situação real. Desta vez, o Aviso de
Chuvas Fortes será incluído no simulado, reforçando a estratégia já
praticada pela Defesa Civil de informar aos moradores sobre a
possibilidade de chuvas mais intensas.
O Simulado será dividido em diferentes horários. Comunidades da
Zona Norte (10:00h as 10:10h), Centro (10:20h as 10:30h), Grande
Tijuca (10:40h as 10:50h), Barra Jacarepagua (11:00h as 11:10h) e
Zona Sul (11:20h as 11:30h).
Na comunidade Vila Pereira da Silva, a Defesa Civil estará presente
realizando o simulado de desocupação dos moradores das áreas de
alto risco geológico através de orientações sobre o deslocamento
para os pontos de apoio e procedimentos que podem salvar suas
vidas e de seus vizinhos.
Comunidades participantes do treinamento:
COMUNIDADES
Jardim do Carmo
Morro da Fé
Rua Frei Gaspar
Sereno
Caixa d'água
Parque
Proletário
Grotão
Caracol
Rua Laudelino Freire
Cachoeirinha
Ouro Preto
Escondidinho
Tuiuti
Sumaré
Santa Alexandrina /
Paula Ramos
Matinha
Julio Otoni
Vila Elza
Prazeres
São Carlos
Rato
Borel
Chacrinha
Macacos
Nova Divinéia
Parque João Paulo II
JK
Parque Vila Isabel
Salgueiro
Formiga
Andarai
Arrelia
Jamelão
Liberdade
Rua Quiririm
Rio das Pedras
Sítio Pai João
Espirito Santo
Barão
Comandante Luis Souto
Vila José de Anchieta
Inácio Dias
Vila Pereira da Silva
Vidigal

HORÁRIOS

10:00h as
10:10h

10:20h as
10:30h

10:40h as
10:50h

11:00h as
11:10h

11:20h
as
A1-026
11:30h

/

Santa Marta
Ladeira dos Tabajaras
Chapéu Mangueira
Chácara do Céu
Cantagalo
Cabritos
Guararapes
Babilônia

IMPRIMIR

EMAIL

VOLTAR

/ ACESSO À INFORMAÇÃO(http://prefeitura.rio/web/transparencia) /

/ ÁREA DE IMPRENSA(/web/guest/area-de-imprensa1) /

/ IDENTIDADE VISUAL DA MARCA(/web/guest/identidade-visual-da-marca) /

(http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/home;jsessionid=54800BAAD257725F6AFBC5C48C115FD2.liferay-inst1)
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - Rua Afonso Cavalcanti, 455 - Cidade Nova - 20211-110
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ANEXO 1.4
Verão 2018 - Defesa Civil do Rio faz simulação de
resposta a eventos chuvosos no COR

A1-028

Administrador(/c/portal/lo
p_l_id=4144494)

ACESSIBILIDADE

(https://www.1746.rio)

(http://prefeitura.rio/web/transparencia)

Página
Defesa Civil
Principal(/web/defesacivil)
Conheça a Defesa
prefeitura.rio(http://prefeitura.rio)
Civil(/web/defesacivil/conhecaa-defesa-civil)

Defesa Civil(/web/defesacivil)

Conheça o
Verão 2018: Defesa Civil do
Subsecretário(/web/defesacivil/conhecaeventos chuvosos no COR
o-subsecretario)

Rio faz simulação de resposta a

Mapas do Sistema de
20/12/2017 15:22:00
Alerta e
Alarme(/web/defesacivil/mapasExercício contou ainda com acionamento de 165 sirenes em 103 comunidades
do-sistema-de-alertacariocas com riscos de deslizamento
e-alarme)
Plano de
Contingência(/web/defesacivil/planoA Subsecretaria de Defesa Civil, integrada à Secretaria Municipal de Ordem
de-contingencia)
Pública (Seop), realizou nesta quarta-feira, 20, no Centro de Operações Rio
Programa de Proteção
(COR), mais uma simulação de resposta às chuvas de verão – estação que
Comunitária(/web/defesacivil/programacomeça nesta quinta-feira, 21. O exercício testou a comunicação entre o
de-protecaoórgão e as lideranças comunitárias e representantes de associações de
comunitaria)
moradores, além do acionamento remoto das 165 sirenes da Prefeitura
instaladas em 103 comunidades com alto risco de deslizamento. Como
Projeto Defesa Civil
resultado, 99% das sirenes funcionaram perfeitamente. Apenas dois
nas
equipamentos apresentaram falhas de conexão. Nessa situação, em casos
Escolas(/web/defesacivil/projetoreais, um representante da comunidade treinado pela Defesa Civil pode
defesa-civil-nasefetuar o acionamento manual do equipamento.
escolas)
Voluntariado(/web/defesacivil/voluntariado)
Cursos e
- Esse tipo de simulado é muito importante para testarmos a eficácia do
Seminários(/web/defesacivil/cursosnosso sistema de alerta e para que as pessoas entendam de que forma
e-seminarios)
devem agir em situação de risco provocada por chuvas fortes. O protocolo de

atuação contou com envio de mensagens de texto (via SMS), acionamento
Fale
das sirenes e posterior contato telefônico com as lideranças comunitárias –
Conosco(/web/defesacivil/faleesclarece o superintendente operacional da Defesa Civil do Rio, tenenteconosco)
coronel Rodrigo Bissoli.

Ao todo, foram realizados mais de 300 contatos com lideranças comunitárias,
e representantes de associações cadastradas e de pontos de apoio (como
igrejas, escolas e outros locais fora das áreas de risco para onde a população
é mobilizada).

A ação faz parte de uma série de atividades de preparação para o período de
chuvas que a Defesa Civil e o COR, ambos vinculados à Seop, vêm realizando
ao longo do segundo semestre deste ano. Nesse período, foram realizados
alinhamentos dos protocolos para prontas respostas operacionais em casos
de eventos de chuva forte e/ou prolongada com diversos órgãos municipais.

Outras ações - Em novembro, a Defesa Civil intensificou as ações de
orientação à população, por meio de simulados de evacuação em escolas e
comunidades. Um dos treinos aconteceu na comunidade Sítio do Pai João, no
Itanhangá, e contou com toque de sirenes e envio de SMS para lideranças e
Agentes Comunitários de Saúde treinados pelo órgão. Também foram
realizados 10 simulados para alunos da rede municipal, formando cerca de
400 alunos em matérias de Redução de Risco de Desastres.

Redes sociais - A população pode acompanhar as condições do tempo
diretamente pelas redes do COR (www.twitter.com/operacoesrio ou
www.facebook.com/operacoesrio). É do Centro de Operações que a equipe de
meteorologistas do Alerta Rio monitora continuamente a previsão de chuva e
indica a necessidade de mudança de estágio operacional da cidade
(Normalidade, Atenção e Crise). A partir desses informes, o órgão emite
comunicados para mobilização e acionamento das equipes operacionais e
cidadãos, para que saibam dos riscos e impactos das chuvas em tempo real,
seja por meio da imprensa ou pelas redes sociais.
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EMAIL
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/ ACESSO À INFORMAÇÃO(http://prefeitura.rio/web/transparencia) /

/ ÁREA DE IMPRENSA(/web/guest/area-de-imprensa1) /
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ANEXO 1.5
Plano de Ações Integradas para Chuvas Fortes e ou
Prolongadas
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1. APRESENTAÇÃO
A Cidade do Rio de Janeiro, em função de suas características geográficas já
representa, por si só, uma região passível de ocorrência de precipitações
pluviométricas intensas e suas possíveis consequências.
Além disso, trata-se de uma grande metrópole que sofreu com o crescimento
desordenado durante décadas, no qual diversas construções foram executadas em
áreas de risco, grande parte delas em morros e encostas sujeitos a deslizamentos.
Houve, ainda, uma urbanização não planejada ocasionando, em diversos locais, uma
exagerada impermeabilização do solo com a supressão de áreas verdes
impossibilitando assim, a drenagem natural por infiltração das águas pluviais.
Face o exposto, o município, que historicamente é assolado por chuvas fortes
e/ou prolongadas, tem sofrido com a ocorrência de inundações e deslizamentos de
encostas. Convém ressaltar que o processo de mudanças climáticas em escala global
tem grande probabilidade de aumentar a frequência e a intensidade deste tipo de
evento adverso e outros eventos associados.
Com o objetivo de alinhar os esforços de planejamento e operação das equipes
CPI RES 1450/2019 - DR - [SECOSNERVA] - OF0202019 - 2019-05-19 - RG0000488CPIE

da prefeitura do Rio para atuar em resposta às chuvas fortes características do verão
carioca, foi desenvolvido este Plano de Ações Integradas para Chuvas Fortes e/ou
Prolongadas, documento que compila de forma objetiva e gerencial as principais
informações necessárias para uma devida preparação e efetiva atuação das equipes
municipais diretamente envolvidas em ações de resposta a chuvas fortes na cidade.

2. OBJETIVOS

O ‘Plano de Ações Integradas para Chuvas Fortes e/ou Prolongadas’
estabelece protocolos e procedimentos a serem adotados pelos órgãos e equipes
envolvidos, direta ou indiretamente, nas ações relacionadas a este evento adverso.
Neste sentido, o objetivo deste documento é integrar as ações das equipes da
Prefeitura do Rio envolvidas nas operações de resposta em dias chuvosos, e não o de
detalhar as atividades específicas realizadas por cada órgão nestes eventos. Para
isso, este Plano proporciona uma visão geral das ações operacionais relacionadas às
chuvas, detalhando as responsabilidades das agências e os riscos envolvidos nos
períodos chuvosos - seja por conta dos possíveis impactos identificados ou por
problemas mapeados pelos órgãos municipais.
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As principais ocorrências causadas pelas chuvas intensas na cidade do Rio de
Janeiro estão relacionadas às Inundações e Alagamentos, bem como os vendavais,
caracterizadas como DESASTRES NATURAIS da Codificação Brasileira de Desastres
– COBRADE (http://bit.ly/COBRADE).
Este Plano foi elaborado para ser aplicado quando estiver prevista chuva
significativa ou quando ocorrer evento chuvoso, que possa vir a causar ou já esteja
causando desastre(s) – ativado a partir de comunicados emitidos pelo Sistema Alerta
Rio e pelo Centro de Operações Rio, indicado a condição de PRÉ-ATENÇÃO ou de
mudança de estágio operacional da cidade.
A finalidade deste Plano Integrado é estabelecer responsabilidades e ações a
serem adotadas pelos órgãos envolvidos, recomendando e padronizando, a partir da
adesão dos órgãos, os aspectos relacionados à atuação na iminência, durante e
depois das chuvas. Neste documento, estão definidas diversas ações de mitigação
dos impactos, a fim de reduzir os danos e prejuízos, bem como ações para adequado
restabelecimento da normalidade no menor prazo possível.
Para o aperfeiçoamento deste Plano, poderão ser realizados exercícios
simulados (de mesa e/ou de campo), de acordo com os procedimentos aqui
CPI RES 1450/2019 - DR - [SECOSNERVA] - OF0202019 - 2019-05-19 - RG0000489CPIE

estabelecidos.

3. ESTÁGIOS OPERACIONAIS

O Sistema Alerta Rio é o responsável pelo monitoramento e produção de
informes e alertas sobre as condições meteorológicas da cidade do Rio.
A PREVISÃO e o MONITORAMENTO das chuvas e ventos é feito pela equipe
do Sistema Alerta Rio - departamento que integra a estrutura da Fundação Municipal
Geo-Rio -, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, dentro do Centro de
Operações Rio (COR). A Prefeitura do Rio possui um Radar Meteorológico próprio e
uma rede de 33 pluviômetros automáticos distribuídos em todas as regiões da cidade,
recursos que são monitorados continuamente pelo Alerta Rio. Este departamento
emite quatro boletins regulares diários, além de avisos e informes extraordinários
sobre chuva intensa/deslizamento. Um website e um aplicativo móvel “alertario”
também são mantidos por esta equipe, como canais informativos abertos para
fornecer dados e informações (em tempo real e históricas) sobre os registros
meteorológicos obtidos no Rio.
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A cidade possui oficialmente três Estágios Operacionais com relação à chuva
(NORMALIDADE, ATENÇÃO e CRISE).
ESTÁGIO DE
NORMALIDADE

Situação em que não há previsão de chuva ou previsão de chuva
fraca a moderada nas próximas horas.
- Previsão de chuva moderada, ocasionalmente forte/muito forte,

ESTÁGIO DE
ATENÇÃO

nas próximas horas, podendo causar alagamentos e deslizamentos
isolados.
- Registros nos pluviômetros de chuva moderada a forte na última
hora.
- Previsão de chuva forte, ocasionalmente muito forte nas próximas

ESTÁGIO DE
CRISE

horas, podendo causar múltiplos alagamentos e deslizamentos em
diversas regiões da cidade.
- Registros nos pluviômetros de chuva forte a muito forte na última
hora.

Contudo, internamente, há também a condição de Pré-Atenção, que não
CPI RES 1450/2019 - DR - [SECOSNERVA] - OF0202019 - 2019-05-19 - RG0000490CPIE

configura um estágio operacional como os demais, mas serve como comunicação para
equipes operacionais sobre o aumento da probabilidade de o município mudar para o
Estágio de Atenção, por conta dos impactos das chuvas. Esta condição de PréAtenção já é utilizada pelo Alerta Rio e pelo COR para alertar equipes da prefeitura e
de outras instituições parceiras, desde 2015 - sem, no entanto, usar esta nomenclatura
de Pré-Atenção para os cidadãos e meios de comunicação. Para o Verão 2017 / 2018,
o Pré-Atenção passou por aprimoramentos, que serão descritos a seguir.
A condição de Pré-Atenção foi aprimorada, com o objetivo de garantir, na maior
parte dos casos, uma transição mais paulatina do Estágio de Normalidade para o de
Atenção, ao mesmo tempo em que evita uma mobilização de recursos exagerada
(humanos e materiais) para enfrentar situações de chuvas fortes previstas, mas com
baixo grau de probabilidade. Desta maneira, os meteorologistas do Alerta Rio
passaram a comunicar, desde outubro de 2017, a condição de Pré-Atenção
acrescentando uma variável de probabilidade: baixa, média e alta. Esta gradação de
baixa, média e alta, está relacionada à probabilidade de o município sair do Estágio de
Normalidade para o de Atenção. Assim, o Pré-Atenção de baixa probabilidade indica
que é de 25% a possibilidade de a cidade entrar em Estágio de Atenção. Seguindo o
mesmo raciocínio, o Pré-Atenção de média, significa 50% de possibilidade de
mudança; e no Pré-atenção de alta, este percentual é de 75%.
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Uma vez apresentados os significados dos estágios operacionais da cidade em
relação às ocorrências de chuvas fortes e/ou prolongadas, é necessário detalhar as
CPI RES 1450/2019 - DR - [SECOSNERVA] - OF0202019 - 2019-05-19 - RG0000491CPIE

atividades operacionais que são implementadas em cada mudança de estágio. É
importante destacar que, as mudanças de estágio operacional da cidade, por conta de
chuvas, são realizadas a partir de protocolos pré-definidos pelo Alerta Rio e
comunicadas pelos meteorologistas deste departamento para a coordenação do COR.
Por sua vez, o COR compartilha estes informes com os representantes e gestores das
equipes operacionais de órgãos e demais agências que atuam na cidade. A seguir,
são indicadas as atividades que devem ser realizadas para cada mudança de estágio
operacional:
Estágio de Normalidade
Neste estágio, as equipes operacionais da prefeitura e o COR realizam as atividades
de rotina, sem a necessidade de comunicados extraordinários e/ou de mobilização
extra de recursos humanos ou materiais.

Condição de Pré-Atenção
Durante a condição de Pré-Atenção, assim como no Estágio de Normalidade, a
responsabilidade pela priorização dos atendimentos às ocorrências em andamento é
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feita pelo coordenador da Sala de Controle do COR. Abaixo, estão as atividades que
devem ser realizadas ao longo do Pré-Atenção.
>>Baixa ou Média Probabilidade


Alerta Rio informa a condição meteorológica ao COR, com detalhes técnicos e
tendência do tempo para as próximas horas;



COR envia mensagens (por e-mail ou grupos de mensagens via telefone celular) aos
diversos órgãos e agências envolvidas na operação da cidade, conforme protocolo de
comunicação interno do COR;



Decisores de nível gerencial dos órgãos e departamentos municipais com atuação
direta e específica em situações de chuva ficam cientes da possibilidade de
deslocamento ao COR.
>>Alta Probabilidade



Representantes dos órgãos e departamentos municipais envolvidos nas respostas da
cidade às chuvas se deslocam para o COR. Os representantes responsáveis por
estarem presentes no COR foram indicados pelas próprias agências municipais, nas

CPI RES 1450/2019 - DR - [SECOSNERVA] - OF0202019 - 2019-05-19 - RG0000492CPIE

reuniões de elaboração deste plano.


COR ativa o grupo de mensagens da ‘Equipe de Gestão de Crise’ (WhatsApp),
composto por representantes gerenciais e de coordenação das agências públicas e
concessionárias diretamente envolvidas nas ações conjuntas de resposta às chuvas.



COR exibe a ‘Matriz de Atividades x Responsabilidades’ no videowall da Sala de
Controle para que todos os operadores e a coordenação operacional da prefeitura
acompanhem visualmente a sequência de atividades de resposta à situação de chuva
e seus impactos. O objetivo é enfatizar as responsabilidades de cada órgão/agência
na ação conjunta de resposta das equipes operacionais da cidade.



Operadores das instituições que possuem atividades descritas na ‘Matriz de Atividades
x Responsabilidades’ devem acompanhar e informar as ações realizadas, a partir do
preenchimento de documentos virtuais que serão disponibilizados pela coordenação
da Sala de Controle do COR.

Estágio de Atenção


Chefia do COR conjuntamente com representantes de órgãos municipais definem a
priorização de atendimento das ocorrências em andamento.
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Decisores de nível gerencial dos órgãos e departamentos estão presentes no (ou em
deslocamento para o) COR.



Troca de informações sobre os registros de chuva, seus impactos na cidade e as
ações de resposta é gerenciada no grupo ‘Equipe de Gestão de Crise’ (WhatsApp).



COR ativa Sala de Crise para possível utilização por parte da ‘Equipe de Gestão de
Crise’ da Prefeitura do Rio.
Estágio de Crise



Decisores executivos dos órgãos e departamentos da Prefeitura do Rio se deslocam
para o COR.



Secretários municipais e representantes do gabinete do Prefeito definem as
prioridades de atendimento às ocorrências em andamento, com a participação da
chefia do COR.



Acompanhamento das principais ocorrências e status da chuva comunicados pelo
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COR no grupo de mensagens ‘Equipe de Gestão de Crise’ (WhatsApp)
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4. ANÁLISE ALERTA RIO
Acumulados mensais do verão 2018/2019:
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Novembro 2018:
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Dezembro 2018:
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Janeiro 2019:
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Fevereiro 2019:
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Março 2019:
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Tabela 1: Eventos chuvosos de novembro de 2018 a março de 2019 com as informações de Mudança de Estágio. As cores verde, amarelo e
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vermelho representam, respectivamente, os estágios de Normalidade, Atenção e Crise.
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Estação

Maior Intensidade em 1h (mm)

Estação

Sepetiba
Alto da Boa Vista
Alto da Boa Vista
Jardim Botânico
São Cristóvão
Barra/Riocentro
Guaratiba
Ilha do Governador
Bangu
Guaratiba
Rocinha
São Cristóvão
Grande Méier
Guaratiba
Alto da Boa Vista
Guaratiba
Santa Cruz
Recreio dos Bandeirantes
Copacabana
Santa Cruz
Guaratiba
Sepetiba
Alto da Boa Vista

23
58
15,8
62,8
63,6
17,6
33
30
51,6
61,4
91,6
36,6
50,8
45,4
58,4
74,8
50,2
28,6
59,4
46,8
42
17,6
36,8

Santa Cruz
Saúde
Alto da Boa Vista
Jacarepaguá/Tanque
São Cristóvão
Barra/Riocentro
Guaratiba
Ilha do Governador
Bangu
Guaratiba
Rocinha
Bangu
Grande Méier
Guaratiba
Barra/Riocentro
Jardim Botânico
Santa Cruz
Recreio dos Bandeirantes
Copacabana
Santa Cruz
Barra/Barrinha
Tijuca
Alto da Boa Vista

Mudança de Estágio
Atenção 21h15

Normalidade 05h30 (09/11)

Atenção 23h40
Atenção 12h40

Normalidade 07h25 (27/11)
Normalidade 08h30

Atenção 16h55
Atenção 08h20
Atenção 20h30

Normalidade 00h30
Normalidade 16h30
Crise 22h15/Atenção 10h30 (09/02)

Atenção 19h25
Atenção 18h40
Atenção 17h40
Atenção 05h50
Atenção 20h45
Atenção 14h30

Normalidade 07h00 (18/02)
Normalidade 00h00
Normalidade 06h35
Normalidade 06h00
Normalidade 11h40
Normalidade 23h10
Normalidade 08h15

Atenção 23h55

Normalidade 04h30

Chuva forte em 1h
Chuva muito forte em 1h

Normalidade
Atenção
Crise

A1-050

Maior Vento do Evento (Hora Local) - Estação
101,5 (01h)
50,8 (12h)
70,2 (14h)
59,0 (15h)
41,4 (15h)
30,5 (16h)
46,3 (21h)

Forte de Copacabana
Marambaia
Marambaia
Forte de Copacabana
Marambaia
Marambaia
SBSC

90,8 (18h)
43,6 (21h)
110,2 (21h)
73,1 (5h)
36,0 (12h)
59,0 (20h)
60,5 (18h)
61,2 (19h)
40,0 (17h)
45,4 (15h)
45,4 (15h)
36,4 (18h)
56,5 (23h)
56,9 (00h)
54,4 (16h)

SBSC
Forte de Copacabana
Forte de Copacabana
Marambaia
Marambaia
Marambaia
Vila Militar
SBGL
Forte de Copacabana
Vila Militar
Vila Militar
Marambaia
Forte de Copacabana
Marambaia
Forte de Copacabana

5. COMUNICAÇÃO OPERACIONAL
5.1 EGC
Objetivo:


Facilitar ações operacionais interagências e acompanhamento do atendimento
de ocorrências em andamento relacionadas a eventos climáticos/fenômenos
naturais.



Compartilhamento de informações (texto/foto) sobre as ações de resposta da
prefeitura a incidentes para divulgação à população pelos meios de
comunicação do COR e outros canais.

Integrantes:


Secretários, subsecretários, presidentes, membros da Alta Direção e/ou
diretoria de agências que desempenhem atividades relacionadas à resposta a
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eventos climáticos/fenômenos naturais (exceto ressaca), além de membros da
equipe de operação do COR.
Enviar:


Comunicado de ativação do grupo a partir de Pré Atenção Média.



Gerenciar integração das respostas para incidentes de médio e grande impacto
relacionados à eventos climáticos/fenômenos naturais (exceto ressaca).



Reportar previsão do tempo caso haja previsão de chuva moderada/forte
(reporte isolado, sem acionamento do grupo, caso a cidade esteja em
normalidade e Pré Atenção de Baixa).



Reportar Mudanças de estágio operacional da cidade.

5.2 Enlaces

A1-051
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6. ANÁLISE QUANTITATIVA

Para facilitar futuras pesquisas e consultas sobre os problemas causados por
eventos meteorológicos no município do Rio, durante os períodos chuvosos, o COR
apresenta neste documento uma proposta de nova ferramenta inteligente para
consulta pela internet: o PAINEL de OCORRÊNCIAS - CHUVAS. Trata-se de um
painel de controle, em formato dashboard, que disponibiliza de forma ágil e
customizada diversas informações, a partir de cruzamentos de dados do histórico de
ocorrências registradas no período chuvoso 2017/2018. A lógica deste painel de
controle é a mesma já utilizada pelo Alerta Rio, que disponibiliza em seu website
institucional o histórico de todos os registros de chuva obtidos na rede de 33 estações
pluviométricas gerenciadas pelo Sistema Alerta Rio.
Esta é, preliminarmente, uma primeira proposta de ferramenta para análise
inteligente de dados sobre as ocorrências causadas por eventos meteorológicos, que
ainda deve ser aprimorada e validada com os gestores de todas as agências
envolvidas nas operações de resposta às chuva da cidade. Apesar de, por enquanto,
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possuir apenas os dados referentes ao período chuvoso de 2017 / 2018, o PAINEL de
OCORRÊNCIAS já pode apoiar, ainda que de forma restrita, ações de planejamento
das equipes da Prefeitura do Rio para o período chuvoso 2018 / 2019. Quais foram os
bairros com maior registro de ocorrências por conta dos eventos meteorológicos
(Figura 7)? Quais bairros da cidade que registraram maior número de ocorrências
relacionadas a acumulo d’água (Figura 9)? Qual foi a faixa de horário com maior
registro de ocorrências (Figura 8)? Estas são algumas das perguntas que o novo
painel de controle já é capaz de responder, com apenas alguns cliques.

A1-053
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Visão geral do Painel de Ocorrências
A1-054
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TOP 10 dos Bairros com maior número de registros

Comparativos de ocorrências por meses e anos

TOP 10 dos Bairros com maior número de registros relacionados a acúmulo
de água

Ilustração do Mapa de Ocorrências no Dashboard
A1-055

O PAINEL de OCORRÊNCIAS já está disponível para consulta imediata,
através do endereço na web: http://bit.ly/OcorrenciasChuvas. No entanto, é importante
destacar que esta ferramenta está em fase inicial de desenvolvimento e será
aprimorada a partir do feedback de todos os interessados. Para isso, todas as
sugestões de aprimoramento podem ser feitas com recurso existente no próprio painel
de controle.
Este ambiente web para consulta inteligente de informações relativas às
ocorrências causadas por eventos meteorológicos foi elaborado com o histórico de
dados registrados no período entre abril de 2015 até março de 2019 e está em
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constante atualização.
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7. LIÇÕES APRENDIDAS
LIÇÕES APRENDIDAS
Estudo sobre implementação de novos recursos para aprimorar monitoramento e previsão das condições do tempo

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS

OBJETIVOS

CET-Rio, GM e COR

Aumentar a precisão das previsões do tempo de curto prazo e a
capacidade de projeção em tempo real dos impactos das chuvas na
cidade, com recursos que monitorem ventos, raios, etc

STATUS
Organizar apresentações sobre novas soluções a serem mapeadas pelo Alerta Rio para elaboração de estudo técnico que avalie e priorize
possíveis novas soluções a serem adquiridas

LIÇÕES APRENDIDAS
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Estudo sobre implementação de novos sensores monitorar riscos e impactos de chuvas na cidade

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS

OBJETIVOS

Seconserma, RioÁguas, COR e outros

Aprimorar a capacidade da cidade de identificar riscos e monitorar
em tempo real os impactos das chuvas (para realizar acionamentos
mais ágeis). Possibilidade de agregar sensores que monitoram
detritos em ralos, alagamentos em logradouros, dentre outros.

STATUS
Elaboração de registro técnico sobre novas soluções que estão sendo estudadas pelos órgãos da Prefeitura do Rio e experiências de
sucesso em outras cidades

LIÇÕES APRENDIDAS
Estudo sobre novo protocolo para fechamento da Av. Niemeyer em dias de chuva forte

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS

OBJETIVOS

CET-Rio, GM, Defesa Civil, GeoRio e COR

Eliminar risco de deslizamento de material de encosta em veículos
que transitam na via; este risco foi constatado de forma clara
durante evento chuvoso do dia 22/03

STATUS
Reunião técnica para estudo do caso e avaliação integrada sobre a viabilidade de elaborar esta nova contingência
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LIÇÕES APRENDIDAS
Estudo sobre novo protocolo para fechamento da Estrada Grajau-Jacarepaguá em eventos de chuva forte

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS

OBJETIVOS

CET-Rio, GM, Defesa Civil, GeoRio, Comlurb e COR

Eliminar risco de deslizamento de material de encosta em veículos
que transitam na via; este risco foi constatado de forma clara
durante evento chuvoso do dia 22 e 23/02

STATUS
Reunião técnica para estudo do caso e avaliação integrada sobre a viabilidade de elaborar esta nova contingência

LIÇÕES APRENDIDAS
Desenvolvimento de melhoria no software Comando para tratamento de múltiplos eventos em situações de crise

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS

OBJETIVOS

IplanRio e COR

Permitir que o programa tenha capacidade de processar grande
quantidade de eventos simultâneos; disponibilizar uma visão mais
gerencial destas ocorrências para os gestores

STATUS
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Reunião técnica para apresentar problema ao Iplan; elaboração de plano para desenvolvimento e validação do aprimoramento

LIÇÕES APRENDIDAS
Desenvolvimento de melhoria no software Geoportal para mapeamento de reportes do Waze e Taxi.Rio sobre alagamentos e
melhoria da visualização da funcionalidade "Manda-Chuva"

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS

OBJETIVOS

IplanRio e COR

Obter novas fontes de infos geolocalizadas sobre alagamentos na
cidade e facilitar a compreensão dos gestores em relação ao
funcionamento do “Manda-Chuva”

STATUS
Reunião técnica para apresentar problema ao Iplan; elaboração de plano para desenvolvimento e validação do aprimoramento

LIÇÕES APRENDIDAS
Padronização das nomenclaturas de ocorrências de alagamentos em vias públicas

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS

OBJETIVOS

RioÁguas, Alerta Rio, GeoRio e COR

Facilitar verificação da criticidade das ocorrências de acúmulo de
água nas vias públicas, padronizando os conceitos dos tipos de
problemas com as equipes táticas e operacionais.

STATUS
Produzir documento compilando os tipos de ocorrências e suas respectivas nomenclaturas; compartilhar documento com equipes.
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LIÇÕES APRENDIDAS
Estudo sobre possibilidade de monitoramento das operações das comportas no COR

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS

OBJETIVOS

RioÁguas e COR

Facilitar o acionamento e monitoramento das operações das
comportas em dias de chuvas, a partir da sala de controle do COR

STATUS
Reunião técnica RioÁguas e COR para análise conjunta sobre possibilidade de aprimorar monitoramento destas operações, a partir do COR

LIÇÕES APRENDIDAS
Estudo sobre ampliação da integração do COR com 1746, para ação preventiva que possam minimizar impactos de chuvas

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS

OBJETIVOS

Casa Civil e COR

Direcionar ações preventivas das equipes operacionais da cidade
para maximizar a capacidade do Rio de absorver e drenar
acumulados médios e grandes de chuva

STATUS
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Realizar estudo sobre ocorrências recebidas pelo 1746 que podem indicar problemas nos sistemas de drenagem da cidade (entupimento em
bueiros, vazamentos, etc) e sobre novos protocolos de acionamento de equipes para que hajam preventivamente

LIÇÕES APRENDIDAS
Estudo sobre possibilidade de realizar aprimoramentos nas ações integradas para contingências de transporte público

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS

OBJETIVOS

SMTR, SETRANS, COR e concessionárias de transporte

Identificar possíveis pontos de melhoria nos protocolos de ações
integradas para implementação de contingências operacionais aos
problemas de transporte público

STATUS
Realizar estudo técnico com atores envolvidos para diagnosticas possíveis pontos de melhoria; planejar ações de aprimoramento.
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8. HISTÓRICO DE PROBLEMAS
Esta seleção de pontos de atenção se propõe a mostrar, de forma macro (sem
especificar um único ponto restrito, mas sim áreas mais amplas), os cinco
principais pontos de atenção por cada uma das seguintes regiões:


Zona Sul



Centro e Grande Tijuca



Zona Norte



Zona Oeste (inclusive Barra e Jacarepaguá)

ZONA SUL
ID
ZS_1
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ZS_2

LOCAL

TIPO DE OCORRÊNCIA

Rua Jardim Botânico
Alagamento e/ou
transbordamento
de rios
e entorno
Lagoa Rodrigo de Freitas
Transbordamento da Lagoa
(Avenidas Epitácio e
e/ou Alagamento da via
Borges)

PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS
impacto na mobilidade urbana
impacto na mobilidade urbana

ZS_3

Rua do Catete e entorno

Alagamento

impacto na mobilidade urbana e prejuízo a
comerciantes

ZS_4

Autoestrada Lagoa-Barra

Alagamento da via

impacto na mobilidade urbana

Deslizamentos de Encostas

desabamento de imóveis
(desabrigados, feridos e/mortos e prejuízos)

ZS_5

Comunidades
Morros
Comunidades emem
Morros
(lista
no eta
Anexo
(ver lcompleta
i s ta compl
no 3)
Anexo
1)
(ver

ZS_1

(

ALAGAMENTO NA RUA JARDIM BOTÂNICO E/OU TRANSBORDAMENTO DE RIOS (Macacos e Cabeça)

POSSÍVEIS AÇÕES MITIGADORAS
(na iminência do problema)
POSSÍVEIS AÇÕES REATIVAS
(quando já estiver o problema)
ZS_2

TRANSBORDAMENTO DA LAGOA E/OU ALAGAMENTO DAS AV. EPITÁCIO E BORGES

POSSÍVEIS AÇÕES MITIGADORAS
(na iminência do problema)
POSSÍVEIS AÇÕES REATIVAS
(quando já estiver o problema)
ZS_3
POSSÍVEIS AÇÕES MITIGADORAS
(na iminência do problema)
POSSÍVEIS AÇÕES REATIVAS
(quando já estiver o problema)
ZS_4
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Des obs truçã o da mi cro drena gem / Li mpeza de ra l os e buei ros / Col eta dos res íduos
s ól i dos / Cons ta nte i nforma çã o e ori enta çã o à popul a çã o s obre a previ s ã o do tempo e
pos s ívei s cons equênci a s
Pres ença de a gentes públ i cos pa ra i nterdi çã o da vi a e/ou ori enta çã o e a uxíl i o a o ci da dã o
/ Informa çã o à popul a çã o s obre a s i tua çã o em tempo rea l pel os di vers os mei os de
comuni ca çã o e redes s oci a i s

POSSÍVEIS AÇÕES MITIGADORAS
(na iminência do problema)
POSSÍVEIS AÇÕES REATIVAS

Ma nejo da s comporta s / Ava l i a çã o da tá bua de ma rés e a ná l i s e de pos s ívei s
cons equênci a s / Ava l i a çã o da s condi ções de drena gem no ca na l / Li mpeza de ra l os e
buei ros / Cons ta nte i nforma çã o e ori enta çã o à popul a çã o s obre a previ s ã o do tempo e
pos s ívei s cons equênci a s
Pres ença de a gentes públ i cos pa ra i nterdi çã o da vi a e/ou ori enta çã o e a uxíl i o a o ci da dã o
/ Informa çã o à popul a çã o s obre a s i tua çã o em tempo rea l pel os di vers os mei os de
comuni ca çã o e redes s oci a i s

ALAGAMENTO DA RUA DO CATETE
Des obs truçã o da mi cro drena gem / Li mpeza de ra l os e buei ros / Col eta dos res íduos
s ól i dos / Cons ta nte i nforma çã o e ori enta çã o à popul a çã o s obre a previ s ã o do tempo e
pos s ívei s cons equênci a s
Pres ença de a gentes públ i cos pa ra i nterdi çã o da vi a e/ou ori enta çã o e a uxíl i o a o ci da dã o
/ Informa çã o à popul a çã o s obre a s i tua çã o em tempo rea l pel os di vers os mei os de
comuni ca çã o e redes s oci a i s

ALAGAMENTO NA ESTRADA LAGOA-BARRA
Des obs truçã o da mi cro drena gem / Li mpeza de ra l os e buei ros / Col eta dos res íduos
s ól i dos / Cons ta nte i nforma çã o e ori enta çã o à popul a çã o s obre a previ s ã o do tempo e
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pos s ívei s cons equênci a s
Pres ença de a gentes públ i cos pa ra i nterdi çã o da vi a e/ou ori enta çã o e a uxíl i o a o ci da dã o
/ Informa çã o à popul a çã o s obre a s i tua çã o em tempo rea l pel os di vers os mei os de

Borges)
ZS_3

Rua do Catete e entorno

Alagamento

impacto na mobilidade urbana e prejuízo a
comerciantes

ZS_4

Autoestrada Lagoa-Barra

Alagamento da via

impacto na mobilidade urbana

Deslizamentos de Encostas

desabamento de imóveis
(desabrigados, feridos e/mortos e prejuízos)

Comunidades em Morros
ZS_5

(ver l i s ta compl eta no Anexo
1)

ZONA SUL

ID
ZS_1

LOCAL
TIPO DE OCORRÊNCIA
PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS
ALAGAMENTO NA RUA JARDIM BOTÂNICO E/OU TRANSBORDAMENTO DE RIOS (Macacos e Cabeça)
Rua Jardim Botânico
e/ou
DesAlagamento
obs truçã o da
mi cro drena gem / Li mpeza de ra l os e buei ros / Col eta dos res íduos
POSSÍVEIS AÇÕES MITIGADORAS
ZS_1
impacto na mobilidade urbana
transbordamento
dei nforma
rios çã o e ori enta çã o à popul a çã o s obre a previ s ã o do tempo e
s ól i dos / Cons ta nte
e entorno
(na iminência do problema)
s ívei s cons equênci a s
Lagoa Rodrigo de Freitas Pres ença de a gentes públ i cos papos
ra i nterdi çã o da vi a e/ou ori enta çã o e a uxíl i o a o ci da dã o
Transbordamento da Lagoa
POSSÍVEIS
AÇÕES
REATIVAS
ZS_2
(Avenidas Epitácio e
na mobilidade
urbana
/ Informa
çã o à popul
a çã o s obre a s i tuaimpacto
çã o em tempo
rea l pel os di
vers os mei os de
e/ou
Alagamento
da via
(quando já estiver
o problema)
comuni ca çã o e redes s oci a i s
Borges)
impacto na mobilidade urbana e prejuízo a
Alagamento
ZS_3 Rua do Catete e entorno
ZS_2
TRANSBORDAMENTO DA LAGOA E/OU ALAGAMENTO DAS AV.comerciantes
EPITÁCIO E BORGES
Ma nejo dada
s comporta
s / Ava l i a çã o da
tá bua de
rés e a ná l i surbana
e de pos s ívei s
Alagamento
via
ZS_4 Autoestrada Lagoa-Barra
impacto
nama
mobilidade
POSSÍVEIS AÇÕES MITIGADORAS
cons equênci a s / Ava l i a çã o da s condi ções de drena gem no ca na l / Li mpeza de ra l os e
Comunidades
em Morros buei ros / Cons ta nte i nforma çã o e ori enta çã desabamento
o à popul a çã o s obre
a previ s ã o do tempo e
(na iminência
do problema)
de imóveis
ZS_5 (ver l i s ta compl eta no Anexo Deslizamentos de Encostas
pos s ívei s cons equênci a s
(desabrigados, feridos e/mortos e prejuízos)
Pres ença de a gentes públ i cos pa ra i nterdi çã o da vi a e/ou ori enta çã o e a uxíl i o a o ci da dã o
POSSÍVEIS AÇÕES1)REATIVAS
/ Informa çã o à popul a çã o s obre a s i tua çã o em tempo rea l pel os di vers os mei os de
(quando já estiver o problema)
comuni ca çã o e redes s DE
oci aRIOS
is
ZS_1
ALAGAMENTO NA RUA JARDIM BOTÂNICO E/OU TRANSBORDAMENTO
(Macacos e Cabeça)
Des obs truçã o da mi cro drena gem / Li mpeza de ra l os e buei ros / Col eta dos res íduos
POSSÍVEIS
AÇÕES MITIGADORAS
ZS_3
ALAGAMENTO DA RUA DO CATETE
s ól i dos / Cons ta nte i nforma çã o e ori enta çã o à popul a çã o s obre a previ s ã o do tempo e
(na iminência do problema)
obs truçã o da mi cro drena gem
Li mpeza
de ra l osaes buei ros / Col eta dos res íduos
pos s/ívei
s cons equênci
POSSÍVEIS AÇÕES MITIGADORAS PresDes
a gentes
i cosçã
paora
i nterdi
vi a e/ou
e a uxíl
ci da dã
s ólença
i dos de
/ Cons
ta nte públ
i nforma
e ori
entaçã
çãoo da
à popul
a çã ooris enta
obre çã
a oprevi
s ã oi odoa otempo
eo
POSSÍVEIS
AÇÕES
REATIVAS
(na iminência do problema)
/ Informa çã o à popul a çã o s obre
s i tua
çã o em
tempo
posas ívei
s cons
equênci
a s rea l pel os di vers os mei os de
(quando já estiver o problema) Pres ença de a gentes públ i cos pa
comuni
ca çã o
oci a i sori enta çã o e a uxíl i o a o ci da dã o
ra i nterdi
çãeo redes
da vi ase/ou
POSSÍVEIS AÇÕES REATIVAS
/ Informa çã o à popul a çã o s obre a s i tua çã o em tempo rea l pel os di vers os mei os de
(quando já estiver o problema)
comuni ca çã o DAS
e redes
ais
ZS_2
TRANSBORDAMENTO DA LAGOA E/OU ALAGAMENTO
AV.s oci
EPITÁCIO
E BORGES
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ZS_4
POSSÍVEIS
AÇÕES MITIGADORAS
(na iminência
problema)
POSSÍVEIS
AÇÕESdoMITIGADORAS
(na iminência do problema)
POSSÍVEIS AÇÕES REATIVAS
POSSÍVEIS
AÇÕESoREATIVAS
(quando
já estiver
problema)
(quando já estiver o problema)

Ma nejo da s comporta s / Ava l i a çã o da tá bua de ma rés e a ná l i s e de pos s ívei s
ALAGAMENTO
ESTRADA
LAGOA-BARRA
cons
equênci a s / AvaNA
l i a çã
o da s condi
ções de drena gem no ca na l / Li mpeza de ra l os e
buei
Consotada
ntemii nforma
çã ogem
e ori/ enta
çã o àdepopul
o s obre
previ
o dores
tempo
Desros
obs/truçã
cro drena
Li mpeza
ra l osa çã
e buei
ros a/ Col
etas ãdos
íduose
s ívei
s cons
s o s obre a previ s ã o do tempo e
s ól i dos / Cons ta nte i nforma çã opos
e ori
enta
çã o àequênci
popul aaçã
Pres ença de a gentes públ i cos papos
ra i nterdi
o da
vi a e/ou
s ívei s çã
cons
equênci
a s ori enta çã o e a uxíl i o a o ci da dã o
Informa
o à popul
a çã
o spa
obre
s i tuaçã
çãoo da
emvitempo
pel os
osi omei
dedã o
Pres/ ença
de çã
a gentes
públ
i cos
ra ianterdi
a e/ourea
orilenta
çã odievers
a uxíl
a oos
ci da
çã oçãeoredes
s oci a irea
s l pel os di vers os mei os de
/ Informa çã o à popul a çã o scomuni
obre a scai tua
em tempo
comuni ca çã o e redes s oci a i s

ZS_3
ALAGAMENTO DA RUA DO CATETE
ZS_5
DESLIZAMENTOSDes
DEobs
ENCOSTAS
NAS COMUNIDADES LOCALIZADAS EM MORROS
truçã o da mi cro drena gem / Li mpeza de ra l os e buei ros / Col eta dos res íduos
POSSÍVEIS AÇÕES MITIGADORAS
o à ta
popul
çã o / Mobi
o da
nçaasçãcomuni
a s (em
esdo
peci
a l dose
sInforma
ól i dos /çã
Cons
nte ianforma
çã o el i za
oriçã
enta
çãsol iàdera
popul
o s obretáari previ
são
tempo
POSSÍVEIS
AÇÕESdoMITIGADORAS
(na iminência
problema)
res pons á vei s pel os Pontos de Apoi
/ sVeri
fi ca
çã o do assta tus da s s i renes / Mobi l i za çã o
pos so)
ívei
cons
equênci
(na iminência do problema)
Pres ença de a gentes públ i cos pa
i nterdi
o da
vi a e/ou
ori enta çã o e a uxíl i o a o ci da dã o
dara
s equi
pesçãde
a tendi
mento
POSSÍVEIS AÇÕES REATIVAS
/ Informa
çãmento
o à popul
o sces
obre
a sométri
i tua çã ocos
eme tempo
pel ostodicom
versLi
osdera
meinça
os sde
Moni tora
dosa çã
i ndi
pl uvi
cons ta rea
nte lconta
(quando
já estiver
problema)
comuni ca çã o e redes s oci a i s
POSSÍVEIS
AÇÕESoREATIVAS

(quando já estiver o problema)
ZS_4
POSSÍVEIS AÇÕES MITIGADORAS
(na iminência do problema)
POSSÍVEIS AÇÕES REATIVAS
(quando já estiver o problema)
ZS_5

Des obs truçã o da mi cro drena gem / Li mpeza de ra l os e buei ros / Col eta dos res íduos
s ól i dos / Cons ta nte i nforma çã o e ori enta çã o à popul a çã o s obre a previ s ã o do tempo e
pos s ívei s cons equênci a s
Pres ença de a gentes públ i cos pa ra i nterdi çã o da vi a e/ou ori enta çã o e a uxíl i o a o ci da dã o
/ Informa çã o à popul a çã o s obre a s i tua çã o em tempo rea l pel os di vers os mei os de
comuni ca çã o e redes s oci a i s

DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS NAS COMUNIDADES LOCALIZADAS EM MORROS

POSSÍVEIS AÇÕES MITIGADORAS
(na iminência do problema)
POSSÍVEIS AÇÕES REATIVAS
(quando já estiver o problema)
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Comuni tá ri a s / Aci ona mento da s Si renes (s e protocol o for a ti ngi do) / Ca s o neces s á ri o:
Socorro orga ni za do e coordena do / Atendi mento a s s i s tenci a l a os a feta dos / Impl a nta çã o
emergenci
a l de a bri
gos com s uporte de a l i menta çã o
ALAGAMENTO
NA ESTRADA
LAGOA-BARRA

Informa çã o à popul a çã o / Mobi l i za çã o da s l i dera nça s comuni tá ri a s (em es peci a l dos
res pons á vei s pel os Pontos de Apoi o) / Veri fi ca çã o do s ta tus da s s i renes / Mobi l i za çã o
da s equi pes de a tendi mento
Moni tora mento dos i ndi ces pl uvi ométri cos e cons ta nte conta to com Li dera nça s
Comuni tá ri a s / Aci ona mento da s Si renes (s e protocol o for a ti ngi do) / Ca s o neces s á ri o:
Socorro orga ni za do e coordena do / Atendi mento a s s i s tenci a l a os a feta dos / Impl a nta çã o
emergenci a l de a bri gos com s uporte de a l i menta çã o

A1-061

CENTRO E GRANDE TIJUCA
ID

LOCAL

TIPO DE
OCORRÊNCIA

CT_1

Praça da Bandeira

Alagamento da via

CT_2

Avenida Maracanã
(Rio Maracanã)

Transbordamento do
rio

PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS

Avenida Francisco
Transbordamento do
Bicalho
Canal
Avenida Presidente
CT_4
Alagamento da via
Vargas
Comunidades
em Morros Deslizamentos de
Comunidades em Morros
CT_5 (ver
l i s ta
compl eta
no Anexo
(lista
completa
no Anexo
3)
Encostas
1)
CT_3

impacto na mobilidade urbana e prejuízo a
comerciantes
impacto na mobilidade urbana e prejuízo a
comerciantes
impacto na mobilidade urbana
impacto na mobilidade urbana
desabamento de imóveis
(desabrigados, feridos e/mortos e prejuízos)

(ver

CT_1

ALAGAMENTO NA PRAÇA DA BANDEIRA
(

POSSÍVEIS AÇÕES MITIGADORAS
(na iminência do problema)
POSSÍVEIS AÇÕES REATIVAS
(quando já estiver o problema)
CT_2

TRANSBORDAMENTO DO RIO MARACANÃ
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POSSÍVEIS AÇÕES MITIGADORAS
(na iminência do problema)
POSSÍVEIS AÇÕES REATIVAS
(quando já estiver o problema)
CT_3

Veri fi ca çã o da s condi ções dos res erva tóri os de a morteci mento / Ava l i a çã o da tá bua
de ma rés e a ná l i s e de pos s ívei s cons equênci a s / Col eta dos res íduos s ól i dos /
Cons ta nte i nforma çã o e ori enta çã o à popul a çã o s obre a previ s ã o do tempo e
pos s ívei s cons equênci a s
Pres ença de a gentes públ i cos pa ra i nterdi çã o da vi a e/ou ori enta çã o e a uxíl i o a o
ci da dã o / Moni tora mento da s i tua çã o dos res erva tóri os de a morteci mento /
Informa çã o à popul a çã o s obre a s i tua çã o em tempo rea l pel os di vers os mei os de
comuni ca çã o e redes s oci a i s

TRANSBORDAMENTO DO CANAL NA AVENIDA FRANCISCO BICALHO

POSSÍVEIS AÇÕES MITIGADORAS
(na iminência do problema)
POSSÍVEIS AÇÕES REATIVAS
(quando já estiver o problema)

Veri fi ca çã o da s condi ções dos res erva tóri os de a morteci mento / Ava l i a çã o da tá bua
de ma rés e a ná l i s e de pos s ívei s cons equênci a s / Col eta dos res íduos s ól i dos /
Cons ta nte i nforma çã o e ori enta çã o à popul a çã o s obre a previ s ã o do tempo e
pos s ívei s cons equênci a s
Pres ença de a gentes públ i cos pa ra i nterdi çã o da vi a e/ou ori enta çã o e a uxíl i o a o
ci da dã o / Moni tora mento da s i tua çã o dos res erva tóri os de a morteci mento /
Informa çã o à popul a çã o s obre a s i tua çã o em tempo rea l pel os di vers os mei os de
comuni ca çã o e redes s oci a i s

ALAGAMENTO NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS

CT_4
POSSÍVEIS AÇÕES MITIGADORAS
(na iminência do problema)

Des obs truçã o da mi cro drena gem / Li mpeza de ra l os e buei ros / Col eta dos res íduos
s ól i dos / Cons ta nte i nforma çã o e ori enta çã o à popul a çã o s obre a previ s ã o do tempo
e pos s ívei s cons equênci a s

POSSÍVEIS AÇÕES REATIVAS
(quando já estiver o problema)

Pres ença de a gentes públ i cos pa ra i nterdi çã o da vi a e/ou ori enta çã o e a uxíl i o a o
ci da dã o / Informa çã o à popul a çã o s obre a s i tua çã o em tempo rea l pel os di vers os
mei os de comuni ca çã o e redes s oci a i s

CT_5
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Veri fi ca çã o da s condi ções dos res erva tóri os de a morteci mento / Ava l i a çã o da tá bua
de ma rés e a ná l i s e de pos s ívei s cons equênci a s / Col eta dos res íduos s ól i dos /
Cons ta nte i nforma çã o e ori enta çã o à popul a çã o s obre a previ s ã o do tempo e
pos s ívei s cons equênci a s
Pres ença de a gentes públ i cos pa ra i nterdi çã o da vi a e/ou ori enta çã o e a uxíl i o a o
ci da dã o / Moni tora mento da s i tua çã o dos res erva tóri os de a morteci mento /
Informa çã o à popul a çã o s obre a s i tua çã o em tempo rea l pel os di vers os mei os de
comuni ca çã o e redes s oci a i s

DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS NAS COMUNIDADES LOCALIZADAS EM MORROS

POSSÍVEIS AÇÕES MITIGADORAS
(na iminência do problema)

Informa çã o à popul a çã o / Mobi l i za çã o da s l i dera nça s comuni tá ri a s (em es peci a l dos
res pons á vei s pel os Pontos de Apoi o) / Veri fi ca çã o do s ta tus da s s i renes /
Mobi l i za çã o da s equi pes de a tendi mento

POSSÍVEIS AÇÕES REATIVAS
(quando já estiver o problema)

Moni tora mento dos i ndi ces pl uvi ométri cos e cons ta nte conta to com Li dera nça s
Comuni tá ri a s / Aci ona mento da s Si renes (s e protocol o for a ti ngi do) / Ca s o neces s á ri o:
Socorro orga ni za do e coordena do / Atendi mento a s s i s tenci a l a os a feta dos /
Impl a nta çã o emergenci a l de a bri gos com s uporte de a l i menta çã o

A1-062

ZONA NORTE
LOCAL

ZN_1

Rio Acari

ZN_2

Avenida Brasil

Alagamento de via

impacto na mobilidade urbana e prejuizos a
moradores e comerciantes

ZN_3

Avenida Dom Helder
Camara

Alagamento de via

impacto na mobilidade urbana e prejuizos a
moradores e comerciantes

Alagamento de via

impacto na mobilidade urbana e prejuizos a
moradores e comerciantes

Deslizamentos de
Encostas

desabamento de imóveis
(desabrigados, feridos e/mortos e prejuízos)

ZN_4
ZN_5
ZN_1

Avenida Vicente de
Carvalho
Comunidades
em Morros
Comunidades em Morros
(ver
l i scompleta
ta compl eta
no Anexo
(lista
no Anexo
3)
1)
(ver

impacto na mobilidade urbana e prejuizos a
moradores e comerciantes

POSSÍVEIS AÇÕES MITIGADORAS
(na iminência do problema)

Ava l i a çã o da tá bua de ma rés e a ná l i s e de pos s ívei s cons equênci a s / Col eta dos
res íduos s ól i dos / Cons ta nte i nforma çã o e ori enta çã o à popul a çã o s obre a previ s ã o
do tempo e pos s ívei s cons equênci a s

POSSÍVEIS AÇÕES REATIVAS
(quando já estiver o problema)

Pres ença de a gentes públ i cos pa ra i nterdi çã o da vi a e/ou ori enta çã o e a uxíl i o a o
ci da dã o / Informa çã o à popul a çã o s obre a s i tua çã o em tempo rea l pel os di vers os
mei os de comuni ca çã o e redes s oci a i s

ALAGAMENTO DA AVENIDA BRASIL

ZN_2
POSSÍVEIS AÇÕES MITIGADORAS
(na iminência do problema)
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PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS

TRANSBORDAMENTO DO RIO ACARI

(

POSSÍVEIS AÇÕES REATIVAS
(quando já estiver o problema)

POSSÍVEIS AÇÕES MITIGADORAS
(na iminência do problema)
POSSÍVEIS AÇÕES REATIVAS
(quando já estiver o problema)

Des obs truçã o da mi cro drena gem / Li mpeza de ra l os e buei ros / Col eta dos res íduos
s ól i dos / Eventua l a poi o pol i ci a l pa ra ga ra nti r s egura nça na execuçã o dos s ervi ços /
Cons ta nte i nforma çã o e ori enta çã o à popul a çã o s obre a previ s ã o do tempo e
pos s ívei s cons equênci a s
Pres ença de a gentes públ i cos pa ra i nterdi çã o da vi a e/ou ori enta çã o e a uxíl i o a o
ci da dã o / Eventua l a poi o pol i ci a l pa ra evi ta r del i tos contra motori s ta s / Informa çã o
à popul a çã o s obre a s i tua çã o em tempo rea l pel os di vers os mei os de comuni ca çã o e
redes s oci a i s

ALAGAMENTO NA AVENIDA VICENTE DE CARVALHO

ZN_4
POSSÍVEIS AÇÕES MITIGADORAS
(na iminência do problema)
POSSÍVEIS AÇÕES
REMEDIADORAS
(quando já estiver o problema)
ZN_5

Des obs truçã o da mi cro drena gem / Li mpeza de ra l os e buei ros / Col eta dos res íduos
s ól i dos / Eventua l a poi o pol i ci a l pa ra ga ra nti r s egura nça na execuçã o dos s ervi ços /
Cons ta nte i nforma çã o e ori enta çã o à popul a çã o s obre a previ s ã o do tempo e
pos s ívei s cons equênci a s
Pres ença de a gentes públ i cos pa ra i nterdi çã o da vi a e/ou ori enta çã o e a uxíl i o a o
ci da dã o / Eventua l a poi o pol i ci a l pa ra evi ta r del i tos contra motori s ta s / Informa çã o
à popul a çã o s obre a s i tua çã o em tempo rea l pel os di vers os mei os de comuni ca çã o e
redes s oci a i s

ALAGAMENTO NA AVENIDA DOM HELDER CÂMARA

ZN_3

32

TIPO DE
OCORRÊNCIA
Transbordamento do
rio

ID

Des obs truçã o da mi cro drena gem / Li mpeza de ra l os e buei ros / Col eta dos res íduos
s ól i dos / Eventua l a poi o pol i ci a l pa ra ga ra nti r s egura nça na execuçã o dos s ervi ços /
Cons ta nte i nforma çã o e ori enta çã o à popul a çã o s obre a previ s ã o do tempo e
pos s ívei s cons equênci a s
Pres ença de a gentes públ i cos pa ra i nterdi çã o da vi a e/ou ori enta çã o e a uxíl i o a o
ci da dã o / Eventua l a poi o pol i ci a l pa ra evi ta r del i tos contra motori s ta s / Informa çã o
à popul a çã o s obre a s i tua çã o em tempo rea l pel os di vers os mei os de comuni ca çã o e
redes s oci a i s

DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS NAS COMUNIDADES LOCALIZADAS EM MORROS

POSSÍVEIS AÇÕES MITIGADORAS
(na iminência do problema)

Informa çã o à popul a çã o / Mobi l i za çã o da s l i dera nça s comuni tá ri a s (em es peci a l dos
res pons á vei s pel os Pontos de Apoi o) / Veri fi ca çã o do s ta tus da s s i renes /
Mobi l i za çã o da s equi pes de a tendi mento

POSSÍVEIS AÇÕES REATIVAS
(quando já estiver o problema)

Moni tora mento dos i ndi ces pl uvi ométri cos e cons ta nte conta to com Li dera nça s
Comuni tá ri a s / Aci ona mento da s Si renes (s e protocol o for a ti ngi do) / Ca s o
neces s á ri o: Socorro orga ni za do e coordena do / Atendi mento a s s i s tenci a l a os
a feta dos / Impl a nta çã o emergenci a l de a bri gos com s uporte de a l i menta çã o

A1-063

ZONA OESTE
ID

LOCAL

TIPO DE
OCORRÊNCIA

ZO_1

Avenida Ayrton Senna

Alagamento da via

impacto na mobilidade urbana

ZO_2

Alto da Boa Vista

Queda de árvores

impacto na mobilidade urbana e prejuízo a
comerciantes

ZO_3

Avenida das Américas

Alagamento da via

impacto na mobilidade urbana

ZO_4

Estrada do Mendanha

Alagamento da via

impacto na mobilidade urbana

Deslizamentos de
Encostas

desabamento de imóveis
(desabrigados, feridos e/mortos e prejuízos)

Comunidades em Morros
ZO_5 (ver l i s ta compl eta no Anexo
1)

PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS

ALAGAMENTO NA AVENIDA AYRTON SENNA

ZO_1

POSSÍVEIS AÇÕES MITIGADORAS Des obs truçã o da mi cro drena gem / Li mpeza de ra l os e buei ros / Col eta dos res íduos
s ól i dos / Cons ta nte i nforma çã o e ori enta çã o à popul a çã o s obre a previ s ã o do tempo
(na iminência do problema)
e pos s ívei s cons equênci a s
POSSÍVEIS AÇÕES REATIVAS
(quando já estiver o problema)

QUEDA DE ÁRVORES NO ALTO DA BOA VISTA

ZO_2
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Pres ença de a gentes públ i cos pa ra i nterdi çã o da vi a e/ou ori enta çã o e a uxíl i o a o
ci da dã o / Informa çã o à popul a çã o s obre a s i tua çã o em tempo rea l pel os di vers os
mei os de comuni ca çã o e redes s oci a i s

POSSÍVEIS AÇÕES MITIGADORAS
(na iminência do problema)

Pos i ci ona mento preventi vo de equi pes / Cons ta nte i nforma çã o e ori enta çã o à
popul a çã o s obre a previ s ã o do tempo e pos s ívei s cons equênci a s

POSSÍVEIS AÇÕES REATIVAS
(quando já estiver o problema)

Pres ença de a gentes públ i cos pa ra i nterdi çã o da vi a e/ou ori enta çã o e a uxíl i o a o
ci da dã o / Informa çã o à popul a çã o s obre a s i tua çã o em tempo rea l pel os di vers os
mei os de comuni ca çã o e redes s oci a i s

ALAGAMENTO NA AVENIDA DAS AMÉRICAS

ZO_3

POSSÍVEIS AÇÕES MITIGADORAS Des obs truçã o da mi cro drena gem / Li mpeza de ra l os e buei ros / Col eta dos res íduos
s ól i dos / Cons ta nte i nforma çã o e ori enta çã o à popul a çã o s obre a previ s ã o do tempo
(na iminência do problema)
e pos s ívei s cons equênci a s
POSSÍVEIS AÇÕES REATIVAS
(quando já estiver o problema)

Pres ença de a gentes públ i cos pa ra i nterdi çã o da vi a e/ou ori enta çã o e a uxíl i o a o
ci da dã o / Informa çã o à popul a çã o s obre a s i tua çã o em tempo rea l pel os di vers os
mei os de comuni ca çã o e redes s oci a i s

ALAGAMENTO NA ESTRADA DO MENDANHA

ZO_4

POSSÍVEIS AÇÕES MITIGADORAS Des obs truçã o da mi cro drena gem / Li mpeza de ra l os e buei ros / Col eta dos res íduos
s ól i dos / Cons ta nte i nforma çã o e ori enta çã o à popul a çã o s obre a previ s ã o do tempo
(na iminência do problema)
e pos s ívei s cons equênci a s
POSSÍVEIS AÇÕES REATIVAS
(quando já estiver o problema)
ZO_5

Pres ença de a gentes públ i cos pa ra i nterdi çã o da vi a e/ou ori enta çã o e a uxíl i o a o
ci da dã o / Informa çã o à popul a çã o s obre a s i tua çã o em tempo rea l pel os di vers os
mei os de comuni ca çã o e redes s oci a i s

DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS NAS COMUNIDADES LOCALIZADAS EM MORROS

POSSÍVEIS AÇÕES MITIGADORAS Informa çã o à popul a çã o / Mobi l i za çã o da s l i dera nça s comuni tá ri a s (em es peci a l dos
res pons á vei s pel os Pontos de Apoi o) / Veri fi ca çã o do s ta tus da s s i renes /
(na iminência do problema)
Mobi l i za çã o da s equi pes de a tendi mento
POSSÍVEIS AÇÕES REATIVAS
(quando já estiver o problema)
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Moni tora mento dos i ndi ces pl uvi ométri cos e cons ta nte conta to com Li dera nça s
Comuni tá ri a s / Aci ona mento da s Si renes (s e protocol o for a ti ngi do) / Ca s o
neces s á ri o: Socorro orga ni za do e coordena do / Atendi mento a s s i s tenci a l a os
a feta dos / Impl a nta çã o emergenci a l de a bri gos com s uporte de a l i menta çã o

A1-064

8.1 Pontos de Alagamentos com maior Impacto na Mobilidade

PONTOS COM ALAGAMENTO DE MAIOR IMPACTO NA MOBILIDADE
REGIÃO

LOCAL

ZONA SUL

BOTAFOGO / FLAMENGO / CATETE

Rua Voluntários da Pátria

Praia de Botafogo
Rua São Clemente
Rua Real Grandeza
Rua da Passagem
Rua do Catete
Rua Senador Vergueiro
Rua Bento Lisboa

LAGOA / JD. BOTÂNICO / OUTROS
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Rua Conde de Irajá
Rua Muniz Barreto
Rua Pinheiro Machado
Largo do Machado

Rua Jardim Botânico
Av. Epitácio Pessoa
Av. Borges de Medeiros
Av. Vieira Souto
Praça Sibelius
Rua Mario Ribeiro
Rua Humaitá
Rua Marques de São Vicente
Rua Tonelero
Rua Figueiredo Magalhães
Av. Niemeyer

ZONA OESTE

Av. Ayrton Senna
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Mergulhão Billy Blanco
Av. Armando Lombardi
Rua Genaro de Carvalho
Av. das Américas

DETALHAMENTO / INFORMAÇÕES ADICIONAIS
em toda a extens ã o (a tençã o es peci a l na a l tura da Rua Dezenove de Feverei ro, Rua
da Ma tri z e Rua Rea l Gra ndeza )
na a l tura da Rua Vi s conde Si l va
na a l tura da Rua Ferna ndo Ferra ri , Rua Ma rques de Ol i nda e da Pra ça Joi a Va l a ns i
em toda s ua extençã o
na a l tura da Rua Doi s de Dezembro
na a l tura da Av. Pa s teur, Rua Prof Al fredo Gomes ,Rua Vi s conde de Ouro Preto, Rua
Ma rquês de Ol i nda , Rua Fa ra ni e da FGV
na a l tura da Pra i a de Botafogo, Rua Nel s on Ma ndel a , Rua Ba rã o de Lucena e Rua
Dona Ma ri a na
na a l tura da Rua Gen. Pol i doro
em toda s ua extençã o
em toda a extens ã o (a tençã o es peci a l na a l tura da Rua Si l vei ra Ma rtins e no trecho
entre Si l vei ra Pertence e Câ ndi do Mendes - l i ga çã o com Rua da Gl óri a )
na a l tura da Rua Tucumã
na a l tura da Rua Ga go Coutinho
na a l tura da Rua Prof Sa l da nha , do Ja rdi m Botâni co, Rua Pa checo Leã o e da Pra ça
Sa ntos Dumont
na a l tura da Rua Ga s tão Ba hi a na , Rua Vi ni ci us de Mora es , Rua Joa na Angél i ca e Rua
Mi n Arma ndo de Al ença r
na a l tura do retorno pa ra Huma i tá, da Rua Jos é Joa qui m Sea bra s e do CGOA
na a l tura da Av. Epi táci o Pes s oa
em toda s ua extençã o
na a l tura da Rua Ra ul Ma cha do
na a l tura da Fonte da Sa uda de
em toda s ua extençã o
entre a s Rua s Si quei ra Ca mpos e Fi guei redo de Ma ga l hã es
na a l tura da Rua Ba ra ta Ri bei ro
em toda s ua extençã o
na a l tura de: Ba rra Mus i c/SESC, Ponte Sa ntos Dumont, Ga rdêni a Azul , Vi a Pa rque e da
Av Luís Ca rl os Pres tes e do nº 3009
em toda s ua extençã o
em toda s ua extençã o
na a l tura da Rua Gi l ka Ma cha do
na a l tura de: BRT Notre Da me, BRT Ponta l , Rua Prof. Al fredo Col ombo, Ba rra Worl d e
dos nº 4200, 1112, 1400, 1699, 411, 5635, , 3120, 4666, 5001, 13701

Estrada dos Bandeirantes

na a l tura da Av da s Améri ca s e da Es tra da da Pedra Negra

Estrada do Mendanha
Av. Eng. Gastão Rangel
Rua Cesário de Melo

na a l tura de Ca mpo Gra nde - Rua Muza mbi nho
em toda s ua extençã o
na a l tura da Es tra da do Ca buçu

A1-065

CENTRO E REGIÃO PORTUÁRIA

CENTRO e GRANDE TIJUCA

Av. Francisco Bicalho
Via Binário
Av. Prof. Pereira Reis
Rua da América
Av. Radial Oeste

GRANDE TIJUCA

Av. Maracanã

ZONA NORTE
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Av. Presidente Vargas
Av. 31 de março
Rua Marechal Floriano
Rua Frei Caneca
Av. Paulo de Frontin
Rua do Riachuelo
Rua Teixeira de Freitas
Av. Mem de Sá
Rua do Resende
Rua dos Inválidos
Rua do Lavradio
Rua da Lapa
Praça Paris
Rua Camerino

Rua Manoel de Abreu
Boulevard 28 de Setembro
Praça da Bandeira
Rua Conde de Bomfim
Rua Dr. Satamini
Rua Haddock Lobo
Rua Alexandre Calaza
Rua General Espírito Santo
Rua Ibituruna
Avenida Paula Souza
Rua do Matoso

em toda s ua extençã o
na a l tura da Rua Acre Rua e Rua Regente Fejó
na a l tura da Ci da de Nova e da rua Ca rol i na Rei dner
na a l tura da Rua Joa qui m Pa l ha res
em toda s ua extençã o
na a l tura da á rea do Centro Hi s tóri co
entre a Rua dos Invá l i dos e a Av. Gomes Frei re 146
em toda s ua extençã o
na a l tura da Av. Henri que Va l a da res
na a l tura da Rua do Ri a chuel o
na a l tura da Rua Mem de Sá
em toda s ua extençã o
na a l tura da Rua Sena dor Pompeu e da Av. Ma recha l Fl ori a no
na a l tura de S. Cri s to, da Pra ça Di na h de Quei roz, da Uni dos da Ti juca , da Rua
Coma nda nte Ga rci a Pi res , da Rua Fra nci s co Eugêni o e do nº 936
na a l tura do SENAI
na a l tura da Vi a Bi ná ri o e Av. Ci da de de Li ma
em toda s ua extençã o
entre CEFET e Rua Cea rá (i ncl ui ndo a Rua Sena dor Furtado)
na a l tura da Rua Ma ta Ma cha do, entre a s rua Euri co Ra bel o e Sã o Fra nci s co Xa vi er e
da Rua Urugua i
na a l tura da s Rua s Fel i pe Ca ma rã o, Wa l di r Ama ra l
entre a s Rua s S. F. Xa vi er e Fel i pe Ca ma rã o, e na a l tura da Rua Gonza ga Ba s tos
em toda s ua extençã o
na a l tura da Rua Pa reto
na a l tura da Rua Ca mpos Sa l es
entre a s rua s Afons o Pena e Ca mpos Sa l es
em toda s ua extençã o
em toda s ua extençã o
em toda s ua extençã o
em toda s ua extençã o
em toda s ua extençã o

Av. Vicente de Carvalho

na a l tura da Rua Ca roen, de Vi l a Cos mos e do Shoppi ng Ca ri oca

Av. Dom Helder Câmara

na a l tura de: 8483 (Pi eda de), 6613 (Pi l a res ), 9641 (Pi l a res ), Leopol do Bul hões , Rua s
Ces a ni e Va s co da Ga ma (Ca cha mbi ), Rua Qui ntão (Ca s ca dura )

Av. Martin Luther King

entre a Es tra da do Ba rro Vermel ho e Rua Itati/Pra ça Vi ol a nte Bi va r

Av. 24 de Maio

na a l tura de: 946/980-Sa mpa i o, 648-Bura co do Pa dre-Sa mpa i o, Engenho Novo, Rua
Bel a Vi s ta, 1002
na a l tura do nº 543 (Pi eda de)

Rua Clarimundo de Melo
Av. Itaoca
Praça Marechal Hermes
Rua Oliveira Melo
Avenida dos Democráticos
Rua Amaro Cavalcanti
Estrada do Japoré
Campo de São Cristóvão
Estrada do Galeão
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na a l tura da Ci da de Nova , do Sa mbódromo e da Centra l

na a l tura da Rua Al va ro do Ca bo
em toda s ua extençã o
em toda s ua extençã o
em toda s ua extençã o
na a l tura
na a l tura
Ca i ruçu e
na a l tura

da Es taçã o Ferrovi á ri a de Engenho de Dentro
da s Rua s Ca pi s tra no e Vi cente Nei va , Av. Ja mbei ro, e no trecho entre a Rua
Es tra da Intendente Ma ga l hã es , na a l tura da Rua Portão Vermel ho
da des ci da da Li nha Vermel ha

na a l tura da Rua As til be e Es tra da da Ca cui a

A1-066

VIAS EXPRESSAS

Av. Brasil
Autoestrada Lagoa-Barra
Aterro do Flamengo
Linha Amarela
Tunel Zuzu Angel
Tunel Santa Bárbara
Estrada Grajaú-Jacarepaguá

na a l tura de: pa s s a rel a 32 e 33 – Deodoro, Ra mos , Ira já , Ma ngui nhos , Ma ré, Benfi ca ,
Ca ju, Ba rros Fi l ho, Coel ho Neto, Pa ra da de Luca s , Gua da l upe-s hoppi ng, Ci da de Al ta ,
em toda s ua extençã o
na a l tura de: Av. Inf. Dom Henri que, Tei xei ra Vi ei ra e Ma ri na da Gl óri a , nº 10
na a l tura de: Engenho de Dentro, Enca nta do, Av. Bra s i l , do Shoppi ng Nova Améri ca ,
Leopol do Bul hões
em toda s ua extençã o
em toda s ua extençã o
em toda s ua extençã o

8.2 Pontos de Alagamentos Considerados Críticos pela Rio Águas

PONTOS DE ALAGAMENTO CONSIDERADOS CRÍTICOS PELA RIO-ÁGUAS
Nº
PONTOS DE DRENAGEM
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1 RUA DO RIACHUELO
2 RIO COMPRIDO
3 RUA GAL. ROCA / BOM PASTOR / DESEMBARGADOR IZIDRO
4 RIO CARUARU / RUA BARÃO DO BOM RETIRO
5 RUA ROCHA PITA
6 AV. ITAOCA / RUA ALVARO DO CABO
7 AV. BRASIL - BONSUCESSO
8 AV. BRASIL - RAMOS
9 AV. BRASIL - CIDADE ALTA / CORDOVIL
10 ESTRADA DA AGUA GRANDE
11 RIO ORFANATO / RUA CAPITAO MENEZES E AV. INTENDENTE MAGALHAES
12 AV. BRASIL - GUADALUPE
13 RIO CATARINO - VILA VINTEM
14 BAIRRO JABOUR / RUA TIBAGI
15 RUAS CONDE DE AZAMBUJA E DOMINGO MAGALHAES
16 RIO ARAPOGI
17 RUA IRAPUA / RIO ARAPOGI
18 RUA TINTAS (RUA PIRES RABELO)
19 RUA CAPANEMA
20 RUA EDUARDO NADRUZ
21 RUA DA ABOLICAO
22 RIO TIMBO / FAVELA PRÓXIMA A RUA ARIPIBUI
23 AV. BRASIL / RIO DOS CACHORROS II
24 VALA DA CEASA
25 RIO DAS PEDRAS - TRECHO 1 (RUA DOS DIAMANTES /AV. BRASIL)
26 RIO DAS PEDRAS - TRECHO 2 (FAVELA QUIRIRIM)
27 RIO TINGUI / AV. JAMBEIRO
28 RIO IRAJA / RUA ANEQUIRA E JOAO HENRIQUE
29 RIO MARACANA / RUA URUGUAI
30 RIO MARACANA

36

A1-067

PONTOS DE ALAGAMENTO CONSIDERADOS CRÍTICOS PELA RIO-ÁGUAS
Nº
PONTOS DE DRENAGEM
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31 RIO MEIER / RUA PAULO SILVA ARAUJO
32 RIO MEIER / RUA CEL. CUNHA LEAL E RUA TEIXEIRA BAS
33 RIO JACARE / ENGENHO NOVO
34 LARGO DA SEGUNDA - FEIRA / RIO TRAPICHEIROS
35 RUA BRASILEIA / RIO QUITUNGO
36 RUA CONDE DE RESENDE
37 VILA SANTO ANTONIO
38 VALA DA JAVATA
39 AV. ALEM PARAIBA
40 RUA AITINGA
41 RUA HERMENGARDA
42 RUA SILVA XAVIER
43 RUA FRANCISCO FRAGOSO / RIO FARIA
44 RUA PADRE TELEMACO
45 ESTRADA DO ITARARE
46 RUA JUNO, BASILEU DA COSTA E ENTORNO
47 CAMPO DE SAO CRISTOVAO
48 RUA TEIXEIRA DE FREITAS
49 PRAÇA TIRADENTES
50 RIO MARINHO (AV. JOSE MARTI E RUA GUARULHOS)
51 RIO CALDEIREIRO (A JUSANTE DA MARECHAL FONTENELLE)
52 RIO CARANGUEIJO (RUA CARUMBE)
53 RUA FRANCISCO PORTELA (ESQUINA AV. BRASIL)
54 RUA CAURE
55 RUA URANOS
56 ESTRADA DO MARACAJA
57 ESTRADA DA BICA
58 ESTRADA DA CACUIA
59 PRAIA DA OLARIA
60 RUA MARQUÊS DE MURITIBA
61 RUAS ERICO COELHO E PROF. HILARIO ROCHA
62 RUA JOAO TELES DE MENEZES
63 RUA PIO DUTRA
64 RIO FARIA - TRECHO 6 (RUA CARANDA)
65 AV. BRASIL - TRAV. RIO LUCAS
66 RUAS EDGAR BARBOSA E TOMAS EDSON
67 RUA MERCURIO
68 ARROIO DOS AFONSOS ( AFLUENTE ENTRE ACADEMIA PM E MUSEU AEROESPACIAL)
69 PACIFICO PEREIRA / AV. MAL. FONTENELE
70 ESTRADA DO JAPORE / RUA CAPISTRANO / RUA VICENTE NEIVA E ENTORNO
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PONTOS DE ALAGAMENTO CONSIDERADOS CRÍTICOS PELA RIO-ÁGUAS
Nº
PONTOS DE DRENAGEM
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71 RIO TINGUI ( MARECHAL HERMES)
72 RIO DAS PEDRAS - TRECHO 3
73 RIO ORFANATO
74 RIO SANATORIO
75 RUA LEMOS BRITO
76 RIO TIMBO SUPERIOR
77 RUA ADOLFO BERGAMINI / RUA AMARO CAVALCANTI E ENTORNO
78 RUA BORJA REIS / RUA EULINA RIBEIRO E ENTORNO
79 RUA DOIS DE FEVEREIRO / RUA ANA LEONÍDIA E ENTORNO
80 RUAS SOLDADO BERNADINO / RUA AIERA / PRAÇA AQUIDAUANA
81 RIO ACARI - TRECHO 1 (RIO SAO JOA DE MERETI / AV. PRES. DUTRA)
82 RIO ACARI - TRECHO 2 (AV. PRES. DUTRA / AV. AUTOMOVEL CLUBE)
83 RIO ACARI - TRECHO 3 (AV. AUTOMOVEL CLUBE / AV. BRASIL)
84 RIO ACARI - TRECHO 5 (ESTRADA JOAO PAULO / RUA LUIS COUTINHO CAVALCANTE)
85 RIO ACARI - TRECHO 6 (RUA LUIS COUTINHO CAVALCANTE / ESTRADA DO CAMBOATA)
86 RIO CALOGI
87 VALÃO DO PARQUE ACARI
88 RIO CAMBUI
89 VALA DA RUA COMENDADOR GUERRA
90 RUAS UMBUZEIRO, GRAMANE , ARACA E ENTORNO
91 CEL PHIDIAS TAVORA ( INDÚSTRIAS)
92 RUA DOS ARTISTAS , DONA MARIA E ENTORNO
93 PROF MANUEL DE ABREU
94 RUA BARAO DE PIRASSUNUNGA
95 RUA XAVIER CURADO
96 RIO DAS PEDRAS - TRECHO 4
97 RIO PEDRAS
98 EST. DO OUTEIRO SANTO / LARGO DO REMI
99 RIO GUERENGUE
100 ESTRADA DO GUERENGUE
101 RUA GEREMARIO DANTAS ( PROXIMO A ESTRADA DA COVANCA
102 RIO COVANCA
103 RIO BANCA DA VELHA (ESTRADA DO PAU FERRO)
104 RUA ITALIA FAUSTA
105 RIO TINDIBA
106 RIO CALEMBA / RUA PAULO JOSE MAHFUD
107 ESTRADA DOS TEIXEIRAS
108 EST. DOS BANDEIRANTES (GROTA FUNDA AO RIO CENTRO)
109 AV. SALVADOR ALLENDE
110 ESTRADA DE JACAREPAGUA - TRECHO 2
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PONTOS DE ALAGAMENTO CONSIDERADOS CRÍTICOS PELA RIO-ÁGUAS
Nº
PONTOS DE DRENAGEM
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111 ESTRADA DO BANANAL
112 RIO PECHINCHA / PRAÇA BARRO VERMELHO
113 ESTRADA DA BOIUNA
114 RIO PAVUNINHA / RUA VENTURA
115 RIO CAÇAMBE/ ESTRADA DOS BANDEIRANTES
116 RIO VARGEM PEQUENA
117 CANAL DO PORTELO
118 RUA GODOFREDO VIANA (HOSPITAL CURUPAITI)
119 RUA COM. LUIZ SOUTO (COMUNIDADE CHACRINHA DO MATO ALTO)
120 RUA ANDRE ROCHA / NELSON CARDOSO / RIO COVANCA
121 RUA SAMUEL DAS NEVES / RIO PECHINCHA
122 AV DOS COMERCIARIOS / RIO TINDIBA
123 RUA ARACI DE ALMEIDA / AFLUENTE DO BANCA DA VELHA
124 ESTRADA DO ITANHANGA (IGREJA SAO BARTOLOMEU)
125 ESTRADA DO CAFUNDA (Nº 550)
126 ESTRADA DO CATONHO (AFLUENTE DO RIO GRANDE)
127 RUA MERINGUAVA / ESTR. DO TINDIBA / ESTR. DO ENGENHO VELHO (AFLUENTE DO RIO
128 RUA CRESO
129 AV. JURANDYR PIRES (SANTA MONICA)
130 LARGO DA TAQUARA
131 BARRINHA
132 ESTRADA DA BOIUNA
133 RIO ANIL
134 CIDADE DE DEUS
135 ESTRADA SANTA EFIGENIA
136 RIO MORTO
137 AV. EMBAIXADOR ABELARDO BUENO
138 RIO ANIL (PROXIMO A VALA DA ANTARTICA)
139 RUA AVARE
140 COMUNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
141 VALA DAS ESTRADA DO CATRUZ
142 BAIRRO ROLAS
143 COMUNIDADE JORGE CARECA (RUA LUIZ PAES CAMARGO)
144 RIO GUARAJUBA
145 RUA TAMARANA / ESTRADA DO CAMPINHO
146 VALA DO CESARAO
147 AV. ENG. GASTAO RANGEL
148 RUA VIEIRA RAVASCO
149 RUA ALVARO ALBERTO
150 ESTRADA DA BOA ESPERANÇA

39

A1-070

PONTOS DE ALAGAMENTO CONSIDERADOS CRÍTICOS PELA RIO-ÁGUAS
Nº
PONTOS DE DRENAGEM

CPI RES 1450/2019 - DR - [SECOSNERVA] - OF0202019 - 2019-05-19 - RG0000525CPIE

151 MINAS / ALAGADOS
152 VILA CORCUNDINHA / VILA CALIFORNIA
153 VILA CROACIA
154 RUA GRAMADO
155 COMUNIDADE DO CAMBUIS E ADJACENCIAS
156 RUA RUFINA NOGUEIRA E ADJACENCIAS
157 RUA PROF ANTONIO REIS
158 CANAL DO JARDIM PIAI / AV. DOIS DE JULHO
159 RUA SOLDADO PRIM CANES
160 ESTRADA VELHA DO PIAI
161 RUA MAREMA
162 RUA OLAVO GAMA
163 JARDIM MARAVILHA
164 RUA MARIA MAGDALA
165 RUA VITOR VILLON
166 RUA AMANDO FONTES
167 RUA FERNAO DE MAGALHAES
168 RUA JOSE ALVES DA SILVA
169 RUA JORGE SAMPAIO
170 VALA DO SINAL
171 FAVELA DA COREIA
172 RUA JUPIRANGA / RUA BOTUCARAI
173 RUA FRANCISCO BELISARIO
174 RUA SIQUEIRA CAMPOS
175 RIO MACACOS
176 RUA JARDIM BOTANICO
177 PÇA. SANTOS DUMMONT
178 AV. EPITACIO PESSOA (TRECHO ENTRE AS RUAS MARIA QUITERIA E GASTAO BAIANA)
179 RUA GUSTAVO SAMPAIO
180 RUA VISCONDE DE OURO PRETO
181 RUA SAO CLEMENTE
182 RUA MENA BARRETO
183 RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA
184 RUA DAS LARANJEIRAS
185 RUAS DOIS DE DEZEMBRO
186 RUA CORREIA DUTRA
187 RUA DO CATETE (ENTRE AS RUAS PEDRO AMERICO E BENJAMIN CONSTANT)
188 RUA DO CATETE (ENTRE SILVEIRA MARTINS E STO AMARO)
189 RUA MARQUES DE OLINDA
190 RUA REAL GRANDEZA
191 RUA FARANI
192 RUA SENADOR VERGUEIRO EM FRENTE A RUA TUCUMAM

40

A1-071

9. OPERAÇÃO RALO LIMPO
A Operação Ralo limpo foi um força-tarefa de equipes operacionais da prefeitura
para ações preventivas com o objetivo de ampliar a capacidade de escoamento de
águas pluviais em vias púbicas da cidade.
A partir das ocorrências de alagamentos em vias públicas, registradas pelo Centro
de Operações Rio (COR) no período chuvoso de 2017 / 2018 (no software Comando),
O COR integrou uma operações integradas, com equipes operacionais da RioÁguas,
Superintendências, Comlurb e Seconserma, para atuação preventiva, com o objetivo
de melhorar o sistema de drenagem neste locais. Denominada informalmente de
"Operação Ralo Limpo", esta ação preventiva foi organizada em etapas:
1. mapeamento das áreas com alagamento;
2. realização de reunião no COR com técnicos dos órgãos municipais para
definir agendas de vistorias, a fim de obter diagnósticos mais precisos;
3. agendamento de ações preventivas de limpeza de ralos e ramais de
drenagem nos locais mapeados.
Após as visitas técnicas de diagnóstico, os casos que demandaram ações de
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infraestrutura (e não apenas limpeza preventiva), foram encaminhados para os órgãos
responsáveis, juntamente com os respectivos diagnósticos técnicos apurados.
O programa de ações da "Operação Ralo Limpo" foi iniciada em 17 de outubro
de 2018 e abrangeu todas as regiões da cidade, de acordo com o mapa de ações
detalhado no Anexo I.
Conheça alguns dados sobre esta operação integrada pelo COR:
- 4 visitas técnicas de diagnóstico
- 127 vias da cidade passaram por ações de limpeza preventiva
- 708 operadores de órgãos municipais envolvidos

10.
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10.1 Protocolo Integrado de Ações
É um documento com conteúdo bastante similar à Matriz de Atividades x
Responsabilidades, pois também descreve as atribuições de cada
instituição. Contudo, além de possuir algumas informações adicionais,
possui um formato diferente (uma folha A4 – frente e verso). Portanto,
possibilita que seja dobrado e colocado na carteira ou bolso dos agentes
que estarão atuando no evento (entendimento rápido e fácil).
Para este ‘PLANO DE AÇÕES INTEGRADAS PARA CHUVAS FORTES
E/OU PROLONGADAS - VERÃO 2017 / 2018’, as informações contidas na
‘Matriz de Responsabilidades x Atividades’ e no ‘Protocolo Integrado de
Ações’ foram validadas com representantes de todos os órgãos e
departamentos da Prefeitura do Rio, em encontros de trabalho realizados
no COR, durante o segundo semestre de 2017.
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O objetivo deste protocolo é servir como um material para fácil consulta, a
ser utilizado pelas equipes envolvidas nas ações de resposta às chuvas.
Desta forma, recomenda-se que este material seja distribuído para todos
as equipes operacionais da Prefeitura do Rio.
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10.2 Proposição para Categorização dos Níveis de Acúmulo de Água de Chuva
Seguem abaixo os padrões sugeridos para o preenchimento das ocorrências
relacionadas às consequências das chuvas a serem utilizadas nos registros do
sistema “Comando” do Centro de Operações - COR-RIO.
Foram, à princípio, estipulados quatro níveis distintos de lâmina d´água que tem
por objetivo mensurar, em termos brutos, qual seria o grau de acúmulo de água em
uma determinada localidade, de forma a servir de parâmetro para que usuários da via,
tais como pedestres, ciclistas e condutores de veículos, e também os operadores do
sistema possam ter uma noção da magnitude destas concentrações de água.
A medição seria feita de forma visual, à distância, sem alto grau de precisão,
utilizando-se como referência apenas medidas estimadas.
Os dados de referência foram obtidos a partir do site do Centro Nacional de
Monitoramento
de
Alertas
e
Desastres
Naturais
–
CEMADEN
(http://www.cemaden.gov.br/inundacao/).
Os níveis estipulados seriam os seguintes:
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AVENIDAS CANAL
MACRODRENAGEM)

E

MARGENS

DE

LAGOAS

E

RIOS

(MESO

E

1) INUNDAÇÃO – Processo em que ocorre submersão de áreas fora dos limites
normais de um recurso hídrico. O transbordamento ocorre de modo gradual,
geralmente ocasionado por chuvas distribuídas e alto volume acumulado na bacia de
contribuição. O nível da água ultrapassa a cota limite de extravasamento de lagoas,
rios ou canais, sendo que o escoamento não atinge uma velocidade de arraste
significativa.

Como identificar? Água ultrapassa o nível
do topo da borda das lagoas, rios e
canais e atinge a região circunvizinha,
mas não há arraste de veículos.
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2) ENXURRADA – É identificada pelo escoamento superficial concentrado e com alta
energia de transporte, sendo caracterizada pela elevação súbita das vazões de
determinada drenagem e transbordamento brusco da calha fluvial, em um processo
que apresenta grande poder destrutivo. Pode arrastar veículos, pessoas, animais e
mobílias por vários quilômetros. O nível da água ultrapassa a cota limite de
extravasamento de rios ou canais, sendo que o escoamento atinge uma velocidade de
arraste significativa.
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Como identificar? Água ultrapassa o nível
do topo da borda das lagoas, rios e
canais e atinge a região circunvizinha,
havendo o arraste de veículos, pessoas,
animais e mobílias

AVENIDAS E LOGRADOUROS (MICRODRENAGEM)
1) LÂMINA D´ÁGUA – Acúmulo de água até o topo do meio fio. Pedestres e ciclistas
conseguem passar com dificuldade. É um registro de acúmulo de água que não
impede a circulação de pedestres, ciclistas ou veículos. Muito possivelmente ocorre
por uma deficiência de caimento do sistema de drenagem ou por uma intensidade
elevada de chuva. Se desfaz logo depois do término da precipitação. A água se
aproxima do topo do meio-fio e não atinge a calçada.

Como identificar? Água não
ultrapassa o topo do meio-fio.
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2) BOLSÃO D´ÁGUA - Acúmulo de água cujo nível se encontra ligeiramente acima
do topo do meio fio. É caraterizado pela extrapolação da capacidade de escoamento
de sistemas de drenagem urbana e consequente acúmulo de água em vias de
circulação urbana, tais como ruas, avenidas ou estradas, em decorrência de
precipitações intensas. A água ultrapassa o topo do meio-fio e atinge a calçada.
Veículos de passeio conseguem passar com dificuldade. Nível que impede a
passagem de pedestres e ciclistas.

Como identificar? Nível d´água próximo
da altura do eixo da roda de um carro de
passeio.
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3) ALAGAMENTO – Acúmulo de água muito acima do topo do meio fio. É
caraterizado pela extrapolação da capacidade de escoamento de sistemas de
drenagem urbana, com o consequente acúmulo de água em vias de circulação
urbana, tais como ruas, avenidas ou estradas, em decorrência de precipitações
intensas em curto espaço de tempo ou por aquelas que se estendem por algumas
horas. A água atinge uma altura entre 30 e 50 cm, junto à sarjeta. Veículos pesados
(ônibus, caminhões e caminhonetes) conseguem passar com dificuldade. Nível que
impede a passagem de veículos de passeio, pedestres e ciclistas.

Como identificar? Nível d´água próximo
da altura do eixo da roda de um veículo
pesado. Não se encontra na região
circunvizinha a lagoas, rios e canais.
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4) ENCHENTE - Processo em que ocorre a submersão de áreas que se encontram
fora das proximidades de um recurso hídrico (lagoas, rios e canais). Surge em
decorrência de precipitações muito elevadas em curto espaço de tempo ou por
aquelas que se estendem por algumas horas. O nível da água ultrapassa a altura de
50 cm, junto à sarjeta. Somente veículos de serviço adaptados e preparados para
atravessar regiões alagadas ou embarcações conseguem passar.
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Como identificar? Nível d´água acima da
altura do eixo da roda de um veículo
pesado. Não se encontra na região
circunvizinha a lagoas, rios e canais.
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RESUMO – TABELA COM CATEGORIA X ALTURA DA LÂMINDA D´ÁGUA X RESTRIÇÕES A CIRCULAÇÃO DE USUÁRIOS DA VIA
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CATEGORIA

ALTURA DA
LÂMINDA D´ÁGUA
(cm)

PEDESTRES

CICLISTAS

VEÍCULOS DE PASSEIO
(ARO 14 A 17”)

VEÍCULOS
PESADOS
(>17”)

VEÍCULOS
ADAPTADOS P/
ALAGAMENTOS

LÂMINA D´ÁGUA

0 – 15,0

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

BOLSÃO D´ÁGUA

15,0 – 30,0

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

ALAGAMENTO

30,0 – 50,0

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

ENCHENTE

>50,0

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

RESUMO – COMO IDENTIFICAR

CATEGORIA

ALTURA DA
LÂMINDA
D´ÁGUA (cm)

SIMBOLOGIA
(INDICATIVA)

SIMBOLOGIA
(PROIBIÇÃO)

EM RELAÇÃO AO EIXO DOS VEÍCULOS
ACIMA

ABAIXO

-

¼ da roda - carro de passeio

LÂMINA
D´ÁGUA

0 – 15,0

BOLSÃO
D´ÁGUA

15,0 – 30,0

¼ da roda - carro de passeio

½ da roda - carro de passeio

ALAGAMENTO

30,0 – 50,0

½ da roda - carro de passeio

½ da roda - veículo pesado

-
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>50,0
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ENCHENTE
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½ da roda - veículo pesado

-
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CATEGORIA

ALTURA DA
LÂMINDA D´ÁGUA
(cm)

PEDESTRES

CICLISTAS

VEÍCULOS DE PASSEIO
(ARO 14 A 17”)

VEÍCULOS
PESADOS
(>17”)

VEÍCULOS
ADAPTADOS P/
ALAGAMENTOS

INUNDAÇÃO

>15,0

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

ENXURRADA

>15,0

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

RESUMO – COMO IDENTIFICAR

CATEGORIA

VELOCIDADE DE
ESCOAMENTO

SIMBOLOGIA
(INDICATIVA)

SIMBOLOGIA
(PROIBIÇÃO)

EM RELAÇÃO AO EIXO DOS VEÍCULOS
ACIMA

ABAIXO

INUNDAÇÃO

¼ da roda - carro de passeio

-

ENXURRADA

¼ da roda - carro de passeio

-
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10.3 Relação das Comunidades com Sirenes

CENTRO e GRANDE TIJUCA
ZONA NORTE
ZONA OESTE
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ZONA SUL

REGIÃO

COMUNIDADES

BAIRRO

Guararapes

Cosme Velho

Vila Pereira da Silva

Laranjeiras

Tabajaras / Cabritos

Botafogo

Santa Marta

Botafogo

Cantagalo / Pavão-Pavãozinho

Copacabana

Chapéu Mangueira / Babilônia

Leme

Chácara do Céu

Vidigal

Vidigal

Vidigal

Rocinha

Rocinha

Catumbi (Mineira) / Santos Rodrigues / Unidos de Santa Tereza

Catumbi

Bispo / Chacrinha / Liberdade / Matinha / Pantanal / Sumaré

Tijuca

São Carlos / Rato / Azevedo Lima

Estácio

Mangueira / Parque Candelária / Tuiuti / Telágrafo

Mangueira

Escondidinho / Prazeres / Vila Elza

Santa Teresa

Fazenda Catete / Julio Otoni / Ocidental Fallet

Santa Teresa

Santa Alexandrina (Vila Santa Alexandrina / Paula Ramos)

Santa Teresa

Borel / Formiga / Salgueiro

Tijuca

Andaraí / Arrelia / Jamelão / Nova Divinéia / Borda do Mato

Andaraí

PQ. João Paulo II / JK

Grajaú

Macacos / PQ. Vila Isabel

Vila Isabel

Cariri

Olaria

Caracol / Parque Proletário Grotão / Laudelino Freire

Penha

Guaíba / Vila Pequeri

Brás de Pina

Morro da Fé / Frey Gaspar / Sereno / Caixa D'Agua

Penha

Baiana / Adeus / Piancó

Alemão

Alemão / Joaquim Queiroz / Parque Alvorada / Palmeira / Nova Brasília

Alemão

Vila Cruzeiro / Rua Mirá

Alemão

Engenho da Rainha

Engenho da Rainha

Parque Nova Maracá / Parque Silva Vale

Tomas Coelho

Relicário / Vila Matinha

Inhaúma

Brício de Morais / Juramento / Jardim do Carmo

Tomas Coelho

Cachoeirinha / Dona Francisca / Vila Cabuçu / Barro Vermelho / Nossa
Sra da Guia / Santa Terezinha / Cachoeira Grande / Cotia / Barro Preto

Lins de Vasconcelos

São João / Matriz / Queto

Lins de Vasconcelos

Encontro / Bacia

Lins de Vasconcelos

Morro do Céu / Pretos Forros / Ouro Preto

Lins de Vasconcelos

Urubu / Mineiros

Pilares

São Miguel Arcanjo

Madureira

Sapê

Vaz Lobo

Barão / Comandante Luiz Souto / Espírito Santo

Praça Seca

Rua Quiririm

Vila Valqueire

Inácio Dias

Jacarepaguá

Travessa Antonina / Vila Anchieta

Jacarepaguá

Rio das Pedras

Jacarepaguá

Sítio Pai João

Itanhangá
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1. INTRODUÇÃO
A Cidade do Rio de Janeiro, em função de suas características
geográficas já representa, por si só, uma região passível de ocorrência de
precipitações pluviométricas intensas e suas possíveis consequências.
Além disso, trata-se de uma grande metrópole que sofreu com o
crescimento desordenado durante décadas, no qual diversas construções
foram executadas em áreas de risco, grande parte delas em morros e
encostas sujeitos a deslizamentos.
Face o exposto, o município, que historicamente é assolado por
chuvas fortes e/ou prolongadas, tem sofrido com a ocorrência de inundações e
deslizamentos de encostas. Convém ressaltar que o processo de mudanças
climáticas em escala global tem grande probabilidade de aumentar a
frequência e a intensidade deste tipo de evento adverso e outros eventos
associados.
Para a Defesa Civil Municipal do Rio de Janeiro, o Deslizamento de
Encosta é o maior problema decorrente das chuvas fortes, em virtude dos
Danos Humanos (mortos e feridos) causados por este desastre. Muito embora
não possamos deixar de atuar na Prevenção, Mitigação, Preparação, Resposta
e Reconstrução para todos os tipos de desastres e em todos os locais da
cidade, a principal atenção deste órgão está na Proteção Comunitária, em
especial dos moradores das áreas de Alto Risco de Geológico.
Cabe destacar que o Programa de Proteção Comunitária está
baseado em 3 (três) pilares: na Capacitação de Moradores, no Sistema de
Alerta e Alarme Comunitário e na Atuação nas Escolas. Muito embora estas
ações estejam, de alguma forma, relatadas neste Plano de Contingência, este
documento destaca, com maior ênfase, a Operacionalização do Sistema de
Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas (Sistema A2C2), com atenção
especial nas comunidades com imóveis em áreas de alto risco geológico.
Portanto, este plano tem por objetivo estabelecer procedimentos e
preparar a desocupação rápida e segura dos moradores em caso de ocorrência
de eventos extremos. A desocupação da comunidade se dará com base no
3
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Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas Fortes (Sistema A2C2),
que em sua última instância conta com o Sistema de Alarme por Sirenes.
Convém esclarecer, que o presente documento refere-se ao Plano
de Contingência específico da SUBDEC (Subsecretaria de Defesa Civil), que é
complementado pelos Planos de Acionamento e Mobilização (com os mapas
e informações pertinentes de cada uma das comunidades) e pelos Planos
Operacionais.
A coordenação das ações a Nível Municipal, antes, durante e após a
emergência, será realizada pelo Centro de Operações Rio. A definição dos
órgãos e instituições integrantes do Sistema, bem como suas atribuições estão
descritas no Plano de Emergências da Cidade.
1.1 - DADOS GERAIS SOBRE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO


Localização: 22° 54′ 10″ S e 43° 12′ 28″ W (marco geodésico).



Área 1.224,46 km² (IPP/cartografia).



População: 6.320.446 habitantes (IBGE/2010).



Densidade: 5.163 hab/km².



Altitude: 0 a 1.024 m.



Extensão das praias (oceânicas e interiores): 106 km (IPP/cartografia).



Fuso horário: UTC-3 (Tempo Universal Coordenado).



Data de Fundação: 01 de março de 1565.



Estado que pertence: Rio de Janeiro.



Índice Pluviométrico médio (2005 a 2011): 1.742 mm por ano (Sistema
Alerta Rio – pluviômetro “Tijuca”).



Relevo: Planície Litorânea cercada de morros, litoral recortado e
presença de algumas ilhas.



Vegetação Predominante: Mata Atlântica.



Clima: Tropical Atlântico.
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2. SISTEMA DE ALERTA E ALARME COMUNITÁRIO PARA
CHUVAS
O Sistema de Alerta e Alarme Comunitário faz parte das Ações de
Redução de Riscos de Desastres relacionados às chuvas fortes e/ou
prolongadas.
O Plano de Ações de Redução de Risco de Desastres nas
comunidades na cidade do Rio de Janeiro, que engloba ações de vários órgãos
e secretarias, teve como ação prioritária da Defesa Civil a mobilização e
preparação das comunidades por meio

da implantação de

Núcleos

Comunitários de Defesa Civil (NUDEC’s). Este trabalho teve como foco os
Agentes Comunitários de Saúde (ACS), presidentes das Associações de
Moradores e integrantes de outros Programas Comunitários Municipais
(Agentes Ambientais e Guardiões dos rios).
Além de terem sido capacitados por meio de um treinamento e
identificados com coletes personalizados da Defesa Civil, cerca de 3.000
Agentes Comunitários de Saúde receberam aparelho celular funcional da
Defesa Civil, tendo em vista receber mensagens (SMS) de alerta e alarme. Tais
aparelhos também realizam ligações gratuitas entre os integrantes da Defesa
Civil e demais Agentes Comunitários de Saúde (rede de telefonia corporativa)
formando, portanto, um grande canal de comunicações entre Defesa Civil e
Comunidade.
Com base em detalhado mapeamento de risco nas encostas,
elaborado pela Fundação GEO-Rio, que apontou 117 comunidades com
edificações em situação de Alto Risco Geológico/Geotécnico, os presidentes
das associações de moradores destas comunidades também receberam
orientações da Defesa Civil e um telefone celular para receber mensagens
(SMS) de alerta e alarme e, se necessário, fazer contato com a Defesa Civil.
Como forma de consolidar o Sistema de Alerta e Alarme
Comunitário, estendendo-o aos demais moradores de áreas de risco, foi
implantado o Sistema de Alarme com Sirenes em 103 comunidades.
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ESTRATÉGIA DO ALERTA (SMS)

ESTRATÉGIA DO ALARME (SIRENE)
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2.1. O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE
ALARME POR SIRENES
O Processo de Implantação do Sistema de Alerta por Sirenes contou
com as seguintes etapas:
1. Identificação das comunidades que possuem imóveis localizados
na área de alto risco geológico (em função do mapeamento de risco da Geo
Rio).
2. Avaliação do quantitativo e localização das estações sonoras
(SIRENES), em função da área de abrangência e alcance sonoro.
3. Instalação dos equipamentos sonoros (SIRENES).
4. Esclarecimento às Lideranças Comunitárias e aos moradores
sobre a instalação do Sistema de Alarme para Chuvas Fortes (panfletagem,
palestras na comunidade, visita porta a porta).
5. Teste do equipamento (funcionamento e alcance).
6. Identificação,

com

o

auxilio

de

Lideranças

ou

Agentes

Comunitários, de locais seguros (PONTOS DE APOIO) para abrigar
temporariamente os moradores das áreas de alto risco em uma situação de
emergência.
7. TESTE E TREINAMENTO - Realização de Exercícios Simulados
e verificação (manutenção preventiva, testes e manutenção corretiva) do
Sistema.
OBS: O item 7 (TESTE E TREINAMENTO) deve ser realizado de
forma constante e fazer parte da rotina.
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3. CAPACITAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS
A Subsecretaria de Defesa Civil (SUBDEC), por intermédio do Centro de
Treinamento para Emergências (CETREM), vem realizando, desde 2010, o
Projeto de Capacitação de Agentes Comunitários (Projeto NUDEC).
Desde então um grande número de Agentes Comunitários foram
capacitados e identificados. Portanto, o Sistema Municipal de Defesa Civil da
Cidade do Rio de Janeiro, responsável pela operacionalização do Sistema de
Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas Fortes, conta com o auxílio destes
importantes agentes, que são profissionais que moram e trabalham nas
comunidades, portanto conhecem bem esses locais e suas vulnerabilidades
sociais e ambientais. Atualmente são 5.200 Agentes Comunitários formados,
conforme tabela abaixo:

Nº

PROFISSIONAIS

QUANTITATIVO

1.

Agentes Comunitários de Saúde / PSF
FORMADOS EM 2010

1.884

2.

Agentes Comunitários de Saúde / PSF
FORMADOS EM 2011

1.566

3.

Agentes Comunitários de Saúde / PSF
FORMADOS EM 2012

1.371

4.

Agentes Ambientais / SMAC
(Mutirão do Reflorestamento e Educação Ambiental)

203

5.

Guardiões dos rios / SMAC

176

TOTAL DE AGENTES COMUNITÁRIOS FORMADOS

5.200

A mobilização de grupos voluntários é outra ação importante na busca
pela Proteção Comunitária. Neste sentido convém destacar a Cruz Vermelha
Brasileira, a Rede de Rádio Amadores, os Jipeiros 4x4, entre outras
instituições.
Cabe ressaltar que a Cruz Vermelha Brasileira, também que participa
como parceira da capacitação dos Agentes Comunitários ministrando aula de
Primeiros Socorros.
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4. PROCESSO DE DESOCUPAÇÃO
O processo de desocupação é ativado pela MENSAGEM DE
MOBILIZAÇÃO. Neste momento os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), os
Líderes Comunitários e as demais pessoas cadastradas para receberem SMS,
devem divulgar esta informação na comunidade mobilizando os moradores das
áreas de Alto Risco para a desocupação temporária.
Este processo de desocupação é ratificado com o TOQUE DE
MOBILIZAÇÃO do Sistema de Alarme por Sirenes, que é acionado quando a
intensidade de chuva atinge o limite pré-estabelecido em protocolo específico
elaborado pelo Sistema Alerta Rio. O Sistema de Alarme por Sirenes está
instalado em 103 comunidades desde agosto de 2012.
Os ACS e os Presidentes de Associação de Moradores também
receberam apitos. Artifícios como este, assim como outros meios sonoros que
possam existir na comunidade, podem e devem ser utilizados, de forma
complementar ao Sistema de Alarme por Sirenes ou, principalmente, nas
comunidades onde o Sistema de Alarme por Sirenes não estiver instalado.
Convém destacar que os procedimentos de desocupação visam
deslocar temporariamente as pessoas para locais seguros - denominados
Pontos de Apoio. É importante destacar que a função de tais Pontos de Apoio
não é a de servir como abrigo, mas como locais de passagem, onde os
moradores permaneçam apenas por um curto período e garantam sua
proteção. Ressalta-se, ainda, que a opção mais indicada é a casa de amigos
ou parentes (desde que seja em local seguro).
Cabe lembrar que anteriormente à ocorrência da chuva forte é
previsto o envio da mensagem de alerta (SMS) com a previsão de chuva forte.
A Desmobilização também ocorre em função dos parâmetros
definidos no protocolo específico. Neste caso, é acionado o TOQUE DE
DESMOBILIZAÇÃO da sirene assim como é enviada uma mensagem SMS de
desmobilização. Caso os moradores verifiquem deslizamentos na área devem
entrar em contato com a Defesa Civil.
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4.1. ORIENTAÇÃO AO MORADOR
As orientações ao morador são as seguintes:

AO OUVIR A SIRENE
 Mantenha a calma;
 Reúna

a

família,

pegue

seus

documentos

e

remédios

necessários. Desligue a chave geral da luz e feche o gás.
 Dirija-se

de

forma

ordenada

para

o

Ponto

de

Apoio

predeterminado
 Aguarde orientação para retorno à sua casa.

Estas orientações estão presentes no folheto explicativo do Sistema
de Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas Fortes que é entregue aos
moradores em diversos momentos:
- Visitas (porta a porta) de esclarecimento
- Exercícios Simulados de Desocupação
- Palestras ou cursos realizados na comunidade
- Projeto Defesa Civil Itinerante
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5. ACIONAMENTO DAS SIRENES
As Sirenes são acionadas remotamente do Centro de Operações
Rio (CO-Rio) por meio de um site específico (figura abaixo). As sirenes estão
instaladas em estações que podem conter uma ou várias “cornetas”. Além
disso, cada comunidade pode possuir mais de uma estação, de forma que os
moradores da área de Alto Risco possam ouvir o toque da sirene. Ao todo são,
atualmente, 165 estações sonoras (sirenes).
O site permite o acionamento de cada estação individualmente ou
em grupo de estações. As estações são identificadas pelo nome da
comunidade seguida de um número (caso a comunidade possua apenas uma
estação será o número “1”, caso haja mais estações terão os números em
sequência – “2”, “3”, “4” ...).
Como citado anteriormente, o momento de acionamento é
determinado por um PROTOCOLO, elaborado pelo Alerta Rio, levando em
conta o volume e intensidade de chuvas coletada por 83 pluviômetros remotos
instalados nas comunidades contempladas por sirenes.
Caso verifique-se que há qualquer falha no acionamento remoto, há
a possibilidade de acionamento manual, que pode ser feito pela equipe técnica,
por profissional da Defesa Civil ou por pessoa treinada e autorizada da
comunidade (preferencialmente o Presidente da Associação de Moradores).
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6. EXERCÍCIOS SIMULADOS
Para a que o Processo de Desocupação seja eficiente, os
moradores devem ser treinados sobre como proceder quando a sirene for
acionada. Desta forma serão realizados EXERCÍCIOS SIMULADOS de
Desocupação, com o intuito de treinar e adaptar, de uma forma concreta e
próxima da realidade, os moradores da área de risco para a desocupação em
uma Situação de Emergência.
O objetivo é que este processo ocorra de maneira natural, rápida e
segura tanto para os órgãos do Poder Público como, principalmente, para os
moradores.
A realização deste treinamento engloba não apenas a desocupação
em si, mas requer as etapas de divulgação e de mobilização de integrantes do
Sistema de Defesa Civil (servidores do órgão Defesa Civil, servidores de outros
órgãos e voluntários).
Complementarmente

aos

Simulados

de

Campo

devem

ser

realizados Simulados de Mesa para treinar e preparar os órgãos envolvidos
em todo o processo de desocupação e serve, inclusive, como preparação para
o Simulado de Campo.
Desde que o Sistema de Alarme por Sirenes foi instalado, em 2011,
já foram realizados, ao todo, 20 Exercícios Simulados, contemplando todas as
comunidades que possuem sirenes. Diversas comunidades já tiveram um 2º
Exercício Simulado, inclusive já foi realizado um simulado noturno. A relação
geral dos simulados está no anexo III.

12

A1-096

6.1 EXERCÍCIOS SIMULADOS NAS ESCOLAS
De forma a possibilitar a formação de uma cultura de prevenção a
médio / longo prazo, bem como estimular a discussão deste assunto junto as
famílias a curto prazo, estão sendo realizados Exercícios Simulados nas
Escolas, em todas as instituições públicas municipais que já atuam como Ponto
de Apoio.
Em 2012, mais de 10.000 alunos do 1º segmento do Ensino
Fundamental de 48 Escolas da Rede Municipal de Ensino participaram deste
treinamento, sendo que 1.426 alunos do 5º ano foram formados como Agente
Jovem. Estes alunos, inclusive, participaram a Cerimônia de Formatura,
juntamente com os Agentes Comunitários de Saúde e Guardiões dos rios,
realizada no Centro de Convenções Sulamérica em dezembro de 2012.
Cabe destacar que além do Exercício Simulado nas Escolas,
também são realizados outros projetos com atuação nas escolas, como o
Projeto Construindo a Cidadania nas Escolas e o Projeto Defesa Civil nas
Escolas. Este último, que foi iniciado no ano de 2013 com foco em alunos do 5º
ano de 38 Escolas da Rede Municipal de Ensino, propõe, de forma transversal,
incorporar conceitos de Redução de Risco de Desastres ou Acidentes à
educação escolar.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Preparação dos Moradores das comunidades e a implantação do
Sistema de Alerta e Alarme Comunitário são medidas fundamentais na
Redução dos Desastres, em especial na minimização dos Danos Humanos.
A estas ações devem se somar outras medidas preventivas com
atuações diretas nas comunidades (Reflorestamento, Ecolimites, Obras de
Infra estrutura – entre elas obras de Contenção de Encostas, Programa
Permanente de Coleta de Lixo, entre outras ações), assim como ações
envolvendo tecnologia e conhecimento (Mapeamento de Risco, Aparelhamento
do Sistema de Previsão e Monitoramento das Chuvas, Implantação de um
Centro de Operações, etc).
Intervenções estruturais nas áreas formais da cidade, como por
exemplo, as obras na Bacia do Canal do Mangue (Praça da Bandeira) ou
outras

obras

de

macro

drenagem,

são

também

fundamentais.

Complementarmente a isso, é de extrema importância o incentivo à adoção de
práticas sustentáveis (reuso de água de chuva, implantação de telhados
verdes, uso de pavimentos drenantes, aumento da cobertura vegetal), bem
como,

sempre

é

necessário,

dar

continuidade

às

campanhas

de

educação/conscientização da população quanto ao descarte adequado dos
resíduos (lixo), visando uma melhor eficiência do sistema de drenagem da
cidade.
Desta forma, e complementando com ações integradas, rápidas e
eficientes de Resposta e Reconstrução, o Município do Rio de Janeiro poderá
se tornar uma Cidade Resiliente à Chuvas Fortes, com uma grande capacidade
de enfrentar, se adaptar e absorver os impactos deste tipo de ocorrência e
restaurar a normalidade o mais breve possível.
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10. ANEXOS
- ANEXO I – Relação das Comunidades Mapeadas com Edificações
em Alto Risco (por subprefeitura)
- ANEXO II – Relação das comunidades com Sistema de Alarme por
Sirenes instalado
- ANEXO III – Relação dos Exercícios Simulados realizados
- ANEXO IV – Relação dos Quartéis do CBMERJ por comunidades
contemplada com Sirenes
- ANEXO V – Protocolo de Ações
- ANEXO VI – Pluviômetros de referência
- ANEXO VII – Cadastramento gratuito e voluntário para recebimento
de SMS
- ANEXO VIII – Estratégias de Divulgação
- ANEXO IX – Contatos da Defesa Civil Municipal
- ANEXO X – Abrigos provisórios
- ANEXO XI – Pontos de Apoio
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ANEXO I – RELAÇÃO DAS COMUNIDADES MAPEADAS COM
EDIFICAÇÕES EM ALTO RISCO (relação por subprefeitura)

BAIRRO

EST. EDIFIC.
ALTO RISCO

JACAREPAGUÁ

744

PRAÇA SECA

480

TANQUE

25

Bela Vista do Mato Alto

PRAÇA SECA

65

Comandante Luis Souto

PRAÇA SECA

65

JACAREPAGUÁ

11

Espírito Santo

PRAÇA SECA

110

Fazenda Mato Alto

PRAÇA SECA

80

FREGUESIA JACAREP.

40

Rua Quiririm

PRAÇA SECA

60

Sítio do Pai João

ITANHANGÁ

340

Travessa Antonina

PRAÇA SECA

175

Vila José de Anchieta

PRAÇA SECA

180

Vila Presidencial Quiririm

VILA VALQUEIRE

10

Azevedo Lima

RIO COMPRIDO

180

Bispo

RIO COMPRIDO

480

CATUMBI

115

Comunidade de Clara Nunes

RIO COMPRIDO

5

Coroado (AMAPOLO)

SANTA TEREZA

15

Escondidinho

SANTA TEREZA

46

Fazenda Catete

SANTA TEREZA

50

Júlio Otoni

SANTA TEREZA

25

Matinha

RIO COMPRIDO

230

Moreira Pinto

SANTO CRISTO

20

Ocidental Fallet

SANTA TEREZA

110

Pantanal (RA - Rio Comprido)

RIO COMPRIDO

180

Paula Ramos

RIO COMPRIDO

20

GAMBOA

110

SANTA TEREZA

27

Providência

GAMBOA

150

Rato

ESTÁCIO

65

Santa Alexandrina

RIO COMPRIDO

110

Santos Rodrigues

RIO COMPRIDO

110

ESTÁCIO

250

SUBPREFEITURA

NOME
A.M. e Amigos de Rio das Pedras
Barão

BARRA JACAREPAGUÁ

Bela Vista

Engenho da Serra

Inácio Dias (RA - Jacarepaguá)

CENTRO

Catumbi

Pedra Lisa
Prazeres

São Carlos
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BAIRRO

EST. EDIFIC.
ALTO RISCO

Sumaré

RIO COMPRIDO

95

Tuiuti

SÃO CRISTÓVÃO

210

Unidos de Santa Tereza

RIO COMPRIDO

195

Vila Elza

SANTA TEREZA

47

Vila Miséria

SÃO CRISTÓVÃO

55

Vila Santa Alexandrina

RIO COMPRIDO

65

Andaraí

ANDARAÍ

215

Arrelia

ANDARAÍ

250

Bananal

TIJUCA

30

Borel

TIJUCA

990

Chacrinha

TIJUCA

310

Coréia (RA - Tijuca)

TIJUCA

30

Formiga

TIJUCA

370

Jamelão

ANDARAÍ

238

Liberdade

TIJUCA

320

Macacos

VILA ISABEL

380

Nova Divinéia

GRAJAÚ

65

Parque João Paulo II

GRAJAÚ

80

VILA ISABEL

180

TIJUCA

130

Adeus

ALEMÃO

130

Alemão

ALEMÃO

1025

Bacia

ENGENHO NOVO

120

Baiana

ALEMÃO

70

LINS DE VASCONCELOS

205

Barro Preto

ENGENHO NOVO

120

Barro Vermelho

ENGENHO NOVO

75

Cachoeira Grande

LINS DE VASCONCELOS

240

Cachoeirinha

LINS DE VASCONCELOS

200

Caixa D`água (RA - Penha)

PENHA CIRCULAR

310

Caixa D'água (RA - Méier)

PIEDADE

5

PENHA

110

MADUREIRA

58

Cotia

LINS DE VASCONCELOS

210

Dona Francisca

LINS DE VASCONCELOS

250

ENGENHO NOVO

135

ENGENHO DA RAINHA

75

Guaíba

BRÁS DE PINA

25

Jardim do Carmo

VILA KOSMOS

190

GRANDE TIJUCA

SUBPREFEITURA

NOME

Parque Vila Isabel
Salgueiro

ZONA NORTE

Bairro Ouro Preto

Caracol
Comunidade de São Miguel Arcanjo

Encontro
Engenho da Rainha
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BAIRRO

EST. EDIFIC.
ALTO RISCO

ALEMÃO

460

VICENTE DE CARVALHO

120

MANGUEIRA

115

ENGENHO NOVO

110

PIEDADE

50

PENHA CIRCULAR

250

Morro do Céu

LINS DE VASCONCELOS

150

Nossa Senhora da Guia

LINS DE VASCONCELOS

105

Nova Brasília (RA - Alemão)

ALEMÃO

140

Palmeiras

ALEMÃO

190

Parque Alvorada

ALEMÃO

225

MANGUEIRA

120

TOMÁS COELHO

105

PENHA

80

TOMÁS COELHO

90

ALEMÃO

180

LINS DE VASCONCELOS

180

Queto

SAMPAIO

95

Relicário

INHAÚMA

10

Rua Armando Sodré

ALEMÃO

65

Rua Brício de Moraes

TOMÁS COELHO

45

Rua Frey Gaspar 279

PENHA CIRCULAR

35

Rua Laudelino Freire

PENHA

70

Rua Mira

OLARIA

75

LINS DE VASCONCELOS

270

ENGENHO NOVO

170

VAZ LOBO

330

PENHA CIRCULAR

195

MANGUEIRA

210

PILARES

545

Vila Cabuçu

ENGENHO NOVO

80

Vila Cruzeiro

OLARIA

200

Vila Matinha

ALEMÃO

25

Vila Pequirí

BRÁS DE PINA

50

Babilônia

LEME

60

Cabritos

COPACABANA

140

IPANEMA

40

VIDIGAL

250

LEME

80

SUBPREFEITURA

NOME
Joaquim de Queiróz
Juramento
Mangueira (RA - São Cristóvão)
Matriz
Mineiros
Morro da Fé

Parque Candelária
Parque Nova Maracá
Parque Proletário do Grotão
Parque Silva Vale
Piancó
Pretos Forros

Santa Terezinha
São João
Sapê
Sereno
Telégrafos

ZONA SUL

Urubu

Cantagalo
Chácara do Céu
Chapéu Mangueira
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SUBPREFEITURA

NOME
Guararapes
Ladeira dos Tabajaras
Matinha (RA - Rocinha)
Pavão-Pavãozinho
Rocinha
Santa Marta
Vidigal
Vila Pereira da Silva

BAIRRO

EST. EDIFIC.
ALTO RISCO

COSME VELHO

130

BOTAFOGO

25

ROCINHA

20

COPACABANA

125

ROCINHA

1655

BOTAFOGO

300

VIDIGAL

370

LARANJEIRAS

105

FONTE: inventário de risco da GEO-RIO (dezembro de 2010)
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ANEXO II – RELAÇÃO DAS COMUNIDADES COM SISTEMA DE
ALARME POR SIRENES INSTALADO (em ordem alfabética)
COMUNIDADE

BAIRRO

RA

AP

SUBPREF.

SIRENES
(QTD)

ADEUS

ALEMÃO

29

3.1

ZONA NORTE

1

ALEMÃO

ALEMÃO

29

3.1

ZONA NORTE

2

ANDARAÍ

ANDARAÍ

9

2.2

GRANDE
TIJUCA

1

ARRELIA

ANDARAÍ

9

2.2

GRANDE
TIJUCA

1

AZEVEDO LIMA

RIO
COMPRIDO

3

1.0

CENTRO

1

BABILÔNIA

LEME

5

2.1

ZONA SUL

1

BACIA

ENG. NOVO

13

3.2

BAIANA

ALEMÃO

29

3.1

BARÃO

PRAÇA SECA

16

4.0

BARRO PRETO

ENG. NOVO

13

3.2

BARRO VERMELHO

ENG. NOVO

13

3.2

BISPO

RIO
COMPRIDO

3

1.0

junto com
Encontro
(2)
ZONA NORTE
1
BARRA /
3
JACAREPAGUÁ
ZONA NORTE

PONTOS DE
APOIO (QTD)
2 (todos
comuns ao
Piancó)
5 (3 deles
comuns à
Joaquim de
Queiroz)
4 (todos
comuns ao
Arrelia)
4 (todos
comuns ao
Andaraí)
1 (comum à
Santos
Rodrigues e
São Carlos)
3 (1 deles
comum ao
Chapéu
Mangueira)
3 (todos
comuns ao
Encontro)
3
4

1 (comum ao
Barro
junto com
Vermelho,
ZONA NORTE
Barro
Dona
Verm.
Francisca e
Vila Cabuçu)
1 (comum ao
Barro Preto,
ZONA NORTE
1
Dona
Francisca e
Vila Cabuçu)
3 (todos
comuns a
junto com
Matinha e
CENTRO
Matinha
Pantanal,
sendo 1 deles
comum
20
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também à
Liberdade)
BOREL

TIJUCA

8

2.2

CABRITOS

COPACABANA

5

2.1

GRANDE
TIJUCA
ZONA SUL

CACHOEIRA
GRANDE

LINS

13

3.2

ZONA NORTE

1

CACHOEIRINHA

LINS

13

3.2

ZONA NORTE

2

CAIXA D'AGUA

PENHA

11

3.1

ZONA NORTE

3

CANTAGALO

IPANEMA

6

2.1

ZONA SUL

2

CARACOL

PENHA

11

3.1

ZONA NORTE

1

CARIRI
(MERENDIBA)

RAMOS

10

3.1

ZONA NORTE

1

CATUMBI

3

1.0

CENTRO

2

3

VIDIGAL

6

2.1

1

1

CHACRINHA

TIJUCA

3

2.2

ZONA SUL
GRANDE
TIJUCA

1

2

CHAPÉU
MANGUEIRA

LEME

5

2.1

ZONA SUL

2

2 (1 deles
comum à
Babilônia)

COMANDANTE
LUIS SOUTO

PRAÇA SECA

16

4.0

BARRA /
JACAREPAGUÁ

1

3

COTIA

LINS

13

3.2

ZONA NORTE

1

DONA FRANCISCA

LINS

13

3.2

ZONA NORTE

1

ENCONTRO

ENG. NOVO

13

3.2

ZONA NORTE

2

INHAÚMA

12

3.2

ZONA NORTE

2

2

SANTA

23

1.0

CENTRO

1

2

CATUMBI
(MINEIRA)
CHÁCARA DO CÉU

ENGENHO DA
RAINHA
ESCONDIDINHO

4

7

2

2
3 (1 deles
comum a
Santa
Terezinha e N.
Sra da Guia e
1 comum à
Cotia)
1
2 (1 deles
comum à Frei
Gaspar e
Sereno)
2 (ambos
comuns ao
PavãoPavãozinho)
3
2 (1 deles
comum à Vila
Cruzeiro)

1 (comum à
Cachoeira
Grande)
2 (1 deles
comum à
Barro Preto,
Barro
Vermelho e
Vila Cabuçu)
3 (todos
comuns à
Bacia)
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TEREZA
1

1 (comum à
Vila José de
Anchieta)

ESPÍRITO SANTO

PRAÇA SECA

16

4.0

BARRA /
JACAREPAGUÁ

FAZENDA CATETE

SANTA
TEREZA

23

1.0

CENTRO

1

1

FORMIGA

TIJUCA

8

2.2

GRANDE
TIJUCA

3

5

GUAIBA

BRAS DE PINA

11

3.1

ZONA NORTE

1

GUARARAPES

COSME VELHO

4

2.1

1

INÁCIO DIAS

JACAREPAGUÁ

16

4.0

1

1

JAMELÃO

ANDARAÍ

9

2.2

ZONA SUL
BARRA /
JACAREPAGUÁ
GRANDE
TIJUCA

1 (comum à
Vila Pequiri)
1

2

2

JARDIM DO
CARMO

VILA KOSMOS

14

3.3

ZONA NORTE

3

5

JOAQUIM DE
QUEIROZ

ALEMÃO

29

3.1

ZONA NORTE

3

3 (todos
comuns ao
Alemão)

JULIO OTONI

SANTA
TEREZA

23

1.0

CENTRO

1

2

JURAMENTO

VICENTE DE
CARVALHO

14

3.3

ZONA NORTE

4

5 (2 delas
comuns à Rua
Bricio de
Moraes)

LADEIRA DOS
TABAJARAS

BOTAFOGO

4

2.1

ZONA SUL

1

2

LIBERDADE

TIJUCA

3

2.2

GRANDE
TIJUCA

MACACOS

VILA ISABEL

9

2.2

GRANDE
TIJUCA

MANGUEIRA

MANGUEIRA

7

1.0

CENTRO

MATINHA

RIO
COMPRIDO

3

1.0

CENTRO

MATRIZ

ENG. NOVO

13

3.2

ZONA NORTE

MINEIROS
MORRO DA FÉ

PIEDADE
PENHA

13
11

3.2
3.1

ZONA NORTE
ZONA NORTE

MORRO DO CÉU
(BOCA DO MATO)

LINS

13

3.2

ZONA NORTE
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2 (1 deles
comum à
2
Matinha,
Bispo e
Pantanal)
4 (3 deles
comuns à
3
Parque Vila
Isabel)
1
4
3 (todos
mesma do comuns ao
Bispo
Bispo e
Pantanal)
2 (1 deles
1
comum ao
Queto)
1
1
2
2
2 (1 deles
2
comum ao
Pretos Forros)
22

NOSSA SENHORA
DA GUIA
NOVA BRASÍLIA

LINS

13

3.2

ZONA NORTE

1

1

ALEMÃO

29

3.1

1

2

NOVA DIVINEIA

ANDARAÍ

9

2.2

ZONA NORTE
GRANDE
TIJUCA

1

5

OCIDENTAL FALLET

SANTA
TEREZA

23

1.0

CENTRO

1

1

OURO PRETO

LINS

13

3.2

ZONA NORTE

2

PALMEIRAS

ALEMÃO

29

3.1

PANTANAL

RIO
COMPRIDO

3

1.0

ALEMÃO

29

3.1

ZONA NORTE

2

2

MANGUEIRA

7

1.0

CENTRO

2

2

GRAJAÚ

9

2.2

GRANDE
TIJUCA

2

6

TOMÁS
COELHO

12

3.2

ZONA NORTE

2

3

PENHA

11

3.1

ZONA NORTE

1

1

TOMÁS
COELHO

12

3.3

ZONA NORTE

2

2

PARQUE VILA
ISABEL

VILA ISABEL

9

2.2

GRANDE
TIJUCA

2

4 (3 deles
comuns ao
Macacos)

PAVÃOPAVÃOZINHO

COPACABANA

5

2.1

ZONA SUL

3

3

PIANCÓ

ALEMÃO

29

3.1

ZONA NORTE

2

PRAZERES

SANTA
TEREZA

23

1.0

CENTRO

1

PRETOS FORROS

LINS

13

3.2

ZONA NORTE

2

QUETO

ENG. NOVO

13

3.2

ZONA NORTE

1

PARQUE
ALVORADA
PARQUE
CANDELÁRIA
PARQUE JOÃO
PAULO II / JK
PARQUE NOVA
MARACÁ
PARQUE
PROLETÁRIO
GROTÃO
PARQUE SILVA
VALE

2 (ambos
comuns ao
Pretos Forros)
3 (1 deles
comum ao
ZONA NORTE
2
Alemão e
Joaquim de
Queiroz)
3 (todos eles
mesma do comuns ao
CENTRO
Bispo
Bispo e
Matinha)

2 (todos
comuns ao
Adeus)
1 (comum à
Vila Elza)
4 (2 deles
comuns ao
Bairro Ouro
Preto e 1
comum ao
Morro do Céu)
2 (1 deles
comum à
23
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RATO
RELICÁRIO

ESTÁCIO
INHAÚMA

3
12

1.0
3.2

RIO DAS PEDRAS

JACAREPAGUÁ

16

4.0

ROCINHA
RUA BRÍCIO DE
MORAES

ROCINHA
TOMÁS
COELHO

27

RUA FREI GASPAR

1
1

Matriz)
1
1

2

1

7*

9
2 (mesmas do
Juramento)
1 (mesmo do
Caixa D'Agua e
Sereno)

2.1

CENTRO
ZONA NORTE
BARRA /
JACAREPAGUÁ
ZONA SUL

13

3.2

ZONA NORTE

1

PENHA

11

3.1

ZONA NORTE

1

RUA LAUDELINO
FREIRE
RUA MIRÁ

PENHA

11

3.1

ZONA NORTE

1

1

OLÁRIA

29

3.1

1

1

RUA QUIRIRIM

PRAÇA SECA

16

4.0

2

1

SALGUEIRO

TIJUCA

8

2.2

ZONA NORTE
BARRA /
JACAREPAGUÁ
GRANDE
TIJUCA

2

1

SANTA
ALEXANDRINA /
PAULA RAMOS
SANTA MARTA

RIO
COMPRIDO

23

1.0

CENTRO

1

3

BOTAFOGO

4

2.1

ZONA SUL

2

SANTA TEREZINHA

LINS

13

3.2

ZONA NORTE

1

SANTOS
RODRIGUES

RIO
COMPRIDO

3

1.0

CENTRO

1

SÃO CARLOS

RIO
COMPRIDO

3

1.0

CENTRO

1

SÃO JOÃO
SÃO MIGUEL
ARCANJO
SAPÊ

ENG. NOVO

13

3.2

ZONA NORTE

4

2
2 (1 deles
comum à N.
Sra Guia e
Cach. Grande)
2 (todos
comuns à
Azevedo Lima
e São Carlos)
4 (2 deles
comuns ao
Santos
Rodrigues e
Azevedo Lima)
3

MADUREIRA

15

3.3

ZONA NORTE

1

1

VAZ LOBO

15

3.3

ZONA NORTE

2

SERENO

PENHA

11

3.1

ZONA NORTE

1

4
1 (comum à
Caixa D'Agua)

SÍTIO PAI JOÃO

ITANHANGÁ

24

4.0

BARRA /
JACAREPAGUÁ

1

2

SUMARÉ

RIO
COMPRIDO

3

1.0

CENTRO

2

1

TELÉGRAFOS

MANGUEIRA

7

1.0

CENTRO

TRAVESSA

PRAÇA SECA

16

4.0

BARRA /

atendida
por Tuiuti
e Pq
Cand.
1

2
2
24
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ANTONINA

JACAREPAGUÁ

UNIDOS DE SANTA
TEREZA
URUBU
VIDIGAL

SÃO
CRISTÓVÃO
RIO
COMPRIDO
PILARES
VIDIGAL

VILA CABUÇU

TUIUTI

7

1.0

CENTRO

2

2

3

1.0

CENTRO

3

1

13
6

3.2
2.1

ZONA NORTE
ZONA SUL

4
5

LINS

13

3.2

ZONA NORTE

1

VILA CRUZEIRO /
VILA CASCATINHA

OLARIA

29

3.1

ZONA NORTE

2

VILA ELZA

SANTA
TEREZA

23

1.0

CENTRO

1

PRAÇA SECA

16

4.0

ALEMÃO

29

3.1

BARRA /
JACAREPAGUÁ
ZONA NORTE

VILA PEQUERI

PENHA

11

3.1

ZONA NORTE

Guaíba

3
6
1 (mesma do
Barro Preto)
4 (1 deles
comum à Rua
Mira e 1
comum ao
Cariri)
1 (comum a
Prazeres)
1 (comum à
Espírito Santo)
1
1 (comum à
Guaiba)

VILA PEREIRA DA
SILVA

LARANJEIRAS

4

2.1

ZONA SUL

1

VILA JOSÉ DE
ANCHIETA
VILA MATINHA

1
1

1

OBS: São 165 estações sonoras (Sirenes) e cerca de 190 Pontos de Apoio
que atendem as 103 comunidades com Sistema de Alarme por Sirenes
instalado (algumas Sirenes e/ou Pontos de Apoio são comuns a mais de uma
comunidade).
O detalhamento destas informações para cada comunidade está presente nos
respectivos Planos de Acionamento e Mobilização.
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ANEXO

III

–

RELAÇÃO

DOS

EXERCÍCIOS

SIMULADOS

REALIZADOS

ROCINHA
BOREL
FORMIGA
MACACOS
ARRELIA
BACIA
ENCONTRO
VILA CABUÇU
BARRO PRETO
DONA FRANCISCA
N. S. GUIA
SANTA TEREZINHA
CACHOEIRA GRANDE
COTIA
CACHOEIRINHA
MATINHA
BISPO
PANTANAL
LIBERDADE
CHACRINHA
BARÃO
SITIO PAI JOÃO
BAIRRO OURO PRETO
MORRO DO CÉU
MATRIZ
QUETO
SÃO JOÃO
VIDIGAL
JOAQUIM DE QUEIROZ
ALEMÃO
NOVA BRASILIA
PARQUE ALVORADA
PALMEIRAS
BAIANA
MANGUEIRA
TELÉGRAFOS
PARQUE CANDELÁRIA
BARRO VERMELHO
TRAVESSA ANTONINA
VILA JOSÉ DE ANCHIETA
SALGUEIRO
TUIUTI
ESCONDIDINHO

ROCINHA
TIJUCA
TIJUCA
VILA ISABEL
ANDARAÍ
LINS DE VASCONCELOS
LINS DE VASCONCELOS
LINS DE VASCONCELOS
LINS DE VASCONCELOS
LINS DE VASCONCELOS
LINS DE VASCONCELOS
LINS DE VASCONCELOS
LINS DE VASCONCELOS
LINS DE VASCONCELOS
LINS DE VASCONCELOS
RIO COMPRIDO
RIO COMPRIDO
RIO COMPRIDO
RIO COMPRIDO
RIO COMPRIDO
PRAÇA SECA
PRAÇA SECA

QTD

22 COMUNIDADES

BAIRRO

LINS
LINS
ENGENHO NOVO
ENGENHO NOVO
ENGENHO NOVO
VIDIGAL
ALEMÃO
ALEMÃO
ALEMÃO
ALEMÃO
ALEMÃO
ALEMÃO

12 COMUNIDADES

NOME

MANGUEIRA
MANGUEIRA
MANGUEIRA
ENGENHO NOVO
PRAÇA SECA
PRAÇA SECA
TIJUCA
SÃO CRISTÓVÃO
SANTA TEREZA

12 COMUNIDADES

3º EXERCÍCIO SIMULADO 11/09/2011

2º EXERCÍCIO SIMULADO 07/08/2011

1º EXERCÍCIO SIMULADO - 03/07/2011

Nº e DATA
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LARANJEIRAS
COPACABANA
PENHA CIRCULAR
PENHA CIRCULAR
PENHA CIRCULAR
PENHA CIRCULAR
PENHA
PENHA
BRÁS DE PINA
BRÁS DE PINA
OLARIA
OLARIA
INHAÚMA
TOMÁS COELHO
ENG. DA RAINHA
PIEDADE
VIC. DE CARVALHO
MADUREIRA
ALEMÃO
ESTÁCIO
ESTÁCIO
RIO COMPRIDO
CATUMBI
SANTA TERESA
SANTA TERESA
SANTA TERESA
BOTAFOGO

12 COMUNIDADES
9 COMUNIDADES

RIO COMPRIDO

17 COMUNIDADES

SANTA TEREZA
VIDIGAL
VILA ISABEL
ALEMÃO
ALEMÃO
PENHA
OLARIA
ANDARAÍ
ANDARAÍ
ANDARAÍ
GRAJAÚ
LEME
LEME
RIO COMPRIDO
SANTA TEREZA
VILA KOSMOS
PILARES
VAZ LOBO
TOMÁS COELHO
ESTÁCIO
RIO COMPRIDO

18 COMUNIDADES

4º EXERCÍCIO SIMULADO 09/10/2011
5º EXERCÍCIO SIMULADO 27/11/2011
6º EXERCÍCIO SIMULADO - 25/03/2012
7º EXERCÍCIO
SIMULADO 20/05/2012

PRAZERES
CHÁCARA DO CÉU
PARQUE VILA ISABEL
PIANCÓ
ADEUS
CARACOL
VILA CRUZEIRO
JAMELÃO
NOVA DIVINÉIA
ANDARAÍ
PARQUE JOÃO PAULO II / JK
BABILÔNIA
CHAPÉU MANGUEIRA
SUMARE
VILA ELZA
JARDIM DO CARMO
URUBU
SAPÊ
PARQUE NOVA MARACÁ
SANTOS RODRIGUES
UNIDOS SANTA TEREZA
SANTA ALEXANDRINA/PAULA
RAMOS
VILA PEREIRA DA SILVA
CABRITOS
CAIXA D'ÁGUA
MORRO DA FÉ
SERENO
RUA FREI GASPAR
PQ. PROLETÁRIO DO GROTÃO
RUA LAUDELINO FREIRE
VILA PEQUIRI
GUAÍBA
CARIRI (MERINDIBA)
RUA MIRA
RELICÁRIO
RUA BRÍCIO DE MORAES
ENGENHO DA RAINHA
MINEIROS
JURAMENTO
SÃO MIGUEL ARCANJO
VILA MATINHA
SÃO CARLOS
RATO
AZEVEDO LIMA
CATUMBI (MINEIRA)
OCIDENTAL FALLET
FAZENDA CATETE
JÚLIO OTONI
SANTA MARTA
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5 COMUNID.

18º - 07/07/2013

16º 02/03/2013
17º 21/08/2013

ENGENHO DA RAINHA

ENG. DA RAINHA

SITIO PAI JOÃO
RIO DAS PEDRAS

BARRA
BARRA

INÁCIO DIAS

JACAREPAGUÁ

FORMIGA (SIMULADO NOTURNO)

TIJUCA

ADEUS
PIANCÓ
CABRITOS

SALGUEIRO
VILA PEREIRA DA SILVA
BISPO
CHACRINHA
LIBERDADE
MATINHA
PANTANAL
SUMARE

ALEMÃO
ALEMÃO
COPACABANA
LINS DE
VASCONCELOS
TIJUCA
LARANJEIRAS
RIO COMPRIDO
RIO COMPRIDO
RIO COMPRIDO
RIO COMPRIDO
RIO COMPRIDO
RIO COMPRIDO

1
COM.
2
COM.
1
COM.
1
COM.
2
COM.

BOREL

TIJUCA

MOREIRA PINTO

CENTRO

NOVA DIVINÉIA
PARQUE JOÃO PAULO II / JK
OCIDENTAL FALLET
SANTA ALEXANDRINA/PAULA
RAMOS
GUAÍBA
VILA PEQUIRI
PQ. PROLETÁRIO DO GROTÃO
RUA FREI GASPAR
RUA LAUDELINO FREIRE

ANDARAÍ
ANDARAÍ
SANTA TEREZA

ENCONTRO

RIO COMPRIDO
BRÁS DE PINA
BRÁS DE PINA
PENHA
PENHA CIRCULAR
PENHA

4
COM.

6 COMUNID.

15º 16/12/2012

14º 29/11/2013

VILA ISABEL
VILA ISABEL
ENGENHO NOVO
ENGENHO NOVO
ENGENHO NOVO

BOTAFOGO
IPANEMA
COPACABANA
COSME VELHO
PRAÇA SECA
PRAÇA SECA
PRAÇA SECA
JACAREPAGUÁ
TOMÁS COELHO
LINS

1
COM.
1
COM.
18 COMUNIDADES

8º 21/07/2012
9º 02/08/2012
10º 18/08/2012
11º 20/10/2012
12º 30/10/2012
13º 25/11/2012

LADEIRA DOS TABAJARAS
CANTAGALO
PAVÃO - PAVÃOZINHO
GUARARAPES
ESPÍRITO SANTO
COMANDANTE LUIS SOUTO
RUA QUIRIRIM
RIO DAS PEDRAS
PARQUE SILVA VALE
PRETOS FORROS
MACACOS
PARQUE VILA ISABEL
SÃO JOÃO
MATRIZ
QUETO
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OLARIA
PENHA
IPANEMA
COSME VELHO
COPACABANA
COPACABANA
PRAÇA SECA
PRAÇA SECA
PRAÇA SECA
INHÁUMA
SANTA TEREZA
SANTA TEREZA
SANTA TEREZA
SANTA TEREZA
ESTÁCIO
LEME
LEME
PENHA

ROCINHA

ROCINHA

9 COMUNIDADES

19º - 31/08/2013
20º 19/10/2013

RUA MIRA
CARACOL
CANTAGALO
GUARARAPES
LADEIRA DOS TABAJARAS
PAVÃO - PAVÃOZINHO
COMANDANTE LUIS SOUTO
RUA QUIRIRIM
ESPÍRITO SANTO
RELICÁRIO
JULIO OTONI
PRAZERES
ESCONDIDINHO
VILA ELZA
RATO
CHAPÉU MANGUEIRA
BABILÔNIA
LAUDELINO FREIRE

1
COM.

OBS: A Comunidade Moreira Pinto não possui SIRENES instaladas, porém
Pontos de Apoio foram identificados e Líderes Comunitários foram cadastrados
para receber SMS de Alerta, e também de Alarme. Portanto esta comunidade
também foi contemplada com Exercício Simulado de Desocupação.
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ANEXO IV - RELAÇÃO DOS QUARTÉIS POR COMUNIDADE

CONTEMPLADA PELO SISTEMA DE ALARME POR SIRENES
QUARTEL CBMERJ

COMUNIDADE

BAIRRO

11º GBM - VILA
ISABEL

Matriz
Macacos
Parque Vila Isabel
Cabritos
Chapéu Mangueira
Babilônia
Vila Cruzeiro
Caracol
Jardim do Carmo
Santa Terezinha
Cachoeirinha
Nossa Senhora da Guia
Morro do Céu
Ouro Preto
Urubu
Sapê
Barão
Vila Anchieta
Trav Antonina

LINS DE VASCONCELOS
VILA ISABEL
VILA ISABEL
COPACABANA
LEME
LEME
ALEMÃO
PENHA
VILA KOSMOS
LINS DE VASCONCELOS
LINS DE VASCONCELOS
LINS DE VASCONCELOS
LINS DE VASCONCELOS
LINS DE VASCONCELOS
PILARES
VAZ LOBO
PRAÇA SECA
PRAÇA SECA
PRAÇA SECA

Vila Pereira da Silva

LARANJEIRAS

Parque Candelária
Mangueira
Telégrafos
Tuiuti
Rocinha
Vidigal
Chácara do Céu
Santos Rodrigues
Sumaré
Unidos de Sta Tereza
Paula Ramos
Santa Alexandrina
Morro dos Prazeres
Vila Elza
Escondidinho
Alemão
Joaquim de Queiróz
Parque Alvorada

MANGUEIRA
MANGUEIRA
MANGUEIRA
SÃO CRISTÓVÃO
ROCINHA
VIDIGAL
VIDIGAL
ESTÁCIO
RIO COMPRIDO
RIO COMPRIDO
RIO COMPRIDO
RIO COMPRIDO
SANTA TERESA
SANTA TERESA
SANTA TERESA
ALEMÃO
ALEMÃO
ALEMÃO

17º GBM COPACABANA
28º GBM - PENHA

2º GBM - MEIER

8º GBM CAMPINHO
DBM 1/1 - CATETE
DBM 1/11 BENFICA
DBM 1/17 - GAVEA

DBM 1/1º GSFMA
SANTA TEREZA

DBM 1/2 - RAMOS

30

A1-114

QUARTEL CBMERJ

DBM 2/11 - GRAJAÚ

DBM 3/11 - TIJUCA

GRUPAMENTO DE
BUSCA E
SALVAMENTO BARRA

COMUNIDADE

BAIRRO

Palmeira
Nova Brasilia
Adeus
Baiana
Morro do Piancó
Parque Nova Maracá
Nova Divinéia
Andaraí
Jamelão
Parque João Paulo II
Cachoeira Grande
Cotia
Dona Francisca
Encontro
Bacia
Vila Cabuçu
Barro Preto
Barro Vermelho
São João
Queto
Arrelia
Borel
Formiga
Chacrinha
Liberdade
Salgueiro
Matinha
Pantanal
Bispo

ALEMÃO
ALEMÃO
ALEMÃO
ALEMÃO
ALEMÃO
TOMAS COELHO
ANDARAÍ
ANDARAÍ
ANDARAÍ
GRAJAÚ
LINS DE VASCONCELOS
LINS DE VASCONCELOS
LINS DE VASCONCELOS
LINS DE VASCONCELOS
LINS DE VASCONCELOS
LINS DE VASCONCELOS
LINS DE VASCONCELOS
LINS DE VASCONCELOS
LINS DE VASCONCELOS
SAMPAIO
ANDARAÍ
TIJUCA
TIJUCA
TIJUCA
TIJUCA
TIJUCA
RIO COMPRIDO
RIO COMPRIDO
RIO COMPRIDO

Sítio Pai João

ITANHANGÁ

LEGENDAS:
GBM - GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR /
DBM - DESTACAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR
GSFMA - GRUPAMENTO DE SOCORRO FLORESTAL E MEIO AMBIENTE
OBS: No Plano de Acionamento e Mobilização de cada comunidade está
descrita a correspondente unidade do CBMERJ.
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ANEXO V – PROTOCOLO DE AÇÕES
- ESTÁGIO DE VIGILÂNCIA (“ausência de chuva ou chuva leve nas
próximas 6 horas”)
- monitorar condições climáticas.

- ESTÁGIO DE ATENÇÃO (do Sistema ALERTA RIO)
- verificar se há sirenes com status “offline”. Fazer contato com a
empresa responsável pela manutenção das sirenes para informar sobre a
mudança para o Estágio de Atenção, e que pode haver o acionamento da
SIRENE. Portanto pode ser necessário manter equipe de prontidão para
atuação emergencial. Além disso, se houver sirene com status “offline” a
equipe de manutenção deve verificá-las.
- avaliar o envio de mensagem de texto aos cidadãos clientes das
Operadores VIVO, TIM, OI e CLARO cadastrados.
- verificar com o coordenador da Defesa Civil se deverá ser enviada a
mensagem para os ACS e Líderes Comunitários e que grupos deverão recebêla. Caso seja autorizado, entrar no site específico e enviar para o(s) grupo(s)
definido(s). Caso não seja autorizado continuar monitorando as condições
climáticas e aguardar nova posição do Coordenador.
- checar se as mensagens foram recebidas fazendo contato com alguns
ACS e/ou Líderes Comunitários

- ESTÁGIO DE ALERTA (do Sistema ALERTA RIO)
- mobilizar os Líderes dos Pontos de Apoio (seja por ligação ou SMS)
para que os mesmos sejam abertos.
- mobilizar os Presidentes de Associação para que estejam prontos para
atuar.
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- CHUVA DE 40mm/h (ou > 125mm/24h com 6mm/h ou
>200mm/96h com 40mm/24h)
- o Coordenador de Defesa Civil juntamente com demais equipes no CORIO avaliam se as sirenes devem ser acionadas.
- checar se as sirenes funcionaram (seja por ligação ou SMS). Caso não
tenham funcionado, indivíduos da comunidade treinados e equipados devem
acionar manualmente (com chave específica) e/ou utilizar outros meios de
alarme (apitos por exemplo).
-

acompanhar

andamento

das

ações

fazendo

contatos

com

representantes das comunidades e/ou deslocando-se para alguns locais.
- acionar a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) para dar
início a seu protocolo de atuação no Ponto de Apoio.
- monitorar a entrada de solicitações emergenciais (deslizamentos,
desabamentos, alagamentos) pelo 199, 193 ou outro meio, e acionar equipe
emergencial para atendimento.

- AUSÊNCIA DE CHUVA HÁ MAIS DE 2h E SEM PREVISÃO DE
RETORNO
- Caso haja luz natural, acionar o toque de desmobilização das sirenes
das comunidades correspondentes ao pluviômetro de referência. Caso não
haja luz natural, aguardar o dia clarear.
- Verificar com as Lideranças Comunitárias e ACS se houve
deslizamentos na área, caso positivo acionar equipe emergencial, inclusive de
assistência social aos eventuais desabrigados.
- Monitorar a entrada de solicitações emergenciais (deslizamentos,
desabamentos, alagamentos) pelo 199, 193 ou outro meio, e, se necessário,
acionar equipe

de emergência

inclusive

com

assistência social aos

desabrigados.
OBS: No caso de qualquer ocorrência emergencial, a mobilização dos recursos
humanos e materiais para uma resposta rápida e eficiente será coordenada
pelo Centro de Operações Rio.
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ANEXO

VI

–

PLUVIÔMETROS

DE

REFERÊNCIA

PARA

ACIONAMENTO DAS ESTAÇÕES SONORAS

AP 1

PLUVIÔMETRO DE
REFERÊNCIA

COMUNIDADES CONTEMPLADAS POR
ESTE PLUVIÔMETRO

R.Adm III - RIO COMPRIDO
Catumbi (Mineira)
Catumbi 1
Bispo / Chacrinha / Liberdade / Matinha /
Chacrinha 1
Pantanal
Bispo / Chacrinha / Liberdade / Matinha /
Liberdade 1
Pantanal
Bispo / Chacrinha / Liberdade / Matinha /
Matinha 1
Pantanal
Santos Rodrigues 2
Santos Rodrigues / Azevedo Lima
São Carlos 1
São Carlos / Rato
Sumaré 1
Sumaré
R.Adm VII - SÃO CRISTÓVÃO
Mangueira / Parque Candelária
Mangueira 1
Mangueira / Parque Candelária
Parque Candelária 1
Tuiuti / Telégrafo
Tuiuti 2
Escondidinho 1
Fazenda Catete 1
Julio Otoni
Ocidental Fallet 1
Prazeres 1

R.Adm XXIII – SANTA TEREZA
Escondidinho / Prazeres / Vila Elza
Fazenda Catete
Julio Otoni
Ocidental Fallet
Prazeres / Vila Elza / Escondidinho
Santa Alexandrina / Vila Santa Alexandrina /
Paula. Ramos

AP 2.1

Santa Alexandrina
Unidos de Santa Tereza
3
Unidos de Sta Tereza
R.Adm IV – LARANJEIRAS

Guararapes 1
Guararapes
Santa Marta 1
Santa Marta
Tabajaras 1
Tabajaras
Vila Pereira da Silva
Vila Pereira da Silva
R.Adm V - COPACABANA / LEME
Cabritos 1
Cabritos
Cantagalo 1
Cantagalo / Pavão-Pavãozinho
Chapéu Mangueira 1
Chapéu Mangueira / Babilônia
Pavão-Pavãozinho 3
Pavão-Pavãozinho / Cantagalo
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Chacara do Céu 1
Vidigal 3
Rocinha 4
Rocinha 9 (UPA)

R.Adm VI - VIDIGAL
Chácara do Céu
Vidigal
R.Adm XXVII – ROCINHA
Rocinha
Rocinha

AP 3.1

AP 2.2

R.Adm VIII - TIJUCA
Borel
Borel
Morro da Formiga
Salgueiro

Borel 2 (CIEP)
Borel 3 (Morro do Cruz)
Formiga 1
Salgueiro 1
R.Adm IX - ANDARAÍ / VILA ISABEL
Nova Divinéia/Borda do
Mato
Nova Divinéia / Borda do Mato
Andaraí 1
Andaraí / Arrelia / Jamelão
Jamelão 2
Jamelão / Andaraí / Arrelia
Parque João Paulo II 1
PQ. João Paulo II / JK
Macacos / PQ. Vila Isabel
Macacos 1
Macacos / PQ. Vila Isabel
Macacos 3
PQ. Vila Isabel / Macacos / São João
Parque Vila Isabel 2
Cariri 1

R.Adm X – OLARIA
Cariri

Caracol 1
Guaiba / V. Pequeri1
Morro da Fé 1

R.Adm XI – PENHA
Caracol / Parque Proletário Grotão / Laudelino
Freire
Guaíba / Vila Pequeri
Morro da Fé / Frey Gaspar

Sereno 1

Sereno / Caixa D'Agua / Frey Gaspar
R.Adm XXIX – COMPLEXO DO ALEMÃO
Adeus / Piancó
Adeus / Piancó

Adeus 1
Piancó 2
Baiana 1
Alemão 1 (Armando
Sodre)
Joaquim de Queiróz 1
(Canitar)
Nova Brasília 1
Parque Alvorada 2
Palmeira 2

Baiana
Alemão / Joaquim Queiroz
Alemão / Joaquim Queiroz
Parque Alvorada / Palmeira / Nova Brasília
Parque Alvorada / Palmeira / Nova Brasília
Parque Alvorada / Palmeira / Nova Brasília
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A1-119

AP 3.2

Vila Cruzeiro 1

Vila Cruzeiro / Rua Mirá
R.Adm XII - TOMÁS COELHO
Engenho da Rainha 1
Engenho da Rainha
Parque Nova Maracá 1
Parque Nova Maracá
Parque Silva Vale 3
Parque Silva Vale
Relicário 1
Relicário / Vila Matinha
R.Adm XIII - LINS / ENG. NOVO / PILARES / SAMPAIO
Cachoeirinha / Dona Francisca / Vila Cabuçu /
Barro Vermelho / Nossa Sra da Guia / Santa
Cachoeirinha 1
Terezinha / Cachoeira Grande / Cotia / Barro
Preto
Cotia / Cachoeira Grande / Sta Teresinha /
Cotia 1
Nossa Senhora da Guia / Cachoeirinha / Dona
Francisca
Nossa Senhora da Guia Nossa Sra da Guia / Sta Teresinha / Cachoeira
1
Grande / Cotia
Vila Cabuçu 1
Matriz
Mineiros
São João 2
São João 4
Morro do Céu 2
Ouro Preto 2
Urubu 2

Vila Cabuçu / Barro Preto / Barro Vermelho /
Dona Francisca
Matriz / Queto
Mineiros
São João / Morro da Matriz
Encontro / Bacia / São João
Morro do Céu / Pretos Forros
Ouro Preto
Morro do Urubu

AP 4

AP 3.3

R.Adm XIV - VILA KOSMOS (IRAJÁ)
Brício de Moraes / Parque Silva Vale /
Brício de Moraes 1
Juramento 1
Jardim do Carmo 1
Jardim do Carmo
Juramento 2
Juramento
R.Adm XV – VAZ LOBO (MADUREIRA)
São Miguel Arcanjo
São Miguel Arcanjo 1
Morro do Sapê
Sapê 1
R.Adm XVI – PRAÇA SECA
Barão
Barão 1
Comandante Luiz Souto
Comandante Luiz Souto
1
Espírito Santo
Espírito Santo 1
Inácio Dias
Inácio Dias 1
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Rio das Pedras 1
Rua Quiririm 1
Travessa Antonina 1
Sítio Pai João 1

Rio das Pedras
Rua Quiririm
Travessa Antonina / Vila Anchieta
R.Adm XXIV – ITANHANGÁ
Sítio Pai João

OBS: São 83 pluviômetros acoplados a estações de sirene
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ANEXO VII – CADASTRAMENTO GRATUITO E VOLUNTÁRIO
PARA RECEBIMENTO DE SMS
As operadoras de telefonia móvel (CLARO, OI, TIM e VIVO) em parceria
com a Defesa Civil estão disponibilizando aos seus usuários um canal gratuito
e direto de informação sobre alertas de chuva, por mensagens (SMS).
O cadastramento é voluntário e deve ser realizado pelo próprio usuário
por meio do envio de mensagem para o número de acesso conforme tabela
abaixo:
ITEM

OPERADORA

MENSAGEM A
SER DIGITADA

NÚMERO A
SER ENVIADO

01.

VIVO

DCRJ

4000

02.

OI

DCRJ

4000

03.

TIM

DCRJ

4000

04.

CLARO

DCRJ

889

Após o envio da mensagem, o usuário receberá uma mensagem
solicitando a confirmação. Neste caso ele deverá responder “SIM” para
finalizar o cadastro (será recebida uma mensagem de confirmação).
Com o cadastro realizado o usuário passará a receber SMS sempre
que a Defesa Civil julgar pertinente informar a população sobre possíveis
alterações climáticas significativas. Confira abaixo um exemplo de mensagem:
“DefCivil: Previsao de chuva moderada/forte em toda a cidade. Evite
locais de risco.Caso necessario ligue 199. (DCRJ)”
Muito embora o foco principal deste canal seja o alerta relacionado a
chuvas fortes, excepcionalmente poderá ser enviada uma mensagem
informando sobre algum acidente ou problema que cause um grande impacto
na cidade como, por exemplo, o fechamento de uma via expressa ou túnel
importante.
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ANEXO VIII – ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO
Panfletos, cartazes, cartilhas, calendário, placas etc:

39

A1-123

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes

ANEXO 1.7
Plano de Contingência da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Direitos Humanos
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

As contribuições da equipe Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos/Centro de
Operações Rio - SMASDH/COR para a elaboração do Plano de Contingência para a Cidade do Rio de
Janeiro foram desenvolvidas tendo como base as seguintes referências:

Decreto Municipal nº 33322, de 23/12/2010. Cria o Centro Integrado de Controle Operacional - Centro
de Operações RIO e o cargo em comissão de Chefe Executivo de Operações - CEO. Disponível
em:

<http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/36033Dec%2033322_201 O.pdf>.

Acesso

em

23/07/2011 .
Decreto Municipal n°43533, de 10/08/2017. Amplia as funções do Centro de Operações Rio, altera o
Decreto nº 33.322 de 23 de dezembro de 201 O e dá outras providências. Disponível em:
http://smaonline.rio.rj.gov.br/ConLegis/ato.asp?54427. Acesso em 18/10/2017.
Decreto Federal nº 7.257, de 04/08/2010 - Regulamenta a Medida Provisória nº 494, de 02 de julho de
201 O, para dispor sobre o Sistema. Nacional de Defesa Civil - SINDEC sobre o reconhecimento de
situação de emergência e estado de calamidade pública, sobre as transferências de recursos para
ações de

socorro, Desenvolvimento

reconstrução

às

vítimas,

restabelecimento

de

serviços

essenciais

e

nas áreas atingidas por desastre, e dá outras providências. Disponível em : <

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7257.htm>.

Acesso

em

22/07/2011.
Decreto 7505/2011, de 2011 . Altera o decreto nº 7.257, de 4 de agosto de 2010, que regulamenta a
medida provisória nº 494, de 2 de julho de 2010, convertida na lei nº 12.340, de 1° de dezembro de
201 O, para dispor sobre o cartão de pagamento de defesa civil - CPDC, e dá outras providências.
Disponível

em:

https://legislacao. planalto.gov. br/LE GISLA/Legislacao.nsf/viwTodos/B15797022F805386832578BD0044
4A96?0penDocument&HIGHLIGHT=1. Acesso em 18/10/2017.
Decreto Municipal nº 31.888, de 05/02/2010 - Dispõe sobre o Sistema de Gestão de Riscos e de
Crises

(SIGERIC)

e

dá

outras

providências.

Disponível

em:

http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/33203Dec%2031888_2010.pdf.:. Acesso em:24/07/2011.
Decreto Estadual nº 40.908, de 17/08/2007 - Dispõe sobre a Reorganização do Sistema Estadual de
Defesa Civil - SIEDEC, sem aumento de despesa, e dá outras providências. Disponível em:
< http://www.defesacivil.gov.br/politica/index.asp>. Acesso em 25/07/2011.
Instrução Normativa MI n°2 de 22/12/2016 - Estabelece critérios para decretação de situação de
emergência ou estado de calamidade pública pelos Municípios, Estados e pelo Distrito Federal, e para
o reconhecimento federal das situações de anormalidade decretadas pelos entes federativos e

4

A1-128
CPIE - DP - SMASDH - P000004

Processamento 27/04/2019

Recebido em 26/04/2019

CPIE - DP - SMASDH - P000005

Processamento 27/04/2019

Recebido em 26/04/2019

PC-Rio
Orgão
Ano

P!<HEITUAA OA CIOAO!: 00

é~i'\
~~j~'

_,..":!-'":.

dá

outras

,........1;;.

RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

providencias.

Disponível

em:

Versão
1 2.0
SMASDH
2018-2019

http://www.mi.gov.br/documents/3958478/0/Portaria+Ml+2+-

+2017+-.pdf/cecc0e2e-48ab-4913-abdb-Odc2bf2547a1. Acesso em 18/10/2017.
Lei nº 12.608, de 1O de abril de 2012 - Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil -

PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho
Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC; autoriza a criação de sistema de informações e
monitoramento de desastres; altera as Leis n°s 12.340, de 1° de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de
julho de 2001 , 6. 766, de 19 de dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991 , e 9.394, de 20 de
dezembro de 1996; e dá outras providências.

Disponível

em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm. Acesso em 27/08/2012.

Lei Federal nº 9.608, de 18/02/1998 - Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências.

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivi1_03/leis/L9608.htm>. Acesso em 22/07/2011.
Lei Federal nº 13.297, de 16/06/2016 -Altera o art. 1° da lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998,

para incluir a assistência à pessoa como objetivo de atividade não remunerada reconhecida como
em :

Disponível

voluntário.

serviço

https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwTodos/80F6AD804CB05B9983257FD5003
EEF37?0penDocument&HIGHLIGHT=1 . Acesso em 18/10/2017.
Lei nº. 8742, de 07/12/1993 (Lei Orgânica de Assistência Social) - Dispõe sobre a organização

da Assistência Social e dá outras providências. Disponível em :
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm>. Acesso em 23/07/2011.
Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, de 05/04/1990. Procuradoria Geral do Município.

Disponível em: <http://cmrj1.cmrj.gov.br/Organica.nsf/> Acesso em 22/07/2011 .
Manual de Administração de Abrigos temporários elaborado pela Defesa Civil do Estado do
Rio

de

Disponível

Janeiro.

em:

<http://www.defesacivil.rj.gov.br/

documentos/sesdec/manual_abrigo_sedec_rj .pdf>. Acesso em 25/07/2011.
NOB-SUAS - Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - Resolução nº 130

do Conselho Nacional de Assistência Social de 15 de julho de 2005.
NOB-RH/SUAS - Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência

Social - Resolução nº 1 do Conselho Nacional de Assistência Social de 25 de janeiro de 2007.
Plano

de

Contingência

de

Vitória

Disponível

em

<http://www.vitoria.es.gov.br/arquivos/20090911_plano_defesa_civil.pdf> Acesso em 22/07/2011.
Política Nacional de Assistência Social (PNAS) - Aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência

Social por intermédio da Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004. Disponível em:<
http://www.mds.gov.br/assistenciasocia1/arquivo/Politica%20Nacional%20de%20Assistencia%20Social%2
02013%20PNAS%202004 %20e%202013%20NOBSUAS-sem%20marca. pdf/view>. Acesso

em

23/07/2011.
5
A1-129
CPIE - DP - SMASDH - P000005

Processamento 27/04/2019

Recebido em 26/04/2019

CPIE - DP - SMASDH - P000006

('t"'I.

"':,...

..'.~
t~,
ij,.\:-: 1':,.~

~t>.t>:
.,.,li.,-:{"'-

Processamento 27/04/2019

Recebido em 26/04/2019

PC-Rio

PREFEITURA DA (IDADE DO

RIO OE JANEIRO

Versão

Orgão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ano

1

2.0

SMASDH
2018-2019

Resolução MIN nº 02, de 12/12/1994 - Dispõe sobre a Política Nacional de Defesa Civil e
anexos. Disponível em:< http://www.defesacivil.gov.br/politica/index.asp>. Acesso em: 23/07/2011.

Sistema Alerta Rio - Disponível em : <http://www.sistema-alerta-rio.eom.br/> Acesso em 22/07/2011.
Sistema de Alerta e Alarme Comunitário -

Plano de Desocupação -

Elaborado pela

Defesa Civil Municipal. 2011.

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistencias - Aprovada pelo Conselho Nacional de
Assistência Social por intermédio da Resolução 109, de 11 de novembro de 2009. Disponível em : <
http://www.mds.gov.br/assistenciasocia1/arquivofTipificacao%20Nacional%20de%20Servicos%20Socioas
sistenciais.pdf/view>. Acesso em 23/07/2011.
=--==--;:...:;..::- ..:==-=-.a.-==-=--'-'c;.;:;..""'""-="'-=== .-=...::;- ..:D=isRõe sobre os

rocedimentos

ara a concessão,

fiscaliza -o e su1::1ervisão do Auxílio Habitacional Tem erário no âmbito da Subsecretaria de Habita -o e
determina outras rovidências.
Portaria lnterministerial nº 2, de 6 de dezembro de 2012. Institui o Protocolo Nacional Conjunto P.ara

Prote~ o lnte ral a Crian

s e Adolescentes, Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência em

, -'-P--=o--=:d=
.e -r-=
E=x,e:c.=
cu=t=ivc..co:..,..-.=~-=-=-=-'--=..c.'--'--"-""= -=..c-..c=
Situação de Riscos e Desastres. Diário Oficial da União.__
Dis~onível em: . Acesso em 6 de maio 2016.
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IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Endereço: Rua Afonso Cavalcanti nº 455, Cidade Nova - Rio de Janeiro. Cep: 20211-11 O
Prefeito: Marcelo Bezerra Crivella
Gestão: 2017/2020

3.

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO GESTOR DE CONTINGENCIAMENTO

CENTRO DE OPERAÇÕES RIO
Endereço: Rua Deputado Ulysses Guimarães nº 300, Cidade Nova - Rio de Janeiro. Cep: 20211-225
Telefone: (21) 2976-4500
Chefe Executivo: Alexandre Goldfeld Cardeman

4.

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Endereço: Rua Afonso Cavalcanti nº 455, 5º Andar - Cidade Nova, Rio de Janeiro. Cep: 20211-11 O
Telefone: (21) 2976-2356 / 2976-2358
Secretário de Assistência Social e Direitos Humanos: João Mendes de Jesus
Nível de Gestão: Plena

•
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PLANO DE CONTINGÊNCIA

Os Planos de Contingências são documentos complementares aos Planos de Emergência de qualquer nível
(Central, Institucional ou Local) que provêm informações específicas para emergências derivadas de um
risco em uma área específica da Cidade. É um planejamento realizado para controlar e minimizar os efeitos
previsíveis de um desastre específico. O planejamento se inicia com um "Estudo de Situação", que deve
considerar as seguintes variáveis

1

1. Avaliação da ameaça de desastre;
2. Avaliação da vulnerabilidade do desastre;

3. Avaliação de risco;
4. Previsão de danos;
5. Avaliação dos meios disponíveis;
6. Estudo da variável tempo;
7. Estabelecimento de uma "hipótese de planejamento", após conclusão do estudo de situação;
8. Estabelecimento da necessidade de recursos externos, após comparação das necessidades com as
possibilidades (recursos disponíveis);
9. Levantamento, comparação e definição da melhor linha de ação para a solução do problema;
aperfeiçoamento

e,

em seguida,

a

implantação

do

programa

de

preparação

para

o

enfrentamento do desastre;
1O. Definição das missões das instituições e equipes de atuação e programação de "exercícios
simulados", que servirão para testar o desempenho das equipes e aperfeiçoar o planejamento.

5.1. DESASTRES CONSIDERADOS NO PRESENTE DOCUMENTO

Na Tabela 1 são elencados os desastres mais ocorrentes na cidade do Rio de Janeiro, acompanhados pela
Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (Cobrade) elaborada pela Defesa Civil Nacional.

1

Compilado do site http://www.defesacivil.gov.br/glossario/indexl.asp, acessado em 25/07/2011.
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TABELA 1 - Classificação de Desastres utilizadas para elaboração deste documento.

EVENTO

DESCRIÇÃO

Classificação e
Codificação Brasileira
de Desastres (Cobrade)

Chuvas
intensas

São chuvas que ocorrem com acumulados significativos, causando
múltiplos desastres (ex.: inundações, movimentos de massa,
enxurradas, etc.).

1.3.2.1.4

Vendaval

Forte deslocamento de uma massa de ar em uma região

1.3.2.1.5

Inundações

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.

1.2.1.0.0

Enxurradas

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.
Apresenta grande poder destrutivo.

1.2.2.0.0

Alagamentos

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.

1.2.3.0.0

Fonte: Elaborado a partir do documento de Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (Cobrade). ln:
http://www.integracao.qov.br/documents/3958478/0/Anexo+V+-+Cobrade com+simboloqia.pdf/d7d8bb0b-07f3-4572-a6ca738daa95feb0 . Acesso em 02/12/2017
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS A PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE
PÚBLICA

A assistência às populações vitimadas em situações de emergências e de calamidades públicas constitui um
serviço socioassistencial da proteção social especial de alta complexidade, que possui por finalidade a
promoção de apoio e proteção às populações atingidas, através da oferta de abrigos temporários e provisões
materiais, conforme as necessidades detectadas. Ela constitui, juntamente com o socorro e a reabilitação do
cenário de desastre, o tripé que compõe a "resposta ao desastre", um conjunto de ações, de caráter
intersetorial, para a minimização dos danos ocasionados e o provimento das necessidades verificadas.

GRÁFICO 1 - Tripé da Resposta ao Desastre pela Assistência Social e Direitos Humanos

Assistência às vítimas

Reabilitação do
local do desastre

Socorro

Fonte: Elaboração própria.

Os usuários são as famílias e os indivíduos atingidos por situações de emergência e calamidade pública
(incêndios, desabamentos, deslizamentos, alagamentos, dentre outras) que tiveram perdas parciais ou
totais de moradia, objetos ou utensílios pessoais, e se encontram temporária ou definitivamente
desabrigados. Também são classificados nesse grupo os removidos de áreas consideradas de risco, por
prevenção ou determinação do Poder Judiciário.
No âmbito da Política de Contingência do município do Rio de Janeiro a missão da Secretaria Municipal
de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH é garantir à população atingida atendimento social
emergencial para posterior inserção em programas sociais, conforme estabelece a legislação referente à
política em tela.
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O repasse e organização do trabalho da SMASDH para a resposta as demandas que surgem decorrente
destes estágios será realizada pela equipe técnica do COR, cujas atribuições estão presentes no Decreto
Municipal nº 33322 de 23/12/2010.
A estrutura da SMASDH é organizada na Cidade do Rio através de 1O Coordenadorias de Assistência
Social e Direitos Humanos (Anexo 1), responsáveis pela gestão regional de 47 Centros de Referência de
Assistência Social e 14 Centros de Referência Especializado de Assistência Social, destinada a drferentes
públicos. Esses recursos são organizados de acordo com as proteções sociais afiançadas previstas no
Plano Nacional de Assistência Social (2004), a saber: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de
Média e Alta Complexidade.
Em situações de emergências e crises que demandam o atendimento, e posterior realocação, de grande
quantidade de pessoas, a Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, por meio de
suas 1O Coordenadorias, possui a capacidade de estruturar e gerenciar 29 abrigos temporários (Anexo
IV), com capacidade para atender até 3.600 pessoas.
No que concerne aos recursos humanos, a SMASDH possui em todas as unidades equipes técnicas
compostas por Assistentes Sociais, Psicólogos, Educadores e Agentes Comunitários organizados em escala
de sobreaviso para atender as situações de calamidade e emergência 24 horas por dia, 7 dias por semana.
O acionamento da rede da Assistência Social para o plano de contingência ocorrerá respeitando o nível de

criticidade, somente a partir do nível de ':A.tenção" em diante, por compreender que o mesmo já apresenta
demandas de caráter emergencial.

1) Estágio de Normalidade - Situação em que não há previsão de chuva ou previsão de
chuva fraca a moderada nas próximas horas. Os operadores realizam apenas monitoramento
das condições meteorológicas.

2) Estágio de Atenção - Previsão de chuva moderada, ocasionalmente forte/muito forte,
nas próximas horas, podendo causar alagamentos e deslizamentos isolados, e transtornos
pontuais que provoquem reflexos na mobilidade. Neste estágio os operadores do Alerta Rio
estão em constante comunicação com os órgãos municipais que atuam nas situações de
chuva.

3) Estágio de Crise - Previsão de chuva forte, ocasionalmente muito forte nas próximas
horas, podendo causar múltiplos alagamentos e deslizamentos, e transtornos generalizados
em uma ou mais regiões da cidade. Nesta situação as equipes emergenciais da Prefeitura já
estão atuando.
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TABELA 2: Estágios dos Níveis de Criticidade
Estágios dos Níveis de
Criticidade

Ações

•
•

Estágio de Atenção

•
•

•
Estágio de Crise

•
•

6.1

Monitoramento da situação por parte da equipe
SMASDH/COR.
Aviso as equipes para deixa-las de sobreaviso
para atendimentos eventuais.
Encaminhamento de equipes para os locais
de ocorrência dos incidentes, quando for
identificada tal necessidade.
Encaminhamento de equipes para os locais
de ocorrência dos incidentes.
Monitoramento do quantitativo de pessoas
atingidas.
Organização Logística para a abertura dos
abrigos
temporários
nos
locais
que
apresentarem tal demanda.

OBJETIVOS
6.1.1 Geral

Fornecer atendimento socioassistencial para famílias, grupos e indivíduos em situações de emergência
e calamidade pública no município do Rio de Janeiro, visando a reconstrução de suas condições
de vida familiar e comunitária.

6.1.2 Específicos
Contribuir para minimização de danos e prejuízos causados as populações pelas chuvas, inundações
e/ou outros desastres secundários, cooperando assim para a redução das vulnerabilidades presentes
nos cenários dos desastres causados pelos eventos adversos.
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ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
DIREITOS HUMANOS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA
•

Estabelecer locais que funcionarão como abrigos temporários na ocorrência das situações de
emergência e de calamidades públicas.

•

Providenciar donativos para as áreas atingidas pelos desastres como cestas básicas de
alimentos e de higiene pessoal, kit-limpeza, colchões, cobertores e roupas.

•

Designar, quando necessário, assistente social para acompanhar a entrega dos materiais, bem
como orientar a equipe local quanto ao acolhimento das famílias desabrigadas e desalojadas.

•

Prestar socorro e assistência às populações afetadas pelos eventos adversos assegurando
acolhimento imediato em condições dignas e de segurança.

•

Realizar o cadastramento dos indivíduos e famílias vitimados, encaminhando os mesmos,
quando necessário, para serviços, programas e projetos das políticas públicas setoriais e de defesa
de direitos.

•

Realizar acompanhamento psicossocial das famílias desalojadas ou desabrigadas, com a
mobilização da família extensa ou ampliada, e manutenção das relações de vizinhanças.

•

Inserir as famílias afetadas pelo desastre em programas de geração de trabalho e renda, por
meio de parcerias estabelecidas com outros órgãos e outras esferas de governo.

•

Orientar os familiares das vitimas fatais quanto à remoção, identificação e sepultamentos de
corpos em situação de desastres e sepultamentos coletivos.

•

Coordenar pesquisas e levantamentos socioeconômicos de pessoas afetadas por desastres.

•

Participar de ações socioeducativas relativas ao fomento da segurança comunitária contra
desastres.

•

Realizar grupos reflexivos que fomentem a mobilização comunitária para o exercício da
cidadania e engajamento nas atividades relacionadas à segurança contra desastres, como os
Grupos de Comunidade Local para Emergências (GCLE).

7.1

DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

A organização do trabalho da SMASDH no Plano de Contingência será gerenciado pela estrutura do Centro

de Operações Rio e suas ações dispostas por meio do acompanhamento das ocorrências oriundas do
13
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unicamente, ou das oriundas do SISDC em conjunto com o

monitoramento do Sistema Alerta Rio, que determina o nível de criticidade da Cidade a partir das
ocorrências de fortes chuvas ou deslizamentos. Cabe destacar que os dois sistemas são conectados, mas
podem demandar as ações da SMASDH isoladamente ou em conjunto.
•

Demandas do Sistema de Defesa Civil unicamente

Pessoas atingidas por fortes chuvas, deslizamentos, desabamentos, incêndios e outros desastres que não
ocasionem impacto significativo no andamento da cidade.
•

Demandas do Sistema Defesa Civil, articulada com o Monitoramento do Sistema Alerta Rio.

As demandas procedentes do Sistema de Alerta são classificadas como ações preparatórias previstas na

Politica Nacional de Defesa Civil considerando a gestão de risco de desastres.
Estas surgem a partir de condições climáticas adversas, especialmente as fortes chuvas e que ocasionam
impacto significativo na dinâmica da cidade. Tais demandas surgem a partir do monitoramento climático
feito pelo Sistema Alerta Rio, que emite avisos sobre a criticidade das chuvas e probabilidade de
deslizamentos de terra. Abaixo segue a descrição de monitoramento de tal sistema.

O Sistema Alerta Rio emite dois tipos de avisos.
1) CONDIÇÃO DE CHUVAS: Quando as condições meteorológicas indicam a alta probabilidade de chuvas

intensas sobre a Cidade, é emitido um aviso em função da intensidade da chuva esperada. Cada aviso
indica uma mudança de estágio do sistema. Os 4 estágios possíveis são:
Estágio de Nonnalidade - Situação em que não há previsão de chuva ou previsão de chuva fraca a

moderada

nas

próximas

horas. Os operadores

realizam

apenas monitoramento

das condições

meteorológicas.
Estágio de Atenção - Previsão de chuva moderada, ocasionalmente forte/muito forte, nas próximas horas,

podendo causar alagamentos e deslizamentos isolados, e transtornos pontuais que provoquem reflexos na
mobilidade. Neste estágio os operadores do Alerta Rio estão em constante comunicação com os órgãos
municipais que atuam nas situações de chuva.
Estágio de Crise - Previsão de chuva forte, ocasionalmente muito forte nas próximas horas, podendo

causar múltiplos alagamentos e deslizamentos, e transtornos generalizados em uma ou mais regiões da
cidade. Nesta situação as equipes emergenciais da Prefeitura já estão atuando.

2) PROBABILIDADE DE ESCORREGAMENTO: Quando a rede de pluviômetros detecta valores de

chuva que ultrapassam limites pré-estabelecidos pelos geólogos da GeoRio.
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PROBABILIDADE BAIXA - Possibilidade de ocorrências de escorregamentos circunstanciais (movimentos

de massa não deflagrados diretamente pela ação das chuvas, tendo como agente de maior importância uma
circunstância localizada relacionada a efeitos naturais ou antrópicos, como por exemplo, rompimento de
tubulações, dilatações térmicas, vibrações, etc).
PROBABILIDADE MÉDIA - Possibilidade de ocorrências de escorregamentos ocasionais (movimentos de

massa deflagrados pelas chuvas, predominantemente em taludes artificiais (corte e/ou aterro), com
distribuição pouco expressiva).
PROBABILIDADE ALTA - Ocorrência de escorregamentos esparsos (movimentos de massa deflagrados

pelas chuvas em taludes naturais e artificiais, com moderada a grande distribuição).
PROBABILIDADE MUITO ALTA - Ocorrência de escorregamentos generalizados (movimentos de massa

deflagrados pelas chuvas em taludes naturais e artificiais, com distribuição muito grande, especialmente nas
vias que cortam os maciços montanhosos).

Destaca-se que as ações de respostas do Sistema de Defesa Civil da Cidade do Rio de Janeiro são
organizadas através do Sistema Alerta Rio, o mesmo acontecendo com o trabalho da Secretaria Municipal
de Assistência Social e Direitos Humanos.
No próximo bloco, será apresentado como o trabalho da SMASDH será organizado para dar respostas a
esses eventos.

7.1.1

Equipe de atendimento emergencial (pré-atendimento) em desastres

Visando garantir uma resposta mais rápida e eficaz às famílias vitimadas por esses desastres, a SMASDH
organizou uma equipe destinada apenas para a realização de um pré-atendimento, composta por assistentes
sociais e educadores, cuja responsabilidade é verificar as demandas da população e prestar o atendimento
emergencial de forma mais rápida.
Essa equipe contará com carros e material necessário para realização do primeiro atendimento em situações
de emergência, devendo reportar para a Equipe SMASDH/COR a necessidade de ampliação do atendimento
e acionamento dos demais profissionais da rede. O acionamento dessa equipe não responderá
necessariamente aos estágios de vigilância do COR.
Ao todo, serão três equipes para atender toda a cidade do Rio de Janeiro, de acordo com a seguinte divisão:
•

Equipe 1: Centro, Grande Tijuca e Zona Sul. (CASDH's 1 e 2)

•

Equipe 2: Zona Norte, Barra e Jacarepaguá (CASDH's 3, 4, 5, 6 e 7)

•

Equipe 3: Zona Oeste (CASDH's 8, 9 e 1O)

A continuidade do atendimento será realizado pelas equipes da SMASDH, quando acionadas pelo COR.
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A organização tanto do pré-atendimento quanto do atendimento serão organizadas de acordo com os
estágios de monitoramento do COR.
7.1.2

Durante a vigência do ESTÁGIO DE NORMALIDADE

Serão priorizadas ações de prevenção e sócioeducacionais voltadas para orientação e atendimento à
população mapeada e que se encontra em áreas de alto risco de desabamento, tendo como objetivo
amenizar os impactos decorrentes. Para tal serão realizados os seguintes prosseguimentos.
Pela SMASDH

•

Elaborar programa, junto à Assessoria de Comunicação Social, com apoio da Casa Civil, para
esclarecimento da população, e fomentar a participação ativa como parte integrante da solução dos
problemas que serão eliminados ou minimizados com ações e conhecimento do que leva a situações
de risco e calamidade.

Pela Equipe do COR

•

Fomentar o envolvimento da rede socioassistencial pública e privada que integram cada uma das 1O
Coordenadorias de Assistência Social e Direitos Humanos na elaboração de ações de prevenção e
esclarecimento sobre a situação local e os riscos existentes na comunidade.

•

Mapeamento dos estabelecimentos públicos para alojamento e socorro, acompanhado do Plano de
Defesa Civil, coordenação das ações preventivas e emergenciais.

•

Homologar os locais que possam ser utilizados como ponto de apoio e abrigos temporários.

Pela CASDH

•

Efetuar Cadastro socioeconômico da população da área de risco, listagem e treinamento de
voluntários,

•

Selecionar locais que possam ser utilizados como ponto de apoio e abrigos temporários.

•

Elaborar ficha social eletrônica para mapeamento e o perfil da população atendida.

A realização deste trabalho é permanente e cabe a equipe SMASDH/COR a sistematização das
informações obtidas para melhoramento e adequação das ações realizadas.
Os estágios posteriores ao estado de vigilância exigirão da SMASDH a organização de suas ações para
atendimento aos incidentes que emergem com tais mudanças. Neste sentido, visando fornecer o melhor
mecanismo de atendimento, as ações serão organizadas da seguinte maneira:

7.1.3

Durante a vigência do ESTÁGIO DE ATENÇÃO
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Pela equipe do COR
•

Notificação da mudança de estágio para as dez CASDH's, deixando as equipes locais de
sobreaviso para atendimento a situações eventuais.
Notificar a equipe de atendimento emergencial para que fique de sobreaviso para atendimento

•

a situações eventuais.
Comunicar a equipe de atendimento emergencial para ir até o local realizar o primeiro

•

atendimento caso seja necessário.
•

Comunicação às dez CASDH's de situações que demandem a intervenção da equipe técnica da
SMASDH caso a equipe de atendimento emergencial verifique a necessidade de continuidade na
intervenção.

•

Proporcionar suporte logístico, por meio do acionamento dos órgãos parceiros, quando necessário.

Pela equipe de atendimento emergencial
•

Ficar de sobreaviso para atendimento a situações eventuais.

•

Proporcionar o atendimento social aos grupos, indivíduos e famílias.

•

Relacionar os atendimentos e ações realizadas.

•

Informar a equipe SMASDH/COR sobre a real situação encontrada no local.

•

Solicitar a equipe SMASDH/COR que acione as equipes das CASDH's caso haja necessidade de
continuidade na intervenção da SMASDH.

Pela CASDH
•

Comunicar a mudança de estágio para as equipes locais e organizar as ações e estratégias locais.

•

Proporcionar o atendimento social aos grupos, indivíduos e famílias. Caso a equipe de atendimento
emergencial verifique a necessidade de continuidade na intervenção da SMASDH.

•

Preencher as fichas de atendimento social de ocorrências da Defesa Civil (ANEXO V).

•

Construir um banco de dados dos atendimentos e ações realizadas.

7.1 .4

- Durante a Vigência do ESTÁGIO DE CRISE

Pela equipe do COR
•

Notificação da mudança de estágio para a equipe de atendimento emergencial das dez CASDH's,
deixando as equipes locais de sobreaviso para atendimento a situações eventuais.
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•

Comunicar a equipe de pré-atendimento para ir até o local realizar o primeiro atendimento.

•

Comunicação as dez CASDH's sobre situações que demandem a intervenção da equipe técnica da
SMASDH caso a equipe de atendimento emergencial verifique a necessidade de continuidade na
intervenção da SMASDH.

•

Comunicar os locais onde foram acionados o Sistema de Alerta e Alarme Comunitário da Defesa
Civil e os pontos de apoio abertos existentes que estão sendo utilizados.

•

Proporcionar suporte logístico por meio do acionamento de demais órgãos parceiros, quando
necessário.

•

Monitorar os abrigos temporários e fornecer suporte logístico, quando necessário.

Pela Equipe de atendimento emergencial

•

Proporcionar o atendimento social aos grupos, indivíduos e famílias.

•

Relacionar os atendimentos e ações realizadas.

•

Informar a equipe SMASDH/COR sobre a real situação encontrada no local.

•

Solicitar a equipe SMASDH/COR que acione as equipes das CASDH's caso haja necessidade de
continuidade na intervenção da SMASDH.

Pela CASDH

•

Comunicar a mudança de estágio para as equipes locais e organizar as ações e estratégias locais.

•

Proporcionar o atendimento social aos grupos, indivíduos e famílias.

•

Preencher as fichas de atendimento social de ocorrências da Defesa Civil (ANEXO V).

•

Construir um banco de dados dos atendimentos e ações realizadas.

•

Montar, gerenciar e desmontar os abrigos temporários quando necessários.

•

Gerenciar as doações, voluntários e recursos locais.

Tanto as ações durante o Estágio de Atenção, Alerta e Alerta Máximo foram organizadas no sentido de
ofertar uma resposta rápida as demandas emergentes, proporcionando assim a amenização dos danos
pessoais e sociais.
Neste Plano de Contingência, um mecanismo de intervenção criado pela Defesa Civil e utilizado como local
de ação da SMASDH é o ponto de apoio. A apresentação do ponto de apoio e as estratégias de ação
adotadas serão abordadas no próximo tópico.

7.1.5 Da organização do trabalho da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
no Ponto de Apoio

O ponto de apoio é um mecanismo previsto no Plano de Desocupação do Sistema de Alerta e Alarme
Comunitário da Defesa Civil.
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A elaboração deste plano surgiu da necessidade proporcionar uma estratégia pública que garantisse a
integridade física dos moradores de áreas de alto risco dentro das comunidades em períodos de chuva
forte.
Tal Plano consiste em acompanhamento das condições meteorológicas da Cidade para posterior
acionamento de alarmes comunitários que avisam os moradores das áreas de alto risco sobre a situação de
possível deslizamento do local , oferecendo aos mesmos a possibilidade de saída de suas residências para
locais seguros de referência ou pontos de apoio oferecidos pela Prefeitura.
Por PONTO DE APOIO para efeito de atendimento social por parte da SMASDH entende-se:
1. Um local pré-determinado pelo Sistema de Defesa Civil Municipal dentro das comunidades,

destinado para a permanência temporária e segura de famílias, grupos e indivíduos durante a
vigência da situação de Alerta/Alerta máximo da Cidade. Ele passa a existir quando é acionado o
alarme de mobilização e a sua abertura sempre é feita por um líder comunitário. Sua existência
é de no máximo 18 horas, sendo desativado quando:
•

A situação de emergência/alerta é interrompida através da desmobilização pela Defesa Civil,
autorizando as pessoas a retornar de forma segura para as suas residências.

•

Quando a situação de emergência/alerta permanece, gerando assim a adoção de novas estratégias
de atendimento à população que lá se encontra, como a transferência e/ou criação de abrigos
temporários.

2. Montagem de um ponto volante através da equipe de pré-atendimento com tenda, mesas, cadeiras,
e material necessário para realização de atendimento emergencial. A escolha do local respeitará as
orientações de segurança da Defesa Civil
•

A situação de emergência/alerta é interrompida através da desmobilização pela Defesa Civil,
autorizando as pessoas a retornar de forma segura para as suas residências.

•

Quando for determinado um ponto de apoio fixo.

Para os casos específicos em que o morador/família identificar problemas estruturais da residência ou
perda total da mesma, deverá ter como referência um líder comunitário e o mesmo acionar o telefone da
Defesa Civil - 199.
Cabe destacar que ponto de apoio não pode ser considerado abrigo temporário. Por abrigo temporário
entende-se um espaço criado e gerenciado pela SMASDH para receber pessoas, grupos e famílias
desabrigados em decorrência de sinistros. Diferente do ponto de apoio, a sua existência pode ser
prolongada por dias, de acordo com sua necessidade.
Diante das especificidades de tal espaço, as ações da SMASDH serão organizadas obedecendo a um
sistema de MARCOS CRONOLÓGICOS - pontos de referência desencadeadores de ações específicas para respostas efetivas as demandas.
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DOS MARCOS CRONOLÓGICOS

MARCO O - Da Montagem do Ponto de Apoio até as 06 primeiras horas de existência.
Neste primeiro momento e até as seis primeiras horas de existência, o ponto de apoio será apenas

monitorado pelas equipes da SMASDH à distância, não havendo a necessidade intervenção imediata, haja
vista que a sua duração é temporária e as famílias, grupos e indivíduos que lá se encontram receberam
informações e treinamento da Defesa Civil sobre a existência do local e os procedimentos a serem adotados.
Para tanto caberá a equipe SMASDH/COR a comunicação de sua existência e posterior comunicação a
equipe de atendimento emergencial e às CASDH's, que também passarão a monitorar os locais e deixar
de sobreaviso as equipes, caso a situação de Alerta e Crise perdure, não possibilitando o retorno das
pessoas para suas residências.
Este é um período que a equipe de atendimento emergencial terá para se organizar e as equipes das
CASDH's agregarem recursos materiais e humanos para as ações presentes nos marcos a seguir.

MARCO 1 - Das 6 primeiras horas até às 12horas de existência do ponto de apoio.

Passadas às 6 horas iniciais e perdurando o Estágio de Alerta e Crise, o ponto de apoio passa a receber
intervenção direta da equipe de atendimento emergencial e, caso haja necessidade de continuidade de
intervenção a equipe das CASDH's serão acionadas.
Será iniciado, portanto, o atendimento social aos indivíduos que lá se encontram e realizarão uma triagem
de acordo com os seguintes critérios.
•

Identifica -o das famílias gue apresentam as seguintes demandas Rrioritárias:
- membros da família desaparecidos em decorrência do evento;
- óbitos devido a ocorrência e com necessidade de se ultamento gratuito,
- criaQ.Ças, adolescentes e idosos com familiares não localizados;
- famílias cujas residências foram total ou arcialmente destruídas or catástrofes·

•

-o diferenciada, sendo eles: crianças,
adolescentes, idosos, essoas com deficiência, gestantes e nutrizes.

•

Famílias e indivíduos que possuem local dentro da comunidade que possam absorvê-los - para fins
de atendimento são considerados desalojados. Eles serão encaminhados para as residências de
referência e será fornecido uma cesta básica (descrita no Anexo XI), quando necessário.

•

Famílias e indivíduos que possuem local fora da comunidade que possam absorvê-los - também
serão considerados desalojados e o atendimento consiste em verificar as condições de condução e
20
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quando necessário a organização de uma logística de translado. Também será disponibilizado um
Kit, conforme descrito no ANEXO VI.
•

Famílias e indivíduos que não possuem local para absorvê-los - Neste caso, tais pessoas serão
consideradas desabrigadas e o atendimento consiste, dentre vários aspectos, ofertar a possibilidade
de inserção dos mesmos na rede de Abrigos da Prefeitura e, dependendo do quantitativo de pessoas
a organização dos abrigos temporários.

Em todos os casos é válido enfatizar sobre a necessidade de continuação do acompanhamento social das
famílias atendidas, para posterior inserção em programas sociais que proporcionem a promoção social
destes.

MARCO 2 - Das 12:00h até as 18:00h de existência do Ponto de Apoio.

Neste marco se dará a continuidade do atendimento social e triagem dos indivíduos, organizando e
executando as estratégias elaboradas pela equipe local. A principal meta neste período é desmobilizar o
ponto de apoio e partir para novas ações socioassistenciais mais eficazes para atendimento as demandas
das populações desalojadas e/ou desabrigadas.
•

É neste momento que se verificará a necessidade de montar ou não abrigos temporários.

•

Após a identificação da necessidade de montagem dos abrigos temporários, cabe a SMASDH a
abertura, gestão de recursos materiais e humanos, acompanhamento e fechamento.

•

Vale destacar os marcos acima descritos podem ter flexibilidade, que será identificada e definida pela
Representante da SMASDH junto à Defesa Civil.

•

Ações de res osta ara as demandas prioritárias identificadas:

Demanda
- membros da família desa~arecidos em decorrência

do evento;

e dos Bombeiros e Defesa
Civil
- Informar imediatamente, a Coordena - o de Area
para providenciar com a Subsecretária os trâmites
Coordenadoria Geral de Cemitérios e
Funerários

- óbitos devido a ocorrência e com necessidade de
seP-ultamento gratuito,

da

SECONSERVA

Qara

se ultamento no municí io do Rio de Janeiro.
Orientar e auxiliar os familiares ou res onsáveis na
busca de . documentos com im ressões digitais do
ente falecido no domicílio, trabalho, consultório
dentário/médico, hospital, entre outros bem como
fichas

médicas,

prontuár"os

hosQitalares
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radiografias, fichas odontológicas, fotografias e

- Fazer o registro dos dados dos familiares ou
resRonsáveis atendidos, Rrinci almente,
parentesco ou de liga~ o e contatos ara ossíveis
esclarecimentos ue venham surgir no decorrer dos
trâmites do sepultamento.

- crianças, adolescentes e idosos com familiares
não localizados;

-

famílias

cujas

residências

foram

total

parcialmente destruídas or catástrofes;

ou

-

Checar ·unto a família se:

- Há auto de interdi~o da residência e boletim de
ocorrência da Defesa Civil.

- Se a renda familiar está dentro da faixa 1 do
Programa Minha Casa, Minha Vida Famílias com
renda de até R$ 1.800 00 ;
- Se a família tem os seguintes documentos: CPF e

Caso positivo, encaminhar ficha de atendimento
social de Ocorrências da Defesa Civil devidamente
preenchida com arecer técnico ara a SUBPSBE.
- pessoas que fazem uso de medica~ o contínua.
apoio.

8.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A elaboração do orçamento proposto para este plano foi considerado um desafio para a gestão da SMASDH.
Mesmo com toda expertise adquirida na execução das ações de atendimento social realizadas em situações
de emergência e calamidade pública que atingiram a cidade do Rio de Janeiro nos últimos anos, não existia
no escopo orçamentário da Secretaria previsão para ações de contingenciamento.
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Como se trata de ações contingenciais a temporalidade utilizada para a montagem das planilhas foi de uma
semana, fazendo também uma projeção para um mês para chegar ao cálculo anual - que representa os
gastos previstos em si .
A forma de organização foi pensada para responder a três grupos específicos de ação desta Secretaria:
para as ações de atendimento social emergencial, fornecimento se subsídios para as famílias desalojadas e
administração de abrigos temporários.
Para o cálculo do Orçamento proposto foi utilizado dois dados para a estimativa de atendimento. O primeiro
dado foi retirado do Inventário de Risco - Estimativa de Edificações em Área de Alto e Médio Risco
elaborado pela Geo-Rio em 117 comunidades da Cidade, onde foram detectados 20.952 edificações em
áreas de alto risco de desabamento. Utilizando os dados de composição familiar do Censo 201 O, realizado
pelo IBGE que indica existência de 3,34 pessoas por domicílio, chega-se ao número de 69.980 pessoas em
situação de alto risco. Cabe destacar que este estudo não mapeou áreas com histórico de enchentes e
alagamentos, que também atingem anualmente a Cidade do Rio de Janeiro.
O segundo dado utilizado foi o quantitativo de atendimento realizado pela SMASDH durante o evento das
chuvas ocorridas em abril de 201 O. Naquele período foram atendidas aproximadamente 33.400 pessoas entre desabrigadas e desalojadas - o que representam o atendimento de aproximadamente 10.00 famílias.
Foram inseridas nos 42 abrigos temporários montados pela Cidade 4.945 pessoas (15% do percentual de
atendimento realizado).
Realizando o comparativo de dados, constatou-se que este quantitativo de atendimento representa que as
ações da SMASDH foram demandadas naquele período por 48% da população que se encontra em situação
de alto risco de desabamento.

Tabela2: Quadro Demonstrativo de Atendimentos em Abril de 2010
Ações da SMASDH
Abrigos
Pessoas desabrigadas e atendidas
pelos
Total de Atendimento (por pessoa)
rrotal de Atendimento (por Família)

9.

Quantitativo de ações em 2010
42
4.945

33.400
10.000

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A versão preliminar do Plano de Contingência da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos
Humanos, que ora se apresenta, consiste num esforço no sentido de se construir uma proposta de
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intervenção às demandas da população atingida pelas chuvas e deslizamentos que acometem a Cidade
todos os anos.
Sua função é delimitar um norte e apresentar as especificidades do trabalho realizado, vislumbrando

proporcionar uma estratégia de atuação mais objetiva e efetiva na minimização dos danos sociais,
econômicos e afetivos vivenciados pelos sujeitos vitimados.
Embora se apresente como um plano padronizado para Cidade, suas orientações não objetivam engessar o
trabalho executado pelas equipes locais e, sim , contribuir para o enriquecimento das estratégias
territorialmente elaboradas.
Outra característica importante desta versão é o viés intersetorial, haja vista que as ações da SMASDH
estão em consonância com os demais planos de contingência elaboradas pelas diferentes entidades
públicas municipais, como a Defesa Civil. Isso significa uma convergência de objetivos e insumos,
proporcionando mais rapidez e eficiência às ações realizadas.
A construção efetiva desta estratégia intersetorial em nossa Cidade foi enriquecida com o trabalho de
monitoramento executado pelo COR, considerado um espaço privilegiado para a concentração das decisões,
por reunir os principais órgãos públicos e concessionárias que atuam no município . além de possuir
tecnologia e recursos que proporcionam uma melhor análise dos fatos recorrentes.
Por tudo isso a presente versão do Plano de Contingência tem um caráter inovador por dois motivos: O
primeiro por ser ela o resultado de esforços de sistematização teórica e interlocução técnica a partir do
histórico de intervenção da Secretaria nas situações de atendimento a vítimas de enchentes; o segundo por
agregar diferentes recursos e ações de outras entidades públicas que também realizaram o mesmo esforço
teórico-operativo. Com o Plano de Contingência acredita-se que a Cidade estará mais bem preparada para
enfrentar, e superar, os desafios e demandas impostos pelas chuvas.
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GLOSSÁRI02

DESABRIGADO: Pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita
de abrigo provido pelo Sistema.
DESALOJADO: Pessoa que foi obrigada a abandonar temporária ou definitivamente sua habitação, em
função de evacuações preventivas, destruição ou avaria grave, decorrentes do desastre, e que, não
necessariamente, carece de abrigo provido pelo Sistema.
DESAPROPRIADO: Pessoa que, por motivos diversos, teve a sua residência compulsoriamente
retirada pelo Estado para responder o fundamento da supremacia do interesse público sobre o privado
(fins sociais).
DESASTRE: Resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um
ecossistema vulnerável, causando grave perturbação ao funcionamento de uma comunidade envolvendo
extensivas perdas e danos humanos, materiais, econômicos ou ambientais, que excede a sua
capacidade de lidar com o problema usando recursos próprios;
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIACIA: Situação anormal , decretada em razão de desastre, que embora
não excedendo a capacidade de resposta do município ou do estado atingido, poderá requerer auxílio
complementar do Estado ou da União para as ações de resposta e de recuperação;
ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA: Situação anormal decretada em razão de desastre, que excede
a capacidade de resposta do município ou do estado atingido, requerendo auxílio direto e imediato do
Estado ou da União para as ações de resposta e de recuperação;
DANO: Resultado das perdas humanas, materiais ou ambientais infligidas às pessoas, comunidades,
instituições, instalações e aos ecossistemas, como consequência de um desastre;
PREJUIZO: Medida de perda relacionada com o valor econômico, social e patrimonial, de um
determinado bem, em circunstâncias de desastre.

RECURSOS: Conjunto de bens materiais, humanos, institucionais e financeiros utilizáveis em caso de
desastre e necessários para o restabelecimento da normalidade.

" Fonte: http://www.defesacivil.qov.br/glossario/index1 .asp. Data da consulta: 08 de agosto de 2011
25
A1-149
CPIE - DP - SMASDH - P000025

Processamento 27/04/2019

Recebido em 26/04/2019

CPIE - DP - SMASDH - P000026

..~ ;-

~~
)i:_~c -~11.

Processamento 27/04/2019

P!!fff lTURA OA OOAOE DO

RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Recebido em 26/04/2019

PC-Rio
Orgão
Ano

Versão

1

2.0

SMASDH
2018-2019

LISTA DE SIGLAS

CASDH - Coordenadoria de Assistência Social e Direitos Humanos
CRAS - Centro de Referência da Assistência Social
CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social
GEO-RIO - Fundação Instituto de Geotécnica
LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social
NOB-RH/SUAS - Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social
NOB-SUAS - Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social

SEDEC - Secretaria Estadual de Defesa Civil
SMASDH - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
SMUIH - Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação.
SMS - Secretaria Municipal de Saúde
SUAS - Sistema Único de Assistência Social
SUBDEC - Subsecretaria Municipal de Defesa Civil
SUS - Sistema Único de Saúde
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ANEXO 1- RELAÇÃO DAS CORDENADORIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
1ª CASDH - Centro
Coordenadora: Jurema Célia Custódio da Silva
Endereço: Rua Benedito Hipólito, 163 - Centro (prédio da Central Carioca).
Telefones: (21) 2213-1173/ 2976-7319/ 98495-2288/ Fax (21) 2976-7318
Email: cas 1coordenadoria@gmail.com
Bairros de abrangência: Benfica, Caju, Catumbi, Centro, Cidade Nova, Estácio, Gamboa, Mangueira,
Paquetá, Rio Comprido, Santa Teresa, Santo Cristo, São Cristóvão, Saúde, Vasco da Gama, Triagem.

2ª CASDH - Vila Isabel/Zona Sul
Coordenadora: Lorena Cardoso Braga Brum
Endereço: Rua Visconde de Santa Isabel, 34 - 2° andar - Vila Isabel.
Telefones: (21) 2298-7958/ 98495-2626/ Fax (21) 2298-8989/2298-7958
Email: 2casdh@gmail.com
Bairros de abrangência: Alto da Boa Vista, Usina, Muda, Andaraí, Botafogo, Catete, Copacabana, Cosme
Velho, Flamengo, Gávea, Glória, Grajaú, Humaitá, Ipanema, Jardim Botânico, Lagoa, Laranjeiras, Leblon,
Leme, Maracanã, Praça da Bandeira, Rocinha, São Conrado, Tijuca, Urca, Vidigal, Vila Isabel.

3ª CASDH - Engenho Novo
Coordenadora: Emília Maria Nascimento de Araújo
Endereço: Rua 24 de Maio, 931 , fundos - Engenho Novo.
Telefones: (21) 3278-6513/ 98495-2727/ Fax (21) 3278-6734
Email: casdh03smasdh@gmail.com / coordenacao3casdh@gmail.com
Bairros de abrangência: Abolição, Água Santa, Cachambi, Complexo do Alemão, Dei Castilho, Encantado,
Engenho da Rainha, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Higienópolis, lnhaúma, Jacaré, Jacarezinho, Lins
de Vasconcelos, Maria da Graça, Meier, Piedade, Pilares, Riachuelo, Rocha, Sampaio, São Francisco Xavier,
Todos os Santos, Tomas Coelho.

4ª CASDH - Bonsucesso
Coordenadora: Quésia Betânia Maria de Almeida dos Santos
Endereço: Rua São Basiliano, n 15 bloco 24/ Prédio anexo a Policlínica Jose Paranhos Fontenelle
Telefones: (21) 2573-1697/1114 / 8495-3131 / Fax (21) 2573-8715
Email: 4casdh@gmail.com
Bairros de abrangência: Bancários, Bonsucesso, Brás de Pina, Cacuia, Cidade Universitária, Cocotá,
Complexo do Alemão, Cordovil, Freguesia, Galeão, Jardim América, Jardim Carioca, Jardim Guanabara,
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Manguinhos, Maré, Monero, Olaria, Parada de Lucas, Penha, Penha Circular, Pitangueiras, Portuguesa, Praia
da Bandeira, Ramos, Ribeira, Tauá, Vigário Geral, Zumbi.
5ª CASDH - Guadalupe
Coordenadora: Tatianne Alves Regis
Endereço: Rua Luiz Coutinho Cavalcante, 576 - Guadalupe
Telefones: 3018-6669/3018-5906 / 98495-3311
Email: cas05smds@gmail .com
Bairros de abrangência: Anchieta, Bento Ribeiro, Campinho, Cascadura, Coelho Neto, Engenheiro Leal ,
Guadalupe, Honório Gurgel, Madureira, Marechal Hermes, Osvaldo Cruz, Parque Anchieta, Quintino
Bocaiuva, Ricardo de Albuquerque, Rocha Miranda e Turiaçu.

6ª CASDH - lrajá
Coordenadora: Cristiane Lessa
Endereço: Rua Capitão Aliatar Martins, 211 - lrajá
Telefones: 2489-8894 / 2482-4157 / 98495-3300
Email: sexta_coordenadoria@yahoo.com.br
Bairros de abrangência: Acari, !rajá, Vila Kosmos, Barros Filho, Cavalcanti, Colégio, Costa Barros, Parque
Colúmbia, Pavuna, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, Vila da Penha e Vista Alegre.

7ª CASDH - Jacarepaguá
Coordenadora: Joelma Ferreira
Endereço: Av. Ayrton Senna, 2001 sala 44 - Barra da Tijuca
Telefones: 2427-2651 /33342-7908 / 98495-3322
Email: coordenacao07casdh@gmail.com
Bairros de abrangência: Anil , Barra da Tijuca, Camarim, Cidade de Deus, Curicica, Freguesia Jacarepaguá,
Gardênia Azul, Grumari, ltanhangá, Jacarepaguá, Joá, Pechincha, Praça Seca, Recreio dos Bandeirantes,
Tanque, Taquara, Vargem Grande, Vargem Pequena, Vila Valqueire.

8ª CASDH - Bangu
Coordenadora: Elaine Cristina Mendes de Oliveira Montenegro
Endereço: Rua Santa Cecilia, 984, 2º andar - Bangu
Telefones: 3332-4032 / 98495-3344/ Fax 3337-2006
Email: casdh08smasdh@gmail.com
Bairros de abrangência: Bangu, Campo dos Afonsos, Deodoro, Gericino, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos,
Padre Miguel, Realengo, Senador Gamará, Vila Militar.

9ª CASDH - Campo Grande
Coordenadora: Rosana Alves
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Endereço: Praça José Euzébio s/n - Rosendo - Campo Grande
Telefones: 3394-1049/3394-1169/ 98495-5533
E-mail: casdh09smasdh@gmail.com
Bairros de abrangência: Campo Grande, Cosmos, lnhoaiba, Santíssimo, Senador Vasconcelos.

10ª CASDH - Santa Cruz
Coordenadora: Ana Claudia Sena
Endereço: Rua Fernanda, 155 - Santa Cruz (prédio da Região Administrativa)
Telefones: 3395-4410/ 3157-1876/ 973667212
E-mail: coordenadoriadeassistencia 1O@gmail.com
Bairros de Abrangência: Guaratiba, Paciência, Santa Cruz e Sepetiba.
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ANEXO 11- FICHA DE ATENDIMENTO SOCIAL DE OCORRÊNCIAS DA DEFESA CIVIL
1

! AUTO DE INTERDIÇAO*:

BOLETIM DE OCORRENCIA*:

1- EQUIPAMENTO*:------------ Data da Visita domiciliar*:_ _ _/ _ _ _/ _ _

li - IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL
1

COMUNIDADE*
~ONTO DE APOIO**

BAIRRO*:

1

Ili - IDENTIFICAÇÃO DO DOMICÍLIO
NOME*
IDENTIDADE*

1

CPF*:

NIS*
ENDEREÇO*
PONTO DE REFERÊNCIA*
TELEFONES*
RESIDÊNCIA *:

1

POSSUI
BANHEIRO?

1

Própria

Sim

Não

Alugada

Cedida

Quantos Cômodos (sem
banheiro)? _ __

Alvenaria com
revestimento

TIPO DE
CONSTRUÇÃO

Invadida

Onde a Família dorme? _ _ _ _ _ _ __

Alvenaria sem
revestimento

Madeira
aparelhada

Madeira

Taipa não revestida

Outros:

Palha

Taipa revestida
Outro:

aproveitada
ESCOAMENTO
SANITÁRIO

1 ACESSO

1

Rede de
Esgoto

À ÁGUA:

RUA ASFALTADA:

Rede
Pública
Sim
Com Relógio

1 LUZ ELÉTRICA:
1

Fossa
rudimentar

Fossa
séptica
Poço ou
Nascente

Vala

Rio ou
mar

Outro

Cisterna

Não

Outros:

Parcialmente

Relógio
Comunitári o

Próprio

Sem

Out ra:
Relógio

IV - COMPOSIÇÃO FAMILIAR*

NOME

NIS

PARENTESCO

IDADE

D. NASC

ESCOLARIDADE

OCUPAÇÃO

RENDA

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
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ESCOLARIDADE

OCUPAÇÃO

RENDA

8.

9.
10.

Participa ou recebe algum benefício social* ? D 5im

V - PESSOA COM DEFICIÊNCIA*?

Qual (is)
deficiência (s)?

1

VI -

D

Cegueira

Sim

D

D

Não. Qual (is)? _ _ _ _ _ _ _ _ __

Não. Quem? - - - - - - - - - - - - - -

Baixa Visão
Deficiência mental ou
intelectual

Deficiência
Física

SITUAÇÃO ATUAL DA FAMÍLIA*:

Desabrigada

Surdez SeveroProfunda

Surdez
Leve/ Moderada

Síndrome de
Dow n

Transt orno/
Doença M ental

Desalojada

Desapropriada

VII -TIPO DE DANO IDENTIFICADO (Informação sobre vítimas, perda de material, acidentes, ... ) * .
Dano Humano
Nenhum
Feridos?
Enfermos?
Desaparecidos?
Mortos?
Dano Material
Dano Social

VIIINECESSIDADES
EMERGENCIAIS*:

IX - DESEJA IR PARA
UMA UMRS?

Nenhum
Nenhum
Gêneros
Alimentícios
Mat erial de
Higiene

Sim
Sim

Quais:
Quais:

Colchonetes

Roupas de
Cama

Fraldas

Ret irada de
Documentos

Inserção em
Abrigo

Outro(s):

Vestuário

Sim. Para qual UMRS a família foi encaminhada:
Não. Caso negativo, qual o motivo alegado? Informar o endereço de onde a

família irá fi car
X - OBSERVAÇÕES GERAIS* :

1

BOLETIM DE OCORRÊNCIA:

1

AUTO DE INTERDIÇÃO:
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X - PARECER TÉCNICO: DEMANDAS IDENTIFICADAS, ORIENTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS*:

Rio de Janeiro, _ _ )_ ___, _ __
Mat rícu la PCRJ

Responsável pela realização do Relatório

1

1

Assinatura e Carimbo
1

BOLETIM DE OCORRrNCIA:

1

AUTO DE INTERDIÇÃO:
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OBSERVAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DESTA FICHA
1. No campo inicial deverá ser preenchida a numeração de identificação do Boletim de Ocorrência e do Auto de
Interdição da Defesa Civil
2. No item 1 (EQUIPAMENTO) deverá ser escrito o nome da instituição responsável pelo preenchimento desta ficha
e qual CASDH pertence. Ex. CREAS Maria Lina/2~ CASDH.
3. Neste item também deverá ser informado o dia da visita domiciliar. Se forem realizadas mais de uma visita para
localização da fam ília, somete será informada aquela que gerou o atendimento, sendo as demais informadas no
item VIII. Caso não tenha sido feito visita, este campo não deve ser preenchido e a modalidade de atendimento
especificado no item IX.
4. A IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL é um item que vai revelar a posição geográfica do usuário e o grau de risco ao qual
está submetido. Para o seu preenchimento se faz necessário a consulta ao estudo sobre as áreas de risco de
desabamento realizados pela GEo-Rio. Também é importante o preenchimento do ponto de apoio,
principalmente se o atendimento social for realizado no local.
5. Na IDENTIFICAÇÃO DO DOMICÍLIO, o responsável familiar a ser informado será aquele que o membro da família
identificar. A pessoa entrevistada será identificada no item IV (Referência Familiar Atendida). Neste espaço
também deverá ser informado apelidos que ele possua e que facilite a sua identificação na localidade. Também

deverão ser informados dados sobre a construção e composição da residência, sua forma de apropriação e o
acesso a rede de serviços públicos (asfaltamento, luz e água)
6. No item 3 o nome a ser fornecido no campo REFERÊNCIA FAMILIAR ATENDIDA será da pessoa que foi feita a
entrevista. No campo TIPO DE DANO, deverão ser informadas as perdas materiais e pessoais que a família teve
em decorrência do fato ocorrido (óbitos, perda de bens duráveis, ... ). Já na SITUAÇÃO DE SAÚDE somente serão
relatados os casos que ocorrera m com os membros desta família e que foram ocasionados pelo fato, como a
manifestação de alguma doença.
7. Na COMPOSIÇÃO FAMILIAR, o RF também deverá ser relacionado, assim como todos da família.
8. Sobre a SITUAÇÃO DA FAMÍLIA, o preenchimento consiste em identificar o seu momento atual para construção
de estratégias e priorizações de atendimento. Para isto se faz necessário o esclarecimento sobre alguns itens, de
acordo com o Glossário utilizado pela Defesa Civil Nacional.
9. Desabriga do - Pessoa ou família cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de
abrigo provido pelo Sistema.
10. Desalojado - Pessoa ou família que foi obrigada a abandonar temporária ou definitivamente sua habitação, em
função de evacuações preventivas, destruição ou avaria grave, decorrentes do desastre, e que, não
necessariamente, carece de abrigo provido pelo Sistema.
11. Deslocado - Pessoa ou família que, por motivo de desastre, perseguição política ou religiosa ou por outra causa, é
obrigado a migrar da região que habita para outra que lhe seja mais propícia. O retirante da seca é um deslocado.
12. Desapropriado - Pessoa ou família que, por motivos diversos, teve a sua residência compulsoriamente retirada pelo
Estado para responde r o fundamento da supremacia do interesse público sobre o privado (fins sociais).
13. Nas NECESSIDADES EMERGÊNCIAS, além dos itens elencados outros poderão ser descritos de acordo com as
demandas identificadas. Já o desejo de ir ou não para o abrigo deverá ser justificado, lembrando que quando a
pessoa é encaminhada para este, aut omaticamente ela é entendida como desabrigada.
14. O campo das OBSERVAÇÕES GERAIS é o espaço que se tem para destacar algum item que foi observado durante
o atendimento e que não foi contemplado pela ficha. Ele servirá como um mecanismo de aprimoramento deste
instrumento.
15. O item de RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS/ENCAMINHAMENTOS E PARECER TÉCNICO deverão ser
destacados todos os procedimentos tomados pela equipe, os encaminhamentos e orientações realizados, além
de apresentar o parecer final sobre a condição socioeconômica da família atendida pa ra fins de benefícios sociais.
O técnico que realizar tal relatório obrigatoriamente deverá assiná-lo e carimba-lo, podendo sua assinatura ser
substituída pela da sua direção direta, caso não seja possível efetuá-la. O seu preenchimento pode ser por
escrito, como utilizando software de texto (Word, BROffice), desde que se respeite o esboço proposto.
OBS: Em caso de atendimento de urgência, os itens destacados por um asterisco (*) deverão ser priorizados
durante o preenchimento da Ficha de Atendimento Social.
Os itens destacados com dois asteriscos (**) somente terão preenchimento obrigatório quando da realização do
atendimento social no local.
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ANEXO 111- DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DONATIVOS

CASDH:
EQUIPAMENTO:
RESPONSAVEL FAMILIAR·- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - ENDEREÇO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - : - : - - - - -- -- - - - - - - - - IDENTIDADE:
NIS:

- -- - - - - - - -

- - --------

ITEM

QUANTIDADE

--

--

-

--

~

-

--

-

Eu,_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _, declaro que recebi, em carát er
emergencial, os itens acima relacionados.

- - /- - / -

Data :

Ass do beneficiário

Ass do Técnico Responsável
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ANEXO IV- PLANILHA DE CONTROLE DE ATENDIMENTO SOCIAL
'

DESABRIGADA S

DESALOJADAS

Estão em Abrigos Provisórios

Não precisam de
Abrigos

Pessoas Famílias Nome e endereço do Abrigo

Pessoas

Famílias

"

PERDERAM BENS E ESTÃO EM
CASA

ÁREAS QUE PODERÃO SER
AFETADAS

Continuam na área afetada

Pessoas

Famílias

Áreas

Pessoas

Famílias

Áreas

·,

'

'

,:

.

.."

,.

,

:..

:
'"

,j

j

'

''

.

.

r

;

1.'

,,

1

,.

'1

':•

••

1,1,

'"
'1

.

_.

:

TOTAL
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ANEXO V - CONTROLE DE ATENDIMENTO SOCIAL
Danos Humanos
Número de Pessoas

O a 14 anos

15 a 64 anos

Acima de 65 anos

Gestantes

Total

Desalojadas
Desabrigadas

Desaparecidas

Nome do Responsável pelo preenchimento:

1 Matrícula:

Gestantes

mulheres de qualquer idade, em qualquer período da gestação.

1 Data:

nnr~lni~..l~dl\

pessoas cujas habitações foram danificadas ou destruídas mas que, não necessariamente, prec isam de abrigo temporário.

Desabrigadas

pessoas desalojadas que necessitam de abrigo temporário.

Desaparecidas

pessoas não localizadas ou de destino desconhecido, em circunstância do desastre.

(') - Entende-se por DESALOJADA- a pessoa que, por consequência do desastre, não pode habitar na sua própria residência, ou residência de origem; mas consegue m igrar,
temporariamente, para outra residência DENTRO dos limites da área afetada.
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ANEXO VI - MAPEAMENTO DE ABRIGO TEMPORÁRIO
LOCAL UTILIZADO:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ENDEREÇO:--------------------------------INSTITUIÇÃO: ( )PRIVADA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ {)PÚBLICA - - - - - - - - - - - - RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO:-----

- - -- - - - - - - -- - - - - - - - -

QUAL A PESSOA A SER ACIONADA PARA ABRIR A INSTITUIÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA? INFORMAR TELEFONES:

CRAS/CREAS MAIS PRÓXIMO: - -- -- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - UNIDADE DE SAÚDE MAIS P R Ó X I M O : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M2: _ _ __
FÁCIL ACESSO?_ __

É LOCAL ADAPTADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA?_ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __
ESTRUTURA

QUANTOS PAVIMENTOS?
COMODOS C/ APROVEITAMENTO P/ DORMITÓRIOS?_ _ __
QUINTAL?
POSSUI JANELAS?

1

LOCAL PARA LAVAR ROUPA?

1

CAPACIDADE PARA RECEBER QUANTAS PESSOAS? _ _ ADULTOS

POSSUI

LOCAL PARA ANIMAIS?

CRIANÇAS

TEM COZINHA?
ELA POSSUI CAPACIDADE P/ PREPARAÇÃO DE GRANDES QUANTIDADES DE ALIMENTOS?
HÁ DESPENSA?
PIA?
QUANTOS BANHEIROS? _ ___ QUANTOS VASOS?----

QUANTOS CHUVEIROS? _ __

É ADAPTADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA?
ABAIXO SELECIONE OS ITENS QUE O LOCAL POSSUI E QUANTIDADE

( ) TANQUE_
( ) MÁQ. DE LAVAR_
( ) FOGÃO _
( ) GELADEIRA_
( ) CADEIRAS__ ( ) CAMAS_ _

( ) LAVATÓRIO _ _ ( ) PRATOS__ ( ) COLHERES_ _
( ) COPOS_
( )MESAS_
( ) PANELAS_ _
( ) FOGÃO INDUSTRIAL _ _ _ ( ) FREEZER _ __

( ) TELEVISÃO _ _ ( )OUTROS: QUAIS? _ __ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _ _ _ _ _ _ __

SELECIONE OS ITENS QUE FALTAM NO LOCAL

( ) TANQUE_
( ) FOGÃO_
( ) CADEIRAS__

( ) MÁQ. DE LAVAR_
( ) GELADEIRA_
( ) CAMAS_ _

( ) LAVATÓRIO _ _ ( ) PRATOS _ _ ( ) COLHERES_ _
( ) COPOS_
{ )MESAS_
{ ) PANELAS _ _
( ) FOGÃO INDUSTRIAL
( ) FREEZER _ __

( ) TELEVISÃO _ _ ( )OUTROS: QUAIS? _ __ _ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __
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ANEXO VII- PLANILHA DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO
DE CONTINGÊNCIA

Para atendimento nos pontos de apoio Quantidade

OBS.

Tenda personalizada

3

Apoio para as equipes

Kit de Mesas, cadeiras e bancos
dobráveis

10

Apoio para as equipes

EPI ( equipamentos de proteção
individual) - botas, capas de chuva, luvas
descartáveis, máscaras descartáveis,
lanternas e pranchetas;

1000

Para as equipes
situações adversas

Kit de alimentos (lanche pronto biscoito, água, suco);

2000

Para atendimento à população que estiver
no ponto de apoio.

Kit de higiene.

1000

Para atendimento à população que estiver
no ponto de apoio.

Quantidade

OBS.

Alimentação para pessoas em abrigo
provisório

poderem

atuar

nas

Refeições diárias para cerca de 500
pessoas por 30 dias

45000

A ser comprado
necessidade

de

acordo

com

a

Diversos para compra de material de
limpeza para os abrigos provisórios, gás,
e outras despesas que possam aparecer

2000

A ser comprado
necessidade

de

acordo

com

a

Quantidade

Diversos

OBS.

Cesta Básica, material de higiene e
limpeza para pessoas que estão na casa
de parentes e amigos

2000

A ser comprado
necessidade

de

acordo

com

a

Colchão de adulto

6000

A ser comprado
necessidade

de

acordo

com

a

Colchão de criança

2000

A ser comprado
necessidade

de

acordo

com

a

Cobertor de adulto

6000

A ser comprado
necessidade

de

acordo

com

a

Cobertor de criança

2000

A ser comprado
necessidade

de

acordo

com

a

Este cálculo está sendo feito para cerca de 5% do número de edificações em alto risco segundo
levantamento da Geo Rio.
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CENTRO OE OPERAÇÕES RIO/ SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
SÉRIE HISTÓRICA OE DESABRIGADOS E DESALOJADOS POR FAMÍLIA
REFERÊNCIA: 2011 • 2019

Situacão
Eventos

Janeiro Fevereiro

u

LJesa101ados

o
o

Desabríoados
Total
Situacão

Marco

o
u
o
o

o

Janeiro Fevereiro

Eventos
Desaloiados
Desabrioados
Total
Situacão

8

Situacão

51
3

o

54

1

1
9

Situação

2

8

Situacão

Fevereiro

20
180
3
183

o
o
o
o

Março

3
8

o
2

o
o
o
o

Abril

Abril
1
5

o

o

11

6

Sit uacão
Eventos
Desaloiados
Desabriaados
Total

Janeiro Fevereiro Marco Abril
3
1
4
63
4
15

Situacão
Eventos
Desaloiados
Desabrioados
Total

Janeiro Fevereiro

Situacão

Janeiro Fevereiro

Eventos
Desaloiados
Desabrioados
Total
Situacão

o

o

63

4

15

o
1

3
53
6
59

Março

o
o
o
o

1
1

852

-

o
o
o
o

2
22
1
23

o
o
o
o
Abril

8
18

o

26

o
o
o
o

Junho

Junho

o
o?

Maio

o
o
o
o

o
o
o
o

J ulho

J unho

Julho

Setembro

Aaosto

o
o
o
o
o
o
o
o
A11osto

o
o
o

Setembro

o
o
o
o

13
915
136
1051

Outubro

Novembro

o
o

o
o
o
o
Outubro

1
12

1
4

o

o

12

4

Setembro

Outubro

o

Setembro

o
o

Setembro

Ano 2014

o
o
o

1
4

o

o
Dezembro

4
Ano 2015

Novembro Dezembro
1
1

1

12
99

1

o

99

o

o
o
o
o
Novembro

o

o

19

o

Ano2017

o
o
o
o
Dezembro

o
o
o

6
Dezembro

2

1

o
1
A no 2018

o

o
Novembro

5
14

Ano 2016

Dezembro

1
6

o
o
o
Outubro

29
973
146
1119

o
o
o
o

o
o
o

o
o

Ano 2013

8
789
143
932

o
o
o
o

Novembro

Outubro

Dezembro

o
o
o

o

o
o
o

o

Dezembro

Novembro

22
111
17
128

12

o

o
o
Outubro

Setembro

o
o
o
o

o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
Aoosto

Novembro

Ano 2012

3
12

o
o
o

o
o

40
186
28
214

Dezembro

o

Outubro

o

o
o
o
o
Aaosto

Julho

o
o
o
o

o
o

o
o
o
o
o
o

Setembro

o
o

Agosto

Julho

o
o
o
o

o
o
o
o

Ano 2011

3
11
14

2
Novembro

1

1

"

183
1420

7

o

1
1

22
1
23

Dezembro

1
2

Out ubro

Ano 2010

o
o
o
u

o

1
65

4

o

o
o

o

Junho

2

Agosto

Julho

1

o

7

62

o
o

1

o?
o

Maio

o
o
o
o

64

2

o
o

o
o

o

2

o

Dezembro

o
u
o

Novembro

5

Aaosto

41

Outubro

1

Setembro

o
o
o
o

o
o
o

Setembro

o
o
o
o

1

3
62

Julho

Novembro

O utubro

o
D
o
o

7

2
2

o

Julho

Junho

Aaosto

Agosto

1
4

o
o
o

Maio

o
o
o
o

Junho

o
o
o

Maio

Abril

Março

o

o
o

o
o
o
o

o

Maio

o
o

o
o

7
852

o
o
o
o

Abril

o
o
Março

Janeiro Fevereiro

Eventos
Desaloiados
Desabriaados
Total
' -- --

o

o
o
o

Maio

J ulho

3
3
Junho

Setembro

o
D
o
o

o
o

o

o

o
o
o
o

o
o

1

Maio

o
o
o
o

Julho

J unho
3
2
12
14

o
o
o
o

4

o

1
1

Abril

o

o
o
o

9
Maio

Aaosto

o
u
o
o

o
o
o
o

o

o

1
4

Marco

Janeiro Fevereiro

Eventos
Desaloiados
Desabrioados
Total

Março

Junho

2
9

o
o
o

1

Fevereiro

Maio

Abril

o

o
o
o
o

o
o

183
1420

Julho

o
u
o
o

u

1;,!;$/

1
1

J unho

o

12
39
12
51

Marco

2
1
1
2

8

Janeiro

Eventos
Desaloiados
Desabrioados
Total

Fevereiro

Maio

1

Abril

2
8

Janeiro

Eventos
Desaloiados
Desabrioados
Total

Marco

1
1

Janeiro

Eventos
Desaloiados
Desabrioados
Total

A bril

o
!T
o
o

11
911
6
917
Ano 2019

23
955
137
1100

- meses que registraram maior índice de chuva e toque de sirenes.
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Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes

ANEXO 1.8
Plano de Contingência da Rio-Águas
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Conservação
FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

Rua Voluntários da Pátria, 169 - 7° andar - Botafogo
Tel / fax: 3895-5114 / 3895-8217
E-mail: rioaguas@pcrj.rj.gov.br
Presidente; Marcelo Jabre Rocha

RIO-ÁGUAS
(

PLANO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE
ENCHENTES NOS PONTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS

CPI RES 1450/2019 - DR - [GBP] - OF0312019 - 2019-05-19 - RG0000354CPIE

NO EVENTO DE 08 DE ABRIL DE 2019

RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 042 DE 13 DE ABRIL DE 2019
(*) publicado no D.O.RIO de 15 de abril de 2019 Ano XXXIII nº 22

(

Versão 00
Versão abril/2019

A1-167

1.
1.1.
1.2.
1.3.

2.

APRESENTAÇÃO

3

INTRODUÇÃO .................................................................................................................................. 3
PONTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS NO EVENTO............................................................................... 3
COMPOSIÇÃO DOS MEIOS DISPONÍVEIS .......................................................................................... 4

PREVENÇÃO

5

2.1.
AVALIAÇÕES dos Riscos ................................................................................................................... 6
z.2.
Redução de Riscos •........•..•.....•.................................................... ,11.,,,,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6
2.2.1 • Medidas estruturais ....................................................................................................................................... 6
2.2.2 • Medidas Não·Estruturals ........................................................................................................................ 8

3. EQUIPE DE REPRESENTATIVIDADE DO PROTOCOLO INTEGRADO DE
AÇÕES JUNTO AO COR-RIO 9
4. PREPARAÇÃO 9
4 .1.
4.2.

4.3.
4.4.

5.

(

5.1.

Monitoramento de chuva ................................................................................................................ 9
Critérios de Avaliação de Chuvas pela Rlo-Águas ........................................................................... 10
Mobilização de Pessoal e Material ................................................................................................ 11
Aparelhamento e Apolo Logístico .................................................................................................. 11

RESPOSTA

12

Estágio de Crise ............................................................................................................................. 12

5.1.2 - Caracterização das Emergências ................................................................................................................. 12
5.1.3 - Ações ....................................................................................................................................., ..................... 12

5.2.

Pós - Eventos ...................................................................... ,.......................................................... 13

5.2.1- Vistorias Técnicas ( DOC) .............................................................................................................................. 13
5.2.2 -Análise dos problemas e Parecer Técnico (DEP) ......................................................................................... 13
5.2.3 - Execução de Obras (DOC) ............................................................................................................................ 13

CPI RES 1450/2019 - DR - [GBP] - OF0312019 - 2019-05-19 - RG0000355CPIE

6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.

CONTROLE DE ENCHENTES 13
PROJETOS DE DRENAGEM ............................................................................................................. 14
JARDIM MARAVILHA ................................................................................................................................. 14
CANAL DO MANGUE .................................................................................................................................. 15
CAÇÃO VERMELH0.................................................................................................................................... 16
CONTROLE DE ENCHENTES NOS AFLUENTES DA BACIA DO RIO ACARI - FASE 1...................................... 17
CONTROLE DE ENCHENTES NA BACIA DO RIO DOS MACACOS - RUA JARDIM BOTÂNICO ...................... 18

A1-168

1. APRESENTAÇÃO

O presente documento decorre do Art. 5° da Resolução Conjunta nº 042 de 15 de
abril de 2019, para apresentação do Plano de Prevenção e Controle de Enchentes nos Pontos
Críticos identificados no evento de 08 de abril de 2019, em termos de atuação desta Fundação.

1.1. INTRODUÇÃO
A Rio-Aguas é o órgão da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro que tem a
missão principal de elaborar estudos, propor soluções e executar obras e serviços para
eliminar ou reduzir os problemas de enchentes enfrentados pela cidade ao longo dos

(

anos.
Criada em 23 de junho de 1998, logo após promulgação da Lei Federal 9433 de
1997, que criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hldricos - SINGREH ,
a Rio-Aguas tornou-se também responsável pelas atividades de manejo de águas
pluviais, com a missão de implementar a Plano Municipal de Saneamento Básico na

CPI RES 1450/2019 - DR - [GBP] - OF0312019 - 2019-05-19 - RG0000356CPIE

modalidade águas pluviais e esgotamento sanitário, na forma de Concessão na Área de

(

Planejamento 5.
O trabalho desenvolvido na drenagem urbana é voltado intrinsecamente para a
fase de prevenção e preparação da cidade para resistir às ocorrências causadas pelas
chuvas. No entanto, a Rio-Aguas também está preparada para atuar nas emergências,
nas fases de resposta, recuperação e reconstrução, conforme o presente Plano de
Prevenção e Controle de Enchentes em termos de macrodrenagem.

1.2. PONTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS NO EVENTO
Esta Fundação realiza a gestão do sistema de drenagem (macrodrenagem e
microdrenagem) por bacia hidrográfica, conforme figura 1 abaixo, bem como os pontos
críticos mais atingidos no evento de 08 de abril de 2019.
- BACIA DA BAIA DA GUANABARA
Sub-bacia do Canal do Mangue -bairros da Tijuca, Vila Isabel, Maracanã;
Sub-bacia do Centro,
Sub-bacia do Rio Acari ;
- BACIA DE JACAREPAGUÁ E BACIA OCEÂNICA (ZONA SUL)
A1-169
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Sub-bacia do Rio das Pedras
Sub-bacia do Rio Muzema (Comunidade Muzema),
Sub-bacia do Rio das Pedras (Comunidade do Rio das Pedras);
Sub-bacia do Canal do Cortado - Recreio dos Bandeirantes,
Sub-bacia do Rio dos Macacos - Jardim Botânico
Sub-bacia do Rio Berquó - Botafogo;
Barra da Tijuca - Jardim Oceânico,
Copacabana,
Lagoa,
São Conrado

(

- BACIA DA BAIA DE SEPETIBA
Sub-bacia do Rio Cabuçu-Piraquê - Jardim Maravilha
Sub-Bacia do Canal do ltá - Antares, Dreno (Cação Vermelho), Rollas, Village

CPI RES 1450/2019 - DR - [GBP] - OF0312019 - 2019-05-19 - RG0000357CPIE

Atlanta

BACIA DE
SEPETIBA

w ~~

"'""'

Figura 1 - Bacia Hidrográficas do Municlpio do Rio de Janeiro

1.3. COMPOSIÇÃO DOS MEIOS DISPONÍVEIS
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Nas situações de emergência objeto deste Plano de Prevenção e Controle de
Enchentes no Município, a RIO-ÁGUAS utilizar-se-á de todos os meios disponíveis:
pessoal, material e tecnológicos, para atenuar os efeitos das enchentes e agilizar a
recuperação da cidade.
A atuação será potencializada de acordo com a magnitude e a natureza da
emergência, de acordo com o critério abaixo:
1 - Alagamentos de vias públicas, caracterizados pela insuficiência do sistema de
microdrenagem, causando obstruções de trânsito, etc.
Ações - acompanhamento da chuva, interação com o Sistema de Defesa Civil,
geração dos dados hidrológicos (Relatório de Avaliação de Chuva), propiciando suporte
técnico para os demais órgãos da Prefeitura.
NOTA: Os serviços de manutenção das galerias de águas pluviais (sistema de
microdrenagem) são executados pela Coordenadoria Geral de Conservação da Secretaria

CPI RES 1450/2019 - DR - [GBP] - OF0312019 - 2019-05-19 - RG0000358CPIE

Municipal de Conservação - SECONSERVA.

(

2 - Inundações de grandes proporções. causando danos ao sistema de meso e
macrodrenagem da Cidade.
Ações - acompanhamento da chuva, interação com o Sistema de Defesa Civil,
geração dos dados hidrológicos (Relatório de Avaliação de Chuva desenvolvido pelos
técnicos da Rio-Águas) e participação efetiva nas ações de resposta à emergência,
inclusive na coordenação do incidente a partir da fase de recuperação e reconstrução, se
necessário.

2. PREVENÇÃO

Em tese, a prevenção aos desastres causados por alagamentos e inundações é
feita durante todo o ano, através do estudo contínuo das bacias hidrográficas e de seus
cursos d'água, bem como da execução de obras, dos serviços de limpeza e manutenção
dos rios, da fiscalização e defesa dos cursos d'água, da remoção de construções
irregulares construídas nas margens dos mesmos, etc.

A1-171
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No entanto, para este evento específico as seguintes medidas em termos de
macrodrenagem serão adotadas visando atenuar os efeitos da enchente ou melhorar o
funcionamento do sistema de drenagem nos pontos críticos do evento.
1 - Inspeção prévia e sistemática do sistema de drenagem, seguida de limpeza
onde for necessário;

2 - Revisão e atualização dos Pontos Críticos do Evento;
As atividades de prevenção compreendem a avaliação dos riscos e a redução dos
riscos.

2.1. AVALIAÇÕES DOS RISCOS

(

As consequências dos alagamentos e inundações na cidade serão agravadas
principalmente pelos seguintes fatores:
- Horário e condições do tráfego nas vias atingidas;
- Correlação com o nível das marés, nas áreas próximas ao mar;
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E poderão ser atenuadas se atendidas as seguintes premissas:
- Ampla divulgação da chuva pelos meios de comunicação, e
- Rapidez na atuação dos órgãos envolvidos na resposta.

2.2. REDUÇÃO DE RISCOS

As ações de redução de riscos podem ser desenvolvidas com o objetivo de:
•

minimizar a magnitude e a prevalência das ameaças de acidentes ou eventos
adversos;

•

minimizar a vulnerabilidade dos cenários e das comunidades em risco aos
efeitos desses eventos;

Em ambos os casos, caracterizam-se dois grandes conjuntos de medidas
preventivas:

2.2.1 - Medidas estruturais
2.2.1.1 - Controle de enchentes no Canal do Mangue (Grande Tijuca)

Encontra-se em execução parte do projeto de Controle de Enchentes no Canal do
A1-172
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Mangue (área da Grande Tijuca), constituído pelo desvio do Rio Joana e pela construção
de 3 reservatórios de detenção de águas pluviais. Já se encontram em operação os
reservatórios Praça da Bandeira, Praça Niterói e Praça Varnhagen. O projeto de manejo
de águas pluviais serâ reavaliado em função das premissas do sistema já implantado até

o momento.
A RioÁguas enviará os níveis dos reservatórios em metros alertando ao Centro de
Operações Rio (COR)

a

cada progressão significativa do enchimento, bem como sua

situação atual. A informação é passada por grupo no "whatsapp". A responsabilidade é
do(a) gerente da Gerência da Bacia da Baía da Guanabara.

Reservatório Praça da Bandeira - recebe grande parte do volume precipitado na

(

bacia contribuinte local (micro e mesodrenagem) no entorno da Praça da Bandeira.
Características: Diâmetro - 35,0m
Profundidade - 20,0m
Volume útil - 18.000.000 litros
Nº de Bombas - 03 + 01 Bomba de esgotamento do fundo do
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reservatório
Acionamento das Bombas - Automatizado (Níveis de bóia) e Manual (Operação
RIO-ÁGUAS - 24h).

Reservatório Praça Niterói - recebe parte do volume do Rio Joana.
Características: Diâmetro - 3 x 35,0m
Profundidade - 27,0m

(

Volume útil - 58.000.000 litros
Nº de Bombas - 04 + 01 Bomba de esgotamento do fundo do
reservatório
Acionamento das Bombas - Automatizado (Níveis de bóia) e Manual (Operação
RIO-ÁGUAS - 24h).

Reservatório Praça Varnhagen - recebe parte do volume do Rio Maracanã.
Características: Diâmetro - 3 tanques irregulares
Profundidade média - 22,0m
Volume útil -42.000.000 litros
Nº de Bombas - 04 + 01 Bomba de esgotamento do fundo do
reservatório
A1-173
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Acionamento das Bombas - Automatizado (Níveis de bóia) e Manual (Operação
RIO-ÁGUAS - 24h).

Rio Joana (desvio) - com a inauguração do desvio do Rio Joana, com capacidade

de até 100 m3 /s, esta obra tem por objetivo melhorar as condições de escoamento do Rio
Maracanã.
2.2.1.2 - Limpeza da Caixa de Sedimentação do Rio Acarí

Limpeza da caixa de sedimentação do Rio Acari entre Av. Brasil e a Av. Martin
Luther King Júnior, com aproximadamente 1700 m de extensão e 60 m de largura.

2.2.1.3 - Operação das Comportas

Há 4 comportas sob operação desta Fundação:
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- Canal do Jardim de Alah - Praia - divisa entre Ipanema e Leblon:

(

- Canal da Av. Visconde de Albuquerque - Leblon;
- Canal da Rua General Garzon - Lagoa;
- Rio Berquó - Botafogo

O monitoramento da Lagoa Rodrigo de Freitas é realizado através de contrato
específico que controla e opera o sistema de comportas existentes, assim como o
desassoreamento do Canal do Jardim de Alah. As medições de níveis são feitas através
de réguas graduadas com leitura acompanhada por funcionários disponíveis 24 horas por
dia, alocados na base de apoio, localizada no Jardim de Alah.
A operacionalidade destas comportas visa impedir - ou reduzir significativamente que as águas poluídas e lixo cheguem aos corpos hídricos e ao mesmo tempo que
ocorram alagamentos das ruas do entorno por ocasião das chuvas prevenindo cheias.

2.2.2 - MEDIDAS NÃO-ESTRUTURAIS

A Rio~Aguas criou o grupo para coordenar e integrar as ações da Fundação junto
ao COR, as quais abrangem, principalmente:
A1-174
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1 - escalação permanente, de uma equipe de Engenheiros de plantão para emergências,
composta por dois profissionais da Fundação Rio-Aguas.
2 - manutenção de um posto de trabalho no COR (Sala da Rio-Aguas e Alerta Rio), com
profissionais (engenheiros e técnicos) efetuando as análise necessárias para atendimento
às demandas do Centro de Operações.

3. EQUIPE DE REPRESENTATIVIDADE DO PROTOCOLO INTEGRADO DE AÇÕES
JUNTO AO COR-RIO
O grupo para apoio ao COR é composto por pessoas divididas conforme a tabela a
seguir:

\

NOME
Presidência
ESTRATÊGICO Chefe de Gabinete
Assessor
Diretor da DEP
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Diretor da DOC
TÁTICO

Gerente da BG
Gerente da 80
Gerente da BS

OPERACIONAL 6 Engenheiros

4.

PREPARAÇÃO
As equipes de apoio da Rio-Aguas para atuar nas emergências estão organizadas

pelas seguintes atividades e pessoas integrantes do Gabinete da Presidência, da Diretoria
de Estudos e Projetos (DEP), da Diretoria de Análise e Fiscalização (DAN), da Diretoria
de Obras e Conservação (DOC) e da Diretoria de Saneamento (DIS):

4.1. MONITORAMENTO DE CHUVA
O monitoramento das chuvas é efetuado pelo Alerta-Rio (Fundação GEO-RIO) e
classificado nos estágios abaixo, os quais consideram sempre a "possibilidade de
ocorrência nas próximas horas":

A1-175

9

NORMALIDADE: Situação em que não há previsão de chuva ou previsão de chuva
fraca a moderada nas próximas horas.

ATENÇÃO: Previsão de chuva moderada ocasionalmente forte/muito forte,nas
próximas horas, podendo causar alagamentos

e deslizamentos isolados, e transtornos

pontuais que provoquem reflexos na mobilidade.

CRISE: Previsão de chuva forte, ocasionalmente muito forte nas próximas horas,
podendo causar múltiplos alagamentos e deslizamentos, e transtornos generalizados em
uma ou mais regiões da cidade.

4.2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CHUVAS PELA RIO-ÁGUAS
Ao atingir os índices de precipitação previstos na tabela abaixo, em pelo menos um

(

pluviômetro, o sistema fará automaticamente os cálculos das Precipitações máximas, das
Intensidades máximas e dos Tempos de Retorno.
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DURAÇÃO (min) PRECIPITAÇÃO (mm)

15

15

30

25

45

35

60

40

90

46

120

51

(
A avaliação levará em conta as informações dos pluviômetros instalados nas
bacias e sub-bacias conforme a classificação abaixo:

a) Bacia da Guanabara
Sub-bacias dos rios Carioca, Banana Podre e Berquó
Estações Pluviométricas: Urca, Laranjeiras e Santa Teresa
Sub-bacias do Canal do Mangue e Centro
Estações Pluviométricas: Tijuca, Grajaú, Saúde, Alto da Boa Vista, São Cristóvão,
Santa Teresa
Sub-bacias do Canal do Cunha, rio lrajá e Ilha do Governador
Estações Pluviométricas: Ilha do Governador, Penha, lrajá, Piedade e Grande
Méier
A1-176
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Sub-bacias dos rios Acari e São João
Estações Pluviométricas: Madureira, Bangu, Anchieta
b) Bacia Oceânica - Zona Sul

Estações Pluviométricas: Vidigal, Rocinha, Urca, Copacabana, Jardim Botânico
e) Bacia Oceânica - Jacarepaguá

Estações Pluviométricas: Barra/ltanhangá, Recreio dos Bandeirantes, Grota Funda,
Jacarepaguáffanque,

Barra/Rio-Centro,

Estrada

Grajaú-Jacarepaguá

e

Jacarepaguá/Cidade de Deus.
d) Bacia de Sepetiba

Sub-bacias dos rios Prata do Mendanha e Campinho
Estações Pluviométricas: Av. Brasil/Mendanha.

(

Sub-bacias dos rios Cabuçu-Piraquê, Piracão e Pertinho
Estações Pluviométricas: Campo Grande e Guaratiba
Sub-bacias dos rios Cação Vermelho e do Ponto
Estações Pluviométricas: Santa Cruz e Sepetiba
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4.3. MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E MATERIAL

(

No período das chuvas de maior intensidade (outubro a abril), a Rio-Aguas amplia
as ações preventivas para atendimento ao Plano Verão, previsto no Decreto nº 30.387 de
06/01/2009, alterado pelo Decreto nº 30.423 de 22/01/2009.
Para fins de atendimento a situações emergenciais coloca-se também de
sobreaviso, durante o Plano Verão, equipes das empresas contratadas para execução
dos serviços de manutenção de rios, conforme o item a seguir.
4.4.APARELHAMENTO E APOIO LOGÍSTICO

Fornecido pelas empresas prestadoras de serviços, dentro daquilo que for objeto
de contrato.
GERENCIA DA BACIA DA BAIA DA GUANABARA
RESERVATORIOS DA PRAÇA DA BANDEIRA. PRAÇA NITEROI, PRAÇA VANHARGEM E
JARDIM DE ALAH, BASE DE DEODORO, BASE DE BANGU
4 ENGENHEIROS PLANTONISTAS (CONTRATO}
OPERACIONAL DOS RESERVATORIOS DA BACIA DO CANAL DO MANGUE
EQUIPE DE PLANTÃO COMPOSTA DE SUPERVISOR, ELETRICISTA, OPERADORES DE
BOMBA, MECÂNICO E SERVENTES
JARDIM DE ALAH (COMPORTA E CANAL}
EQUIPE DE PLANTÃO COMPOSTA DE SUPERVISOR ELETRICISTA, MECANICO,
A1-177
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OPERADORES DE COMPORTA
MANUTEN AO CURSOS D'AGUA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO
EQUIPE DE PLANTAO COMPOSTA DE ENGENHEIROS, SUPERVISORES,
ENCARREGADOS, ELETRICISTAS, MECÂNICOS E SERVENTES SEDIADAS EM BASES
ESTRATÉGICAS PARA MELHOR MOBILIDADE DE DESLOCAMENTO

5. RESPOSTA

As previsões de chuva são divulgadas pelo Alerta-Rio (Fundação GEORio) no site
da Prefeitura e devem ser transmitidas aos técnicos da Rio-Aguas via celular, informando
os estágios de Normalidade, Atenção e Crise.
Os dados de precipitação, em milímetros, obtidos pela rede de pluviômetros da
GeoRio (http://wwwO.rio.rj.gov.br/alertario/), após processados pelo sistema da Gerência

{

de Tecnologia Aplicada - GTA, são enviados por e-mail para os profissionais de Apoio ao
COR e também ficam disponíveis no SISARQ (Sistema de Arquivo Digital da Rio-Aguas)
e servem de base para os relatórios de eventos de chuva.
5.1. ESTÁGIO DE CRISE
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A partir da emissão do Estagio de Atenção pelo Alerta-Rio (Fundação GEORio), a
Rio-Aguas mobilizará um representante para o Centro de Operações Rio conforme o
Protocolo Integrado de Ações.
5.1.2 - Caracterização das Emergências

NORMALIDADE - Acompanhar as possíveis alterações em relação a meteorologia

(além obviamente de monitoramento e atender as demandas em geral de suas instituição)
PRÉ-ATENÇÃO - Informar aos seus superiores a nova situação atualizar as ações

no formulário padronizado definido pelo COR. Acionar o seu órgão para qualquer ação
necessária e dar retorno ao coordenador sobre ações executadas.
ATENÇÃO - Receber o decisor de nivel gerencial de sua instituição (se for o

caso), apresentá-lo ao coordenador da Sala de Controle e dar continuidade às ações
definidas na PRÉ-ATENÇÃO.
CRISE - Dar continuidade as ações definidas no Estagio de Atenção, porém, com

análise critica das prioridades.
5.1.3 - Ações
A1-178
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- Acompanhar o desenvolvimento da chuva e os níveis dos rios monitorados pelo
Sistema Monitoráguas, visando informar aos demais órgãos da Prefeitura os pontos
críticos com maior possibilidade de alagamentos ou inundações.
- Manter o Presidente da Rio-Aguas informado da situação e respectivas
ocorrências durante todo o evento, até o retorno ao estágio de Atenção;
- Analisar os índices de Precipitação, Intensidade e Tempo de Retorno por bacia e
a correlação entre os dados pluviométricos e as consequências nos pontos atingidos
(Pontos Críticos de Enchente);
- Elaborar o Relatório Hidrológico que deverá ser encaminhado, por e-mail, ao
Presidente, à DEP e à DOC. O relatório deverá ser numerado e cadastrado no SISARQ.

e
5.2. PÓS • EVENTOS
Consiste em vistorias técnicas, análise dos problemas e execução de obras:
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5.2.1 -Vistorias Técnicas (DOC)
Com base no relatório hidrológico, os técnicos da doe farão as vistorias nos pontos
atingidos pelo evento, levantando os níveis de cheia e os danos causados à infraestrutura
da cidade. após as vistorias, a DOC deverá apresentar os respectivos laudos de vistoria.

5.2.2 -Análise dos problemas e Parecer Técnico (DEP)
Através das suas gerências de projeto, a DEP fará a análise das ocorrências e

(

fechará

o relatório de análise de chuva, com a indicação das obras necessárias• .

5.2.3 - Execução de Obras (DOC)
As intervenções físicas poderão ser efetuadas desde o inicio do evento,
dependendo da gravidade das ocorrências. neste caso, a DOC deverá interagir com o
sistema de defesa civil, participando efetivamente das ações de resposta a emergência,
inclusive da coordenação do incidente, se necessário.

6.

CONTROLE DE ENCHENTES
A Rio-Aguas, através de contrato, elaborou o Plano Diretor de Manejo de Aguas

Pluviais, o qual subsidiou o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) - Manejo de
A1-179
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Águas Pluviais. Este plano serve como norteador das ações necessárias para diversas
sub-bacias hidrográficas no Município do Rio de Janeiro.
Neste contexto, recursos vêm sendo pleiteados juntos aos diversos órgãos
financiadores do Governo Federal para elaboração de projeto ou implantação de ações
para controle de enchentes.

6.1. PROJETOS DE DRENAGEM
6.1.1. JARDIM MARAVILHA

O loteamento denominado Jardim Maravilha, situado em uma área de várzea, sofre
alagamentos constantes que podem ocorre mais de uma vez em um ano, principalmente

(

no período chuvoso de novembro a março, e inviabilizam o funcionamento de redes de
esgoto e sistemas de drenagem.
Como resumo das diretrizes preconizadas pelo projeto, podemos citar:
1) O desenvolvimento de calhas dos canais interiores ao loteamento de forma a
integrá-los nas partes urbanas e aproveitá-los como barreiras físicas, contendo de um
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lado as ocupações e de outro o avanço das inundações além da área do parque.
2) Projeto de infraestrutura completa pra as vias já ocupadas do loteamento
incluindo urbanização e possibilitando o escoamento adequado em eventos de chuva.
3) Desenvolvimento de projeto urbanístico para a área alagável da calha maior do
Rio Cabuçu-Piraque onde será delimitado todo o traçado de um parque prioritariamente
contemplativo e de preservação.

(
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(

6.1.2. CANAL DO MANGUE
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No contexto de reavaliar as intervenções executadas no Canal do Mangue e
identificar as próximas etapas para funcionalidade do sistema, licitou-se o objeto
"Elaboração de estudos hidráulicos, anteprojeto, projeto básico e projeto executivo para

reforço de galeria da Rua Prof. Manoel de Abreu; derivação do Rio Maracanã;
readequação do trecho do Rio Maracanã (próximo à Rua Mata Machado), e construção
do reservatório RT-1, na rua Heitor Beltrão"

(
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6.1.3. CAÇÃO VERMELHO
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Os projetos dos rios e canais selecionados na bacia dariam continuidade ao

(

manejo das águas pluviais da região que tiveram inicio nas intervenções realizadas com
recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC - "Obras de pavimentação e
qualificação da Bacia de Santa Cruz"), objeto do contrato 06/600.978/2013, cujas as obras
tiveram inicio em 07 de agosto de 2017.
Os estudos diagnósticos e projetos a serem elaborados para o Cação Vermelho e
os afluentes selecionados deverão considerar as diretrizes do Plano Diretor de Manejo de
Aguas Pluviais - PDMAP (Consórcio Hidrostudio - FCTH) admitindo a conjugação de
técnicas de reservação, implantação de calhas dos rios, transposição dos rios,

intervenções

corretivas nas calhas

e ações de preservação,

manutenção e

desassoreamento.
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e
6.1.4. CONTROLE DE ENCHENTES NOS AFLUENTES DA BACIA DO RIO
ACARI - FASE 1
Têm a finalidade de proporcionar benefícios imediatos em áreas densamente
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habitadas que sofrem com enchentes. Tendo em vista a quantidade e magnitude dos

(

problemas de drenagem na Bacia do Rio Acari, que tem uma área de aproximadamente
107 Km 2 e onde habitam cerca de 1.000.000 de habitantes, as intervenções necessitam
ser implantadas por fases.
Foram pré-selecionados 6 reservatórios nos principais afluentes do Rio Acari, com
volume total de amortecimento em aproximadamente 360.000 m3 , além da implantação de
canalização do Rio dos Cachorros li e afluente (total 1400 m).
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6.1.5. CONTROLE DE ENCHENTES NA BACIA DO RIO DOS MACACOS - RUA
JARDIM BOTÂNICO

O projeto contempla as etapas de: Estudos Hidrológicos (Determinação de
Vazões); análise hidráulica da situação atual; intervenções necessárias. As premissas a
serem adotadas são: habilitar o sistema para chuvas de TR 25 anos; ter sistema sem a
ligação Canal do Jockey - Canal da Gal. Garzon; preservar o Canal da Av. Vise. De
Albuquerque e aproveitar a Ponte Existente na Borges de Medeiros.
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(

(
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ANEXO
EXEMPLO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE CHUVA

EVENTO DE_/_/_

RELATÓRIO Nº 5-3-P-OOO

1 - PREPARAÇÃO

ESTÁGIO DE ATENÇÃO - O aviso foi emitido pela GEO Rio às _:_h

do dia

_ / _ / _ para as bacias _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e _ _ __

2-IMPACTO

(

A chuva teve início às _

:_hem todas as bacias (ou nas bacias dos rios _ __

_ _ _e _ _ __, e atingiu os índices de avaliação de chuva a partir de _:_h quando a
precipitação acumulada em 15min (ou 30, 45, 60, 90, 120mim) atingiu _ _mm nos pluviômetros
, e _ _ _ _ __
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de

(

3 - DADOS HIDROLÓGICOS

A) BACIA DA GUANABARA

A1 -SUB-BACIA DO RIO CARIOCA
ESTAÇÕES PLUVIÔMETRICAS: SANTA TERESA, LARANJEIRAS E URCA
Os índices pluviométricos medidos na bacia não são significativos.

A2 - SUB-BACIA 00 CANAL DO MANGUE
ESTAÇÕES PLUVIÔMETRICAS: TIJUCA, GRAJAÚ, SÃO CRISTÓVÃO, SANTA TERESA
E SAÚDE

Os índices pluviométricos medidos na bacia não são significativos.

A3 - SUB- BACIAS 00 CANAL 00 CUNHA, RIO IRAJÁ E ILHA DO GOVERNADOR
ESTAÇÕES PLUVIÔMETRICAS: ILHA DO GOVERNADOR, PENHA, IRAJÁ, PIEDADE

e

GRANDE MÊIER
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Precipitação Registrada em intervalos de 15 minutos
hora

Pluviômetro

dia

{final intervalo)

Ilha Gov. Penha !rajá Piedade Gde. Méier

25/01/2010

17:15

o.o

0,0

17:30

0,0

3,4

--7,4

17:45

'º·ª
'21 4 ;

i'\.;\./Ç

·,{.'>

o.o

o.o
o.o

'·

1,4

4,8
24,0

18:00

10,8

13,2

18:15

5,6

164'

25,4

18:30

3,2

5,8

p,4

18:45

1,6

3,2

3,8

19:00

0,8

0,6

4,0'.,

19:15

0,8

0,4

0,6

19:45

1,4

1,4

1,2

36,2

43,6

79,6

e

Precipitação Acumulada

f :

i

1,6

71,2

57,2
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Precipitação Máxima - mm

Pluviômetro
Duração

Ilha Gov.

15 min

10,8

16,4

30min

18,2

45min

Penha !rajá

Piedade

Gde. Méier

27,2

22,6

25,4

29,6

48,6

37,2

49,4

23,8

35,4

62,6

45,2

55,8

60 min

27,2

38,6

69,4

49,8

60,6

75 min

30,4

40,0

73,0

52,6

64,4

90min

32,0

40,6

75,4

55,2

68,4

105 min

32,8

41,0

76,2

55,8

69,0

120 min

33,6

42,2

76,8

56,2

69,6

Intensidade Máxima - mm/hora

Pluviômetro
Duração

Ilha Gov.

Penha

lrajá

Piedade

Gde. Méier

15min

43,2

65,6

108,8

90,4

101,6

30min

36,4

59,2

97,2

74,4

98,8

45 min

31,7

47,2

83,5

60,3

74,4

60 min

27,2

38,6

69,4

49,8

60,6

.

- .-

.,,,,,,....,,,.,. ....,,..,,_
. . ..
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75min

24,3

32,0

58,4

42,1

51,5

90min

21,3

27,1

50,3

36,8

45,6

105 min

18,7

23,4

43,5

31,9

39,4

120 min

16,8

21,1

38,4

28,1

34,8

Tempo de Retorno - anos
Pluviômetro
Duração

Ilha Gov.

Penha

!rajá

Piedade

Gde. Méier

15 min

0,0

0,0

0,9

0,9

1,9

30 min

0,0

0,1

3,0

2,2

14,4

45 min

0,0

0,1

5,1

2,9

12,0

60min

0,0

0,1

5,4

3,3

12,3

75min

0,0

0,1

5,0

3,5

13,5

90 min

0,0

4,7

4,0

16,6

105 min

0,0

4,2

3,7

15,4

120 min

0,0

o, 1
o, 1
o, 1
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Os rios _ _ _ _e _ _ _ _ _ tiveram elevação de nivel, transbordaram, etc.

(

A3-2- PONTOS CRITICOS ATINGIDOS

Conforme dados levantados pelo Centro de Operações, os pontos críticos de
enchente (Pontos de Observação) da bacia atingidos pela chuva foram:

A-4 - SUB-BACIA DOS RIOS ACARI E SÃO JOÃO

ESTAÇÕES PLUVIÔMETRICAS: MADUREIRA, BANGU E ANCHIETA.

Os índices pluviométricos medidos na bacia não são significativos.

B) BACIAS OCEÂNICAS

B1 - BACIA DA ZONA SUL
ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS: JARDIM BOTÂNICO, ROCINHA, VIDIGAL,
COPACABANA,URCA
A1-188
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Os índices pluviométricos medidos na bacia não são significativos.
82 - BACIA DE JACAREPAGUÁ

ESTAÇÕES
BARRA/ITANHANGÁ,

PLUVIÔMETRICAS:
JACAREPAGUÁ/CIDADE

JACAREPAGUÁ/TANQUE,
DE

DEUS,

BARRA/RIOCENTRO,

GROTA FUNDA E RECREIO DOS BANDEIRANTES, ALTO DA BOAVISTA

Os índices pluviométricos medidos na bacia não são significativos.

(

BACIA DE SEPETIBA

Os índices pluviométricos medidos na bacia não são significativos.
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C1 - SUB-BACIA DOS RIOS PRATA DO MENDANHA E CAMPINHO

ESTAÇÕES PLUVIÔMETRICAS: AV. BRASIL/MENDANHA

C2 - SUB-BACIA DOS RIOS CABUÇU-PIRAQUÊ, PIRACÃO E PORTINHO

ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS: CAMPO GRANDE E GUARATIBA

(
C3 - SUB-BACIA DOS RIOS CAÇÃO VERMELHO E DO PONTO

ESTAÇÕES PLUVIÔMETRICAS: SANTA CRUZ E SEPETIBA

4 - VULNERABILIDADE DOS CENÁRIOS
4.1 - NfVEIS DE MARÉ (Diminuir 0,85m do valor informado pela Marinha (DHN)
para convertermos para o Datum lmbituba - IBGE)

·~ 00:5~ -

SÁEt 1f!/12/201 O

07:00
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12:47

1.0

19:21

0.1

4.2 - GALERIAS ANTIGAS

4.3-0UTROS

5-ANÁLISE DA CHUVA

No período entre 17:45h e 20:00h a chuva atingiu as seguintes índices:
Precipitação acumulada: 76,8mm em lrajá, 69,9mm no Cachambi, 56,2mm na

Piedade, 45,0mm em Anchieta, 42,8 no Tanque mm
(

\

Intensidades máximas:

Tempos de Retorno - 16, 6 anos no Cachambi para 90mín, e 13,6 anos em lrajá
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para 45min.

Médias mensais - ver site da Georio.

6 - PROFISSIONAL DE PLANTÃO

Critério para emissão de relatório:

(
Pelo menos um pluviômetro da bacia ou sub-bacia (no caso da Bacia de
Guanabara) atingindo a precipitação abaixo:

Duração (min)

Precipitação (mm)

15

15

30

25

45

35

60

40

90

46

120

51
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ANEXO 1.9
Plano de Resposta Pronto Emprego Comlurb
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PARTE I - ENQUADRAMENTO GERAL DO PLANO

Introdução
O Plano de Resposta e Pronto Emprego ( designado por PRPE) é um instrumento de suporte que
contempla as ações operacionais na eventualidade de situações emergenciais na Cidade do Rio de
Janeiro, com o desenvolvimento de uma sistemática operacional para mobilizar recursos de forma
coordenada para responder rapidamente a situações não programadas e classifica-se como geral,
quanto à finalidade, e como regional (municipal), quanto à área geográfica de abrangência.
Este plano foi elaborado tendo em atenção um conjunto de riscos, sejam naturais, tecnológicos, sociais
ou mistos, que possam ocorrer no Município do Rio de janeiro, tais como condições meteorológicas
adversas, riscos hidrológicos e geológicos, acidentes com transportes e de infraestrutura da Empresa.
Foi desenvolvido como um desdobramento Plano de Contingência que contempla as ações da COMLURB
em condições de normalidade (prevenção e preparação) e na eventualidade de situação de emergência
na ocorrência de chuvas fortes na Cidade. Mais especificamente, trata-se de um detalhamento
operacional de ações corretivas para mitigação do problema ora identificado.

Coordenar recursos dísponiveís e

Posicionar equipamentos de

limparralos para garantir
escoamento caso haja nova chuva,

informar situação à diretorfa

remoção próximos à áreas crHi<:.as

remover lixo espalhado e limpar

Coordenar recursos
disponíveis e informar
situa ão à diretoria

Deslocar recursos para
local de emergência
identificado

Deslocar recursos para
local de emergência
identíficado

os

2. Âmbito de aplicação
Sendo este um plano geral de emergência, a sua elaboração destina-se a coordenar a resposta à
globalidade das situações vivenciadas pela COMLURB ao longo da sua história. Dentro desta, algumas
se destacam pela sua particular incidência e/ou pela potencial gravidade das suas consequências:

- Chuvas Fortes/ Alagamentos;
- Ventania/ Queda de árvores;
- Ressaca/ Mortandade de peixes;
- Desabamentos / Rompimento de adutoras
- Acidentes graves de trânsito
- Mobilizações sociais.
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O PRPE tem um âmbito de aplicação territorial a todo o município do Rio de Janeiro, com uma área
aproximada de 907,58 Km2 . Divide-se em 5 áreas de planejamento - A.P. subdivididas em 34 regiões
administrativas setoriais - R.A, todas com atendimento de demandas por Gerências de Serviços
Extraordinários.
SGE - Gerência de Serviços Extraordinários Sul e Pronto Emprego- Atende APOl e AP02.
NGE - Gerência de Serviços Extraordinários Norte e Pronto Emprego -Atende AP03.
BGE - Gerência de Serviços Extraordinários Barra e Pronto Emprego - Atende AP4.
OGE - Gerência de Serviços Extraordinários e Vias Especiais Oeste -Atende APOS e TRANSO ESTE e Av. Brasil na APOS.

Objetivos gerais
O PRPE constitui-se como uma ferramenta para responder organizadamente a situações de acidente
grave ou catástrofe, definindo as estruturas por níveis de coordenação, direção e controle, regulando a
forma como é assegurada a coordenação institucional entre os diversos órgãos da Empresa e de outras
entidades públicas ou privadas que, porventura, estejam envolvidas nas operações.
O presente Plano tem os seguintes objetivos gerais:
•
•
•

Coordenar o uso de recursos da empresa em situações de emergência para reduzir a
possibilidade de duplicação de esforços, de ordens, de tarefas para equipes operacionais;
Mobilizar efetivo, materiais, veículos e equipamentos necessários ao atendimento adequado e
eficiente da situação de emergência;
Efetuar os procedimentos adequados para o restabelecimento das condições de normalidade

4. Ativação do Plano
A ativação do PRPE é aplicável assim que uma unidade gerencial (Gerência de Departamento) da
Empresa é acionada internamente, via suas Superintendências Regionais ou externamente (via Centro
de Operações - COR em caso de ocorrência de acidente crítico ou catástrofe, em que as consequências
verificadas apresentem gravidade e dimensão que exijam o acionamento de meios fora da rotina de
serviços.

Com a ativação do Plano pretende-se assegurar a colaboração das Gerência de Serviços
Extraordinários e a prontidão das demais unidades gerenciais da Empresa, garantindo a
mobilização mais rápida dos meios e recursos afetos ao PRPE e uma maior eficácia e eficiência na
execução das ordens e procedimentos previamente definidos, garantindo-se, desta forma, a criação de
condições favoráveis à mobilização rápida, eficiente e coordenada de todos os meios e recursos
disponíveis na COM LURB, bem como de outros meios de reforço que sejam considerados essenciais e
necessários para fazer face à situação imprevista.

PARTE II - ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA
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1. Conceito de atuação
As ações a desenvolver no âmbito do PRPE (Plano de Resposta e Pronto Emprego) visam criar as
condições favoráveis ao rápido, eficiente e coordenado uso de todos os meios e recursos próprios ou
resultantes de ajuda externa solicitada, apoiando a direção, o comando e a conduta das operações de
emergência.

A premissa básica é o conceito de uma COMLURB sem fronteiras limitadas por gerências,
superintendências ou diretorias, utilizando o princípio básico de vasos comunicantes, onde se
busca a proporcionalidade na utilização dos recursos de acordo com as características de cada
gerência envolvida.
As ações serão desenvolvidas de forma macro, em diferentes níveis, através das estruturas de direção
e estruturas de comando operacional.

Escala de Criticidade
- Ocorrência sem criticidade: Por ser de pequeno porte e não afetar a rotina local, as ocorrências podem
ser atendidas pela Gerência de Departamento responsável pela rotina de limpeza da região;
- Ocorrência Nível 1: Por ser de porte que pode afetar a rotina da cidade em uma região administrativa,
a ocorrência nível 1 exige a mobilização de recursos da Gerência de Serviços Extraordinários da área de
planejamento afetada.
- Ocorrência Nível 2: Por ser de porte que pode afetar a rotina da cidade em uma Área de Planejamento,
a ocorrência de nível 2 exige a mobilização de recursos da Gerência de Serviços Extraordinários
reforçada por outras Gerências de Serviços Extraordinários e/ou Gerências de Serviços coordenadas
pela Superintendência Regional.
- Ocorrência Nível 3: Por ser de porte que pode afetar severamente a rotina da cidade, as ocorrências
de nível 3 exigem a mobilização dos recursos da Diretoria de Limpeza Urbana (mais de uma
superintendência Regional), coordenadas pelo Diretor Operacional, através do coordenador de crise
designado para a ocorrência.
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Definição de Gerências Limítrofes
Considerando as características geográficas e a extensa área do Município, a distância entre as
Gerências de Serviços Extraordinários (NGE / OGE / SGE/ BGE) e a reduzida mobilidade de trânsito em
horários de rush, o pronto atendimento pode considerar o apoio de gerências circunvizinhas,
denominadas limítrofes, independentemente de estruturas de organograma, com foco apenas na
questão de localização e possibilidade de rápida resposta em casos de emergência.
MAPA OE G ERÊNCIAS I.IMITROFES
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Sistema de Comunicação e Resposta
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A COMLURB provê todos os Superintendentes, Coordenadores e Gerentes telefones/rádios que
permitem a comunicação imediata entre os responsáveis pela a execução dos serviços. Considerando a
mudança na estrutura da Empresa, a listagem foi atualizada em outubro de 2017 e encaminhada para
o Centro de Operações do Município, onde está baseado um plantonista da COMLURB.

Ao receber um sinal de alerta via Superintendências ou externamente (Centro de Operações - COR), há
um desencadeamento de ações para uma operação de resposta. Este plano objetiva normatizar os
protocolos de comunicação entre os clientes internos e externos junto à COMLURB e os protocolos de
coordenação de resposta entre as unidades gerenciais da Empresa, buscando acionar os meios
necessários e restabelecer a rotina operacional sem redundância de ordens e desperdício de recursos.

Para que haja um fluxo correto de responsabilidade e atuação, a primeira resposta cabe à
gerência de serviços extraordinários da área afetada pela ocorrência. Em caso do contato com a
gerência não for possível, o cliente deverá notificar a Superintendência competente.
A sequência interna de responsabilidade terá a seguinte ordem: Gerente de Serviços Extraordinários

(ou gerente backup/subgerente), Superintendente Regional (ou Coordenador Operacional), e Diretor
Operacional, com base nos protocolos a seguir.
Os serviços de rotina de menor impacto (varrição, roçada e outros serviços de conservação de
logradouros) serão interrompidos para a atuação no serviço de apoio a emergências, a critério do
responsável pela coordenação da resposta à ocorrência, considerando o descrito em mapa de recursos.

Mapa de Recursos
Para a identificação de recursos humanos e de veículos e equipamentos para a ação de pronto emprego,
foi realizado um levantamento do quantitativo útil de MOD que atua em logradouros, excetuando as
equipes em serviços prioritários (coleta, remoção, praias), em diversos turnos de trabalho, de forma a
possibilitar ao gestor a análise da capacidade humana disponível e a cota de apoio de cada unidade
gerencial, proporcionalmente.
Como o recurso de apoio, calculada a utilização de 10% da MOD por turno nas gerências de serviços e
100% da MOD nas gerências de serviços extraordinários.
No âmbito de frota e equipamentos, as gerências foram mapeadas de acordo com as apresentações
diárias de veículos específicos para remoção de resíduos (caminhões basculantes). Na questão de
equipamentos, considerando o histórico das ações de emergência, o levantamento dos equipamentos
de cortes de árvores (motosserras) e de remoção de resíduos (pá mecânica e mini pá) foram prioritários
para identificação de necessidades da atual distribuição pelas unidades gerenciais, possibilitando o
remanejamento durante as ocorrências imprevistas.
Como o recurso de apoio, calculada a utilização de 50% da frota de basculantes das gerências de
serviços extraordinários, além de 100% de equipamentos de corte de árvores e de remoções de
resíduos.
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PARTE III - PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO E RESPOSTA
- Protocolo de Comunicação de Ocorrência - Centro de Operações
- Protocolo de Resposta de Nível 1 - Gerência de Serviços Extraordinários
- Protocolo de Resposta de Nível 2 - Superintendências Regionais
- Protocolo de Resposta de Nível 3 - Diretoria de Limpeza Urbana

Protocolo de Comunicação da Ocorrência - Centro de Operações
Objetivo

Garantir o correto fluxo de informação e responsabilidade logo após a notificação da ocorrência.

Execução
1. Solicitante interno (COMLURB) ou externo (COR/ SECONSERVA) de posse do endereço da ocorrência
consulta a tabela <COMPETÊNCIA POR BAIRRO> e identifica a GERÊNCIA e a SUPERINTENDÊNCIA
responsável.
2. O operador do Centro de Operações consulta na <LISTA DE RESPONSÁVEIS> o nome e telefone de
contato do Gerente de Serviços Extraordinários e dos telefones fixos da gerência.
3. Caso o Operador do Centro de Operações não consiga contato com o telefone celular do Gerente de
Serviços Extraordinários, notifica a ocorrência à Gerência de Serviços Extraordinários por meios de telefones
fixos.
4. Caso o operador de Centro de Operações não consiga contato com a gerência, consulta na <LISTA DE
RESPONSÁVEIS> o nome e telefone de contato do Superintendente ou Coordenadores e notifica a
ocorrência por celular.
5. Caso o operador do Centro de Operações não consiga executar os itens 3 e 4 então repete a sequência
a partir do item 2 consultando as informações de outra Superintendência.
6. Com a ocorrência informada, o operador do Centro de Operações anota a hora e nome da pessoa que
recebeu a demanda e solicita o retorno quando o encerramento da operação.

Protocolo de Resposta - Nível 1 - Gerência de Serviços Extraordinários
Objetivo

Qualificar a ocorrência de nível 1 e mobilizar efetivo, materiais, veículos e equipamentos necessários ao
atendimento adequado e eficiente da situação de emergência.

Execução
7. A GERÊNCIA DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS recebe a informação do operador do Centro de
Operações e busca o máximo de detalhes da ocorrência para mobilizar os recursos.
8. A GERÊNCIA DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS mobiliza seus próprios garis, veículos e
equipamentos para o pronto atendimento.
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9. Na chegada ao local, o responsável deve estimar se os recursos deslocados para operação são
suficientes para o pronto restabelecimento da normalidade mobilizando recursos adicionais se necessário
conforme a seguinte prioridade:
9.1. Recursos da Gerência de Serviços Extraordinários já empenhada, e/ou
9.2. Recursos da Gerência de Serviços Extraordinários de outra Superintendência, e/ou
9.3. Recursos da Gerência de Serviços limítrofes da Superintendência empenhada, e/ou já empenhada,
e/ou
9.4. Recursos da Gerência de Serviços limítrofes de outra Superintendência
9.5. Para os itens 9.2 e 9.4 os Superintendentes ou Coordenadores deverão ser informados.
1O. A GERÊNCIA DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS executa os serviços necessários para resolver a
demanda.
11. Ao término do serviço, os responsáveis pela operação devem comunicar ao operador do Centro de
Operações e retorno da solicitação.
12. Caso os recursos mobilizados para o nível 1 não sejam suficientes para resolver a demanda, tanto na
estimativa inicial quanto durante a operação, o Gerente de Serviços Extraordinários formaliza extras não
sejam suficientes, tanto na estimativa inicial quanto durante a operação, formalizar junto ao Superintendente
ou seus Coordenadores a necessidade de aporte, iniciando os procedimentos do protocolo de nível 2.

Protocolo de Resposta - Nível 2 - Superintendência Regional
Objetivo
Qualificar a ocorrência de nível 2 e mobilizar efetivo, materiais, veículos e equipamentos necessários ao
atendimento adequado e eficiente da situação de emergência.
Execução
13. O Superintendente ou seus Coordenadores recebem a informação do Gerente de Serviços
Extraordinários empenhados na ocorrência e busca o máximo de detalhes da situação para mobilizar os
recursos.
14. O Superintendente ou seus Coordenadores comunicam aos demais Superintendentes ou seus
Coordenadores a necessidade de recursos adicionais ao nível 1 conforme a seguinte prioridade:
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos

da Gerência de Serviços Extraordinários e de outra Superintendência já empenhada, e/ou
da Gerência de Serviços limítrofes da Superintendência empenhada, e/ou
da Gerência de Serviços limítrofes de outra Superintendência
das Gerências da Diretoria de Serviços Urbanos DSU, e/ou
das Gerências da Diretoria Técnica e de Engenharia DTE.

15. A GERÊNCIA DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS executa os serviços necessários para resolver a
demanda utilizando os serviços adicionais mobilizados para o nível 2
16. Ao término do serviço, os responsáveis pela operação devem comunicar ao Superintendente ou seus
Coordenadores o retorno da solicitação que comunica ao Centro de Operações a conclusão.
17. Caso os recursos mobilizados para o nível 2 não sejam suficientes para resolver a demanda, tanto na
estimativa inicial quanto durante a operação, o Superintendente ou seus Coordenadores formaliza junto ao
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Diretor ou seus Coordenadores, a necessidade de aporte, iniciando os procedimentos do protocolo de nível
3.

Protocolo de Resposta - Nível 3 - Diretoria de Limpeza Urbana
Objetivo
Qualificar a ocorrência de nível 3 e mobilizar efetivo, materiais, veículos e equipamentos necessários ao
atendimento adequado e eficiente da situação de emergência.
Execução
18. O DIRETOR recebe a informação dos Superintendentes ou Coordenadores e busca o máximo de
detalhes da situação.
19. O DIRETOR define um Coordenador de Crise que assume a responsabilidade por:
19.1. Mobilizar garis, veículos e equipamentos da Comlurb adicionais ao nível 2
19.2. Negociar a utilização de recursos públicos.
19.3. Negociar a utilização de recursos privados.
19.4. Coordenar a aplicação dos recursos.
19.5. Definir Controlador que assume a responsabilidade de documentar e divulgar a situação.
20. A Superintendência responsável pela área executa os serviços necessários para resolver a demanda
utilizando os recursos adicionais.
21. Ao término do serviço, os responsáveis pela operação devem comunicar ao Diretor Operacional ou
seus Coordenadores o retorno da solicitação que comunica ao Centro de Operações a conclusão.
22. Caso os recursos não sejam suficientes para resolver a demanda, tanto na estimativa inicial quanto
durante a operação, o Coordenador de Crise formaliza junto ao Diretor, a necessidade de aporte retornando
ao item 19 até a solução da crise.
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ANEXO 1.10
Reportagem O Globo - Sistema que monitora em tempo
real nível de água dos rios está parado desde 2017
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EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Sistema que monitora em tempo real nível de água dos
rios está parado desde 2017
Cidade não tem como prevenir que rios transbordem
Luiz Ernesto Magalhães
12/04/2019 - 04:30 / Atualizado em 12/04/2019 - 04:32

Obra de desvio do Rio Joana leva sete anos para ficar pronta Foto: Custódio Coimbra / Agência O Globo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
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PUBLICIDADE

RIO — O caos que tomou a cidade no início desta semana com as fortes chuvas
teve importante contribuição de rios que transbordaram nas regiões da Tijuca,
na Zona Norte, e de Vargem Grande e de Guaratiba — onde uma pessoa morreu
—, na Zona Oeste. Um sistema de alerta da Rio Águas, que monitorava, em
tempo real, 19 trechos de 17 rios, foi desmontado no fim de 2017. Por falta de
recursos, o contrato para acompanhar esses ecossistemas, que abastecia de
informações o Centro de Operações Rio (COR), está suspenso há 17 meses.

SAIBA MAIS

Heróis da tempestade: Diretora de creche abrigou 50 pessoas perto do local de
táxi soterrado
Temporal entra para estatística de maiores chuvas no Rio desde 2010

Idosa reencontra homem que a ajudou improvisando passagem em meio a
tempestade: 'Sou muito grata'
Crivella descarta estado de emergência e atribui parte dos problemas com chuva
ao aquecimento global

Um funcionário da Rio Águas, que participou da implantação do programa em
2011, conta que, sem acesso aos dados, o COR tem que improvisar na hora
decidir para onde enviar as equipes de socorro que podem fazer dragagens de
A1-203
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emergência ou limpar galerias de águas pluviais em pontos críticos. Quando há
câmeras da CET-Rio disponíveis, como acontece na Avenida Maracanã, é
possível fazer o controle visual. Mas, caso contrário, é preciso enviar equipes
para checar in loco. Um “ponto cego” é o trecho do Rio Cabuçu, em Guaratiba,
que, com o fim do serviço, ficou sem qualquer acompanhamento e transbordou.
O ajudante de pedreiro, Wagner Pereira, foi achado morto no bairro após o
temporal. Ele morreu afogado ao cair de uma passarela sem guarda-corpo numa
área inundada. Na quarta-feira, o prefeito Marcelo Crivella, que nesta quintafeira decretou estado de calamidade no Rio, esteve no Jardim Maravilha.

Nem mesmo a presença constante de agentes é garantia de que não haverá
problemas. No Jardim Botânico, o sistema de comportas da Rua General Garzon
é operado manualmente, mas elas não foram abertas a tempo, na noite de
segunda-feira, o que teria agravado os bolsões d’água na região.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Alto custo é alegado
O contrato de monitoramento dos rios faz parte da lista de serviços e obras
paralisados da prefeitura, elaborada pelo Tribunal de Contas do Município
(TCM), que cita 65 projetos. Alguns estão suspensos há mais de cinco anos.
Como O GLOBO revelou na quinta, a relação inclui R$ 40,8 milhões em
intervenções de drenagem e contenção de encostas em 31 comunidades com
verbas do governo federal repassadas pelo Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC). Segundo o TCM, os serviços estão interrompidos desde 17
de novembro de 2017 porque não havia mais dinheiro em caixa.
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Procurada, a Rio Águas deu outra versão para a suspensão do contrato, alegando
que ele não “contemplava a substituição dos equipamentos, que apresentavam
alto custo de reposição, além da indisponibilidade de algumas peças no
mercado”, afirmou, por nota. “Neste momento, a Rio Águas está testando novas
tecnologias em parceria com o COR”, concluiu.

O sistema Monitor Águas foi implantado em 2011, após um violento temporal no
ano anterior. A expectativa era ampliar o projeto, implantando mais três
estações nas imediações dos piscinões construídos na Grande Tijuca.

— A perda de conhecimentos de hidrologia é muito ruim, porque as condições
dos rios mudam ao longo do tempo. Isso interfere não só na eficiência das
medidas para minimizar os efeitos da chuva, mas também no planejamento das
ações de prevenção. Esses dados poderiam servir até mesmo para alertar a
população por SMS sobre o risco de enchentes — criticou Alfredo Akira,
professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Meio Ambiente da Uerj.

RECEBA NOSSAS NEWSLETTERS

Digite seu e-mail
Veja todas as newsletters

MAIS LIDAS NO GLOBO

1.

Joice diz que deputados foram 'pressionados a dar golpe' no PSL

2.

Parte do prédio onde funcionava a Quatro por Quatro corre o risco de desabar

André de Souza

Diego Amorim

'Já chorei tudo o que tinha para chorar' diz bombeiro durante perícia na Quatro por
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Já chorei tudo o que tinha para chorar , diz bombeiro durante perícia na Quatro por

3.

Quatro

4.

Árvores plantadas por Burle Marx no Parque do Flamengo ﬂorescem após mais de 50
anos

Cecília Vasconcelos

Ludmilla de Lima

5.

Após nova vitória, Flamengo tem 97% de chances de título brasileiro
O Globo

MAIS DE RIO

VER MAIS

Esta matéria não aceita mais comentários
Os comentários são de responsabilidade excluisiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que
viole os termos de uso, denuncie. Leia as perguntas mais frequentes para saber o que é impróprio ou ilegal
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ANEXO 1.11
Relatório Técnico de Danos Provocados Pelas Chuvas
dos dias 8 e 9 de Abril na Cidade do Rio de Janeiro
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PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA
MUNICIPAL DE CONSEVAÇÃO
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO

RELATÓRIO TÉCNICO
DANOS PROVOCADOS PELAS CHUVAS DOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL NA
CIDADE DO RIO DE JANEIRO

~
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MAPA DE OCORRÊNCIA DEVIDO AS CHUVAS DO DIA 08 E
09/04/2019 NA ÁREA DE APl /2
DO ALEMÃO
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Rua Monsenhor Manuel
Gomes, 177

4D Rua Antunes Maciel, 387

4D Rua Escobar, 5
4D Rua Figueira de Melo, 255

•

Rua Comandante Cordeiro de
Farias, 310

CD Rua General Bruce
41 Rua ladeira do Castro
~
Rua Almirante Alexandrino,

2912

9

Rua Eliseu Visconti, 242

fJ) Rua Pacheco Leão

ta Rua Santa Clara
fJ Rua lopes Quintas
$

Rua Visconde de ltaúna

fJ Rua Jorge Gouvêia

•

Rua Comendador Martineli,

263

9

Rua Professor Gabizo, 329

G) Rua Uruguai, 266

Eli) Rua Conde de Bonfim, 471

G
Ladeira dos Guararapes,
Cosme Velho

$

Rua Real Grandeza

G
Avenida Carlos Peixoto,
Botafogo

fiD Parque do Flamengo

e Rua General Sampaio, Cajú
G Rua Mestre Valentim, Centro
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

RIO

PREFEITURA

Secretaria Municipal de Conservação
Subsecretaria de Engenharia e Conservação

Oficio SECONSERVA/SUBEC nº 045/2019
Rio de Janeiro, 17 de abril de 2019.

AD llmo.
Sr. Roberto Nascimento da Silva
Secretário Municipal de Conservação

Assunto: Cumprimento de Diligências / Reconhecimento da Calamidade Pública Federal
Ref.: Número do processo: 59051.006814/2019-13

Em atenção ao Oficio OPISUBEX N"109/2019, estamos encaminhando em anexo,
laudo Técnico composto de relatório fotográfico, mapa de localização e descrição
sucinta dos danos provocados pelo evento extremo chuvoso ocorrido na noite do dia 08 e
madrugada do dia 09 de abril.
Informamos ainda que esta Subsecretaria, a partir da noite do dia 08, lançou mão
dos recursos materiais (equipamentos e insumos) e humanos, disponíveis em seus
contratos de manutenção de logradouros e manutenção dos sistemas de drenagem,
entre outros, para enfrentamento da crise que se instalou no município em decorrência
do evento, trabalhando durante os dias subsequentes, de forma a restabelecer as
condições mínimas de funcionalidade da cidade, sendo os recursos financeiros
empregados na realização desses serviços, integrantes dos contratos acima citados,
estimados na ordem de R$1.605.000,00 (hum milhão seiscentos e cinco mil reais), tendo
como referência os custos unitários componentes das planilhas orçamentárias (catálogo
SCO-RIO) dos respectivos contratos.
Reiteramos que o valor acima informado foi empregado no reestabelecimento das
condições mínimas de funcionamento da cidade, não contemplando a recuperação e
reconstrução dos trechos de logradouros e sistemas de drenagem destruídos ou
danificados, apresentados no relatório que segue.

e
onservaçio
IA E CONSERVAÇÃO
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a> Rua Teíxeíra de Freitas
E!) Rua General Gurjão

f> Rua Frederico Silva
G Rua Carlos Seixas
(D Casa de Banho, Cajü

G Avenida Passos
G) Rua Buenos Aires
C, Rua da Conceição
(D Rua Carlos Setdl

CD Rua Imperatriz Leopoldina
G Praça da República
(1) Rua da Constituição

G Rua Regente Feijó
E?!) Avenida Marechal Câmara
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RJ 16/04/2019
-
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--

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DEVIDO AS CHUVAS DO DIA 08,Q9/04/2019 NA ÁREA APl/2

06-0C - Estrada de Furnas (Alto da Boa Vislll)

Carreruncnto de m:111:rial no acesso ao

tilhllo
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RJ 16/04/2019

RIO

PRHftTUR A

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DEVIDO AS CHUVAS DO PIA 08.09/04/2019 NA ÁREA APl/2

06'GC -cEstradn Dona. Cnstorinn ( Alto da Boa Vista)
Deslizame!!IO l.le Talude ( GEO-IUQ)

06'GC - Rua São Leob:ddo( Silo Conrado)
- Amamento de GAP
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RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DEVIDO AS CHUVAS

'

_ RIO
____ PRErElTURA

_....._

DO DIA 08.09/Q4/2QJ9 NA ÁREA APJ/2

02"GC - Rua Visconde de Niterói 512
Aíundamcnto da GAP

02"GC - Rua Fonseca Teles 06
Afundamento da GAP

O?GC - Rua Dias da Silva Afundamenlo da GAP _
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RIO
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RJ 16/04/2019

.

.

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DEVIDO AS CHUVAS 00 DIA 08,09/04/2019 NA ÁREA APl/2

,.

OrGC- Rua M. Manoel Gomes
Ala :unento

02'GC - Rua G. COl'd~'iro de Farias 31 O
Ala :unento
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RIO

PRHE.T.JAA

RJ 16/04nOI9

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DEVIDO AS CHUVAS DO PIA 08,09/04/2019 NA ÁREA APl/2

02'GC - Ladeira de Sanla Teresa 115
Amamento de GAP

Ala amento

02"GC - Ladeira do Castro 60
Arriamento deGAP

Arriamento dt.>GAP
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02'GC ~ Rua Almirante Alexandrino 2926
Amamento deGAP

02'GC - Rua Almirante Alexandrino 2912
Amamento deGAP
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RIO

PRE.íE. l':' URA

RJ 16/04/2019

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA

DEVIDO AS CHUVAS DO DIA 08.09/04/2019 NA ÁREA APl/2

02"GC - Rua Almirante Alexandrino 5326
Amamento de GAP

02'GC - Rua Eliscu Visconti 242
Arriamcnto de GAP

03"GC - Ru:i Pacheco Leão
Alagamento

03"GC Ru:i Sanl:i Clara

03"GC - Rua~Santa Clara

Amamento de GAP

Arriamento de GAP
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RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DEVIDO AS CHUVAS DO DIA 08,09/04/2019 NA ÁREA APl/2

03"GC - Rua Visconde de l!auna
Carreamento de Paralelos

~-

-

.

s• GC - Rua Comendador Martinelli n.

0

263

Ocorrência: Construção de caixa

Carreamento de Paralelos

s• GC - Rua Comendador Martlnelll n.º 263

s• GC - Rua Prof. Gablso n.º 329

Ocorrência: Assentamento de Capoeira

Li m eza mecânica de caixa de ralo
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RIO
PRHElTWU

RJ 16104/2019

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DEVIDO AS CHUVAS DO DIA 08.09/04/2019 NA ÁREA APl/2

s• GC - R_ua Uruguai n.º 266
Limpeza mecânica de caixa de ralo

5ª GC- Rua Comendador Martinelli n.º 601
Assentamento de sinalização

5ª GC • Rua Conde de Bonfim n.º 47 1
Limpeza mecânica de caixa de ralo

04ªGC ·Ladeirados Guararapes - Cosme Velho
Deslizamento de terra e arrancamento de pavimento
em paralelo

04"GC - Rua Real Grandeza, entre Rua Pinheiro
Guimarães e o Túnel Velho - Botafogo
Obstru ão de GAP
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RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DEVIDO A S CHUVAS 00 DIA 08.09/Q4/2Ql 9 NA ÁREA AP 1/2

04!GC - Av. Carlos de Peixoto - Botafogo
Deslizamento de encosta

04!GC - Parque do Flamengo - Flamengo

Alagamento de área em saibro

AI amento
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RELATÓRIO DE OCORRêNCIA DEVIDO AS CHUVAS DO DIA 08,09/04/2019 NA ÁREA APl/2

Ol"GC • Casa de banho, Cajú
Alagamento

Ol"GC - Rua Carlos Seixas
Alagamento

Ol "GC - Avenida A8f111ldo Caiado de Castro
Ala amento
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RJ 16/04/2019

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DEVIDO AS CHUVAS DO DIA 08,09/04/2019 NA ÁREA AP l/2

Ala amento

Ol"GC - Praça da República
Al3 am1.'IIIO

OlªGC - Rur1 lmperalriz Leopoldina
Ala•a1111:nto
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RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DEVIDO AS CHUVAS DO DIA 08.09/04/2019 NA ÁREA AP!/2

Ala amento
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GERENCIA

1"

LOGRADOURO

Rua Frederico Silva com General Caldwell

Rua do Passeio - Pós Chuvas

Rua do Santana com Benedito Hipólito

1ª

Rua Gustavo Barroso, lateral do CIAD

Rua Vidal de Negreiros
OBS: Reparo será feito pela Porto Novo

2f

RUA VISCONDE OE NITERÓI, 512 • MANGUEIRA
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LADEIRA OE SANTA TERESA, 115 - SANTA TERESA

LADEIRA DO CASTRO, 60 - SANTA TERESA

MORRO DOS PRAZERES - SANTA TERESA

RUA ABDON MILANEZ, 11 - SÃO CRISTÓVÃO

RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO, 2912 • SANTA TERESA

2•

RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO, 2926 • SANTA TERESA

21

RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO, 5326 - SANTA TERESA
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21

RUA DIAS DA SILVA, 19- BENFICA

RUA ELISEU VISCONTI, 242 • SANTA TERESA

24

RUA FONSECA TELES, 6 • SÃO CRISTÓVÃO

RUA MONSENHOR MANOEL GOMES, 177 E 187 - SÃO
CRISTÓVÃO

31

Rua Benjamin Batista

Rua Santa Clara
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31

Rua Sara Vilela

RUA REAL GRANDEZA ESQ. COM RUA VILA RICA

TRAVESSA EURICLES DE MATOS Nº 40

RUA MARIA EUGÊNIA Nº 435

RUA SENADOR EUSÉBIO Nº 43

RUA DA PASSAGEM, Nº 165

Rua Comendaor Martinelli n.º 263
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se

Rua Comendaor Martinelli n.ª 601

$1

Rua dos Artista 269

6f

61

efeito Mendes de Morais nº 1500 ( São Conrado) -Arriamento

Joá, Retorno para Estrada da Gavea - São Conrado - Arriame

Estrada do Joá, nº 88 - São Conrado • Arriamento de GAP

!>1

Rua Sdão leobaldo n• 31 • São Conrado - Arriamento de GAP

6t

Estrada do tijuaçu,58 • São Conrado • Arriamento de GAP
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GERENCIA

LOGRADOURO

111

RUA QUATIS N 21

11!

RUA SO WAlOEL SARMENTO N 291

ESTRADA DO DENDE N 680

11!

AVENIOA DO MAGISTÉRIO N 390
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RUA VICENTE PONTES C/ RUA MUIATUCA

11!
11!
11!

RUA SARGENTO OT VIO SODR
RUA MACARI C/ RUA MARAPET
RUA JORGE DE LIMA
AVENIDA ILHA 00 FUNDÃO N 139
PRAÇA 00 ZUMBI AO LADO DO CLUBE JEQUIA
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GERENCIA

LOGRADOURO

1

OBS./ FOTO

12•Gc
12•GC
121 GC
121 GC
12tGC
121 GC
121GC
121GC
12•GC
12•GC
121 GC
121 GC
121 GC
121 GC

Rua Torlba 106- Colé11lo
Rua Angal esq e Av Vicente de Carvalho -Vila Kosmos
Rua Santa Luz 321 - lraJá
Rua Santa Luz esqulna com Rua Florandla • lraJá
Rua Ministro Godofredo Cunha e Avenida Braz de Pina • Vila da Penha
Rua ZUda 75 - lrajá
Estrada de Colégio 576 • Colégio
Rua Blanc de Fre!tas esquina com Rua Luls Machado · Vila Kosmos
Rua Candldo das Neves 10 • Vila Kosmos
Rua Fernandes Bastos 29 • lrajâ
Estrada Agua Grande esquina com Rua Cruz Jobim • lra)á
Travessa da Fraternidade 52 • Vila da Penha
Rua Carolina Amado 1244 - lraJá
Rua Gulrarela 740 • lrajá

12•GC

Avenida Monsenhor Felix 1077 • lraJá
Rua Dona Maria Enfermeira 67 • Vicente de Carvalho
Rua Aelra 550 • Vila Kosmos
Avenida Momenhor Felix 516 - lra)á
Rua Hugo Baldessarlnl 315 • Vista Alegre
Rua Professor João Massena 134 • Vista Alegre
Rua SJo João Gualberto 471 • VIia da Penha
Rua Felix Pereira 130 - lraJá
Rua Marco Polo esquina com Rua Ollvelra Belo - Vila da Penha
Rua São João Gualberto 471 • V,la da Penha

121 GC
121GC
121 GC
121 GC
121 GC
12• GC
121 GC
121 GC
121 GC

-

A1-232

Afundamento {Passeio)
Afundamento (Ramal de de Ralo)
Afundamento de GAP
Afundamento de GAP
Afundamento (Ramal de de Ralo)
Afundamento de GAP
Afundamento de GAP
Afundamento de GAP
Afundamento de GAP
Afundamento de GAP
Afundamento (Passeio)
Afundamento (Passeio)
Afundamento (Passeio)
Afundamento (Ramal de de Ralo)
Afundamento (Passeio}
Afundamento de GAP
Afundamento {Ramal de de Ralei
Afundamento (Passeio)
Afundamento de GAP
Afundamento de GAP
Afundamento de GAP
Afundamento (Passeio)
Afundamento de GAP
Afundamento de GAP

~~

,J::.IJS11AGEM lDEtr·ARRL4lMLN1:0S
'

'

,.

...

13"GC

--

LOGRADOURO

l3"GC
l3"GC

Rua CorU<lpe N" 1041 Marechal Hermes

13"GC
13'GC
13'GC
13'GC
13"GC

Rua Oo Caíé N" 154 Rocha Miranda
Rua Alexandre Passos N' 156 Bento Ribeiro
Rua Bagdad 296 Honório Gurgel
Rua Bernardo Guimarães com Clarlmundo de Melo Quintlno
Rua paramlrlm N" 350 Bento Ribeiro

13'GC

Rua Alberto Silva N" 192 Cascadura

13"GC
13'GC
13'GC
13'GC
13'GC

Rua Américo Vespúclo N' 34 Engenheiro Leal
Rua Araruna N" 145 Qulnttno
Rua Belize N' 225 Marechal Hermes
Rua Caconde N' 350 Bento Ribeiro
Rua Elias da SIiva N' 361 Qulntlno

13'GC

Rua Francisco Glfone N' 59 Camplnho
Rua Goiabeira Bento Ribeiro

13'GC
13'GC
13'GC

Rua lgarata N' 187 Honório Gurgel
Rua Marlo Hermes N' 217 Bento Ribeiro
Rua Navarro da Costa Marechal Hermes
Rua Piratuba N' 187 Rocha Miranda

13'GC
13'GC
13'GC

Rua Sarava~ N' 195 Marechal Hermes
Rua Velasques N" 82 Honório GU<gel
Rua Vieira Cauto N" 566 Rocha Miranda

13'GC

-------- .....

--

-

··--

FOTO

Rua Erltiba esq com Rua Caconde Bento Ribeiro
Rua Barão de Jacul N" 41 Oswaldo Cruz

13'GC

..-

-
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ÍÜIS:Tr4GEÍVI DE ARRIAMENirOS

CQªO RDl!NJrDORIA

.

GERENCIA

LOGRADOURO

141
141
141
14!
14!
141

149

RUA GAL. AUGUSTO SISSON, 306 • ANCHIETA

141

RUA BELCHIOR MOREIRA, 25 • GUADALUPE
RUA SÃO BRETÃNIO, 188 • GUADALUPE
RUA CALAMA, 75, 155, 165, 289,347 • GUADALUPE
ALAMEDA CALDENSE, 257 • PAVUNA
AV.CHRISÓSTOMO P. OLIVEIRA, 719 • ANCHIETA
ALAMEDA CORÍNTHIANS, 170 • PAVUNA
RUA CRACITUBA, 195 • RICARDO DE ALBUQUERQUE
RUA SGT DERMEVAL GIL, 171 e 179 • PAVUNA
RUA DORES DO TURVO, 167 • PAVUNA
RUA EDMUNDO JR, 99 • PARQUE COLÚMBIA
ETR DO ENGENHO NOVO C/ RUA ENG!! ARMINDO RANGEL· ANCHIETA
RUA GAL ETCHEGOYEN, 199 • PARQUE COLÚMBIA
RUA EUGl!NIO CÂNDIDO CARDOSO, 46 • PARQUE ANCHIETA
RUA FROES DE ABREU, 140 e 232 • ANCHIETA
RUA FRUHBECK, 166 • COELHO NETO
RUA GILSON RESENDE, 105 • PARQUE ANCHIETA
RUA GUANANDI, 280 e 535 • RICARDO DE ALBUQUERQUE
RUA GUAXINDIBA, 327 • COELHO NETO
RUA HERCULANO PINHEIRO, 37, 100 e C/ AL. FLUMINENSE· PAVUNA
RUA ILDEFONSO ALBANO, 101 • GUADALUPE
RUA ITAICI, 76 • ANCHIETA
RUA PROF. JOSÊ ALBERTO, 74- GUADALUPE
RUA JOSÊ LOURENÇO, 139 e 166 • ANCHIETA
RUA JUNO, e/f E.M. OTÁVIO KELLY • PAVUNA
RUA JURUBEBA, 681 • PARQUE ANCHIETA
RUA JUSTINO MARTINS, 33, 35 e 37 • GUADALUPE
RUA LEOCÁDIO FIGUEIREDO, 755, 781 e 801 - GUADALUPE
RUA LEOPOLDINA BORGES C/ RUA ITATIAIA· ANCHIETA
RUA LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO, 31 • PARQUE ANCHIETA
RUA LUIZ CARLOS CABRAL, 92 • PARQUE ANCHIETA
RUA LYSSES MELGAÇO, 655 • PARQUE ANCHIETA
RUA SGT MANOEL CHAGAS C/ RUA AFONSO TERRA - PAVUNA
RUA CAP. MÁRIO BARBEDO, 140 • PARQUE ANCHIETA
RUA MATRICÁRIA, 225 • GUADALUPE
RUA MlNERVINA NUNES DA COSTA, 477 e 1031 • PARQUE ANCHIETA
RUA MOGIQUI C/ RUA GRUMATÃ • COSTA BARROS
RUA MONDEGO, 91 • RICARDO DE ALBUQUERQUE
RUA SEN. MOZART LAGO, 201- COELHO NETO

141
141
141

141
141
141
14!
141
141
141
141
141
141
14!
14!
14!
141

141
141
141
141
141
141
141
141

141
141
14!
141
14!

141
141

141
141
141
141
141

3

FOTO

RUA ABAUNA, 29 e 625 • PARQUE ANCHIETA
RUA ACEGUA, 122 • COELHO NETO
RUA AFONSO TERRA, 120 • PAVUNA
RUA AGROPIRO, 01 • COSTA BARROS
RUA ALDOMIRO DANTAS, 110 • PARQUE ANCHIETA
RUA MINISTRO ALFREDO SA, 334 • COELHO NETO
RUA ENGD ALMEIDA GOMES, 31 • GUADALUPE
RUA APOLO, 602 e 652 • PAVUNA

141
141

'

2• CRC - A
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141
141
14!
14!
141
141

141
141
141
14!

141
14!

141
141
14!
141
141
14!
141

RUA NATALINA TEIXEIRA C/ RUA ARNALDO MURINELLI • ANCHI ETA
RUA NELSON PAIXÃO, 33 e 43 • PAVUNA
RUA ORÉLIA, 70 • GUADALUPE
RUA OURINHOS, 68 e 89 · PAVUNA
RUA PARAGUASSU CARNEIRO, 180 e 402 • PARQUE ANCHIETA
ALAMEDA DAS PASTORINHAS, 177 • PAVUNA
RUA PINHEIRO CHAGAS, 192 • PARQUE ANCHIETA
RUA RODRIGO CABRAL, LT25, QD17 • PARQUE COLÚMBIA
RUA SEBASTIÃO CALDAS, 29 - PARQUE ANCHIETA
RUA SERRA LEOA, 122 e 172 • PARQUE COLÚMBIA
RUA SILVESTRE FILIPPI, 204, 720, 1245 e C/ RUA ÉLVIO DE MOURA ·
RUA TAQUARUÇU, 85 - RICARDO DE ALBUQUERQUE
RUA UMBUZEIRO, 189 • RICARDO DE ALBUQUERQUE
RUA VOLTA REDONDA, 85 • PAVUNA
RUA ADILSON MAIA, 204 • PARQUE ANCHIETA
RUA ENGP ARMINDO RANGEL llS, LT38 • ANCHIETA
RUA BOAÇU, 49- RICARDO DE ALBUQUERQUE
RUA DA JAQUEIRA, 08 • COELHO NETO
RUA JOSÉ PITANGA, 275 • COELHO NETO

141

RUA SERAFIM BRAGA, 190 e 255 • COELHO NETO

141
141

RUA JORN. HERMANO REQUIÃO, 380 • GUADALUPE
RUA EMELEC (COM. PQ ESPERANÇA) · ANCHIETA

A1-235

MAPA DE OCORRÊNCIA DEVIDO AS JHUVAS DO DIA 08 E
09/04/2019 NA ÁREA DA 2ª CRC - AP3
AP3

•
•
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4D
Avenida Prefeito Sã Lesse,
Coelho Neto

•

Av. Pastor Martin Luther King
Junior, Coelho Neto

Gl Ruas Mercúrio e Herculano
$
Rua Nossa Senhora da Penha,
Pavuna

$

Ilhado
Govemadc

§

Rua Carolina Machado

f> R. Barão do Bananal, 70

JARDIM
CR.\MAC>IO

VILA
LEOPOLDINA

SAJITOCUAS

Av. Oom Hélder Câmara e/ f a
Cidade da Policia •
Jacerezinho

8

IR.10iSI

Nova Iguaçu

Rua Aripua, Pavuna

Gl) Rua Ernesto Vieira, Anchieta

G
Rua Vicente Januz1, Anchieta
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T•

PREFEITURA
•

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃ~
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇAO

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DEVIDO AS CHUVAS DO DIA 08 e 09/04/2019 NA
ÁREA DA 2! CRC - AP3

07ª GC -Av. Dom Hélder Câmara e/f a
Cidade da Polícia-Jacarezinho
Ocorrência : Limp. Man. Cx Ralo

07ª GC - Rua Conde de Azambuja com
Travessa Brito de Lima - Maria da Graça
Ocorrência : Limp. Man. Cx Ralo
(Alagamento)

07ª GC - Rua Conde de Azambuja com
Travessa Brito de Lima - Maria da Graça
Ocorrência : Limp. Man. Cx Ralo
(Alagamento)

07ª GC - Rua Conde de Azambuja com
Travessa Brito de Lima - Maria da Graça
Ocorrência : Limp. Man. Cx Ralo
(Alagamento)

A1-237

PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DEVIDO AS CHUVAS DO DIA 08 e 09/04/2019 NA

ÁREA DA 2! CRC - AP3

07ª GC - Rua Conde de Azambuja com
Travessa Brito de Lima - Maria da Graça
Ocorrência : Limp. Man. Cx Ralo
(Alagamento)

07ª GC - Rua Conde de Azambuja com
Travessa Brito de Lima - Maria da Graça
Ocorrência : Limp. Man. Cx Ralo
(Alagamento)

07ª GC - Rua Conde de Azambuja com
Travessa Brito de Lima - Maria da Graça
Ocorrência : Limp. Man. Cx Ralo
(Alagamento)

07ª GC - Rua José Mirales, 42
Ocorrência : Sinalização Afundamento
GAP

A1-238

•

PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃ_9
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇAO

RELATÓRIO DE OCORRtNCIA DEVIDO AS CHUVAS DO DIA 08 e 09/04/2019 NA

ÃREA DA 2! CRC - AP3

07ª GC -Av. Dom Hélder Câmara e/f a
Rua José Rubino - Higienópolis
Ocorrência: Reposição Tampão PV
Concreto

07ª GC - Av. Dom Hélder Câmara e/f a
Rua José Rubino - Higienópolis
Ocorrência: Reposição Tampão PV
Concreto

07ª GC - Av. Dom Hélder Câmara e/f a
Rua José Rubino - Higienópolis
Ocorrência: Reposição Tampão PV
Concreto

07ª GC - Av. Dom Hélder Câmara e/f a
Rua José Rubino - Higienópolis
Ocorrência: Reposição Tampão PV
Concreto

A1-239

PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DEVIDO AS tHUVAS DO DIA 08/04/2019 NA
ÁREA DA 12! GC / IRAJÁ - AP3

Logradouro: Av. Pastor Martin Luther King Jr.
Ocorrência: Alagamento

Logradouro: Estr. da Agua Grande
Ocorrência: Alagamento

Logradouro: Estr. da Água Grande
Ocorrência: Afundamento

A1-240

PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DEVIDO AS CHUVAS DO DIA 08 E 09/04/2019

NA ÁREA DA 2! CRC - AP3

-

13DGC- Rua Primavera 129. limpeza de Galeria
~

)-

13DGC- Rua Goias 1050, Limpeza de caixa de ralo

13º GC-Cerco na Av.dos Italianos

13"GC- Rua Carolina Machado Esq. Rua Picuí

A1-241

...
PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DEVIDO AS CHUVAS DO DIA 09 E 10/04/2019
NA ÁREA DA 2! CRC - AP3

14! GC - Av. Pref. Sá Lessa e outras,
Coelho Neto;

14! GC - Av. Pastor Martin Luther King
Jr, em frente a Estação de Metrô Acari
- Fazenda Botafogo, Coelho Neto;

Ocorrência: Alagamento, devido ao
transbordamento do Rio Acari.

Ocorrência: Alagamento, devido ao
transbordamento do Rio Acari.

141! GC - Ruas Mercúrio e
Herculano Pinheiro, Pavuna;
Ocorrência: Alagamento, devido ao
transbordamento do Rio Pavuna.

141! GC - Ruas Mercúrio e Herculano
Pinheiro, Pavuna; Ocorrência:
Alagamento, devido ao
transbordamento do Rio Pavuna.

Providências: Limpeza manual de
caixas de ralo.

Providências: Limpeza manual de
caixas de ralo.

A1-242

PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO

14! GC- Rua Ernesto Vieira, 347 -Anchieta

14!! GC - Rua Ernesto Vieira, 347 - Anchieta

Ocorrência: Deslocamento de tampões de
concreto, sobre galeria retangular;

Ocorrência: Deslocamento de tampões de
concreto, sobre galeria retangular;

Providências: Estivemos no local, porém não
foi possível reposicionar os tampões, devido
cano de água potável rompido.

Providências: Estivemos no local, porém não
foi possível reposicionar os tampões, devido
cano de água potável rompido.

14!! GC - Rua Vicente Januzzi e outras,
Pavuna;
Ocorrência: Alagamento, devido ao
transbordamento do Rio Pavuna.

A1-243

GERENCIA

LOGRADOURO

FOTO

RUA ANTÓNIO AUSTAEGÊSILO, 327 (PRAÇA PALOMA) INHAÚMA

7ªGC

RUA CARDOSO QUINTÃO, 691 - TOMÁS COELHO

7ªGC

BECO DO CARREIRINHO COM RUA PACHECO JORDÃO HIGIENÓPOLIS

RUA FREDERICO ALBUQUERQUE, 106- HIGIENÓPOLIS

RUA UBIRACI, 31 - HIGIENÓPOLIS

7ªGC

RUA CANITAR - INHAÚMA

AV. PASTOR MARTIN LUTHER KING JR, 2167 - INHAÚMA

A1-244

7°GC

RUA LAGO VERDE, 58 • INHAÚMA

7ªGC

RUA ALBANO FRAGOSO, 155 - INHAÚMA

7ºGC

VILA SÉRVIO TÚLIO - INHAÚMA

7ª GC

RUA DO ARVOREDO - HIGIENÓPOLIS

7ª GC

RUA SANTA MARIANA COM RUA ÁLVARO DO CABO HIGIENÓPOLIS

7ºGC

TRAVESSA POSSÓLO, 18 - INHAÚMA

7ªGC

RUA GUARABU, 100 • INHAÚMA

A1-245

GERENCIA

8t GC

LOGRADO URO

FOTO

Rua Dona Francisca, 441, Uns de Vasconcelos 2m

~

-·
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~
.... ---;. . ... -,- ~...

- - -

81 GC

Rua Dona Francisca, 441, Uns de Vasconcelos 2m

8• GC

Rua Paula SIiva Araújo, 10, Méler 5 m

81 GC

Rua Paulo SIiva Araújo, 10, Méier 5 m

BIGC
SIGC
81 GC
81 GC
81GC

Rua Baldraco 141
Rua do En enho Novo 153
Rua Monsenhor Gerõnimo com Rua Ana Leonidea
Rua Fi ueiredo Pimentel com Rua Jurua
Rua Gastão Lobão nº 186
Rua Silva Mourão com Av. Dom Hélder Câmara
Rua Elias da Silva nº 23

81 GC

B•GC

A1-246
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GERENCIA

~

~

LOGRADOURO

Rua Barreiros, esquina com Avenida Tel•eira de Castro ·· Ramos

91 GC · Ramas
Afundamento de GAP 800mm

91 GC- Ramos

9t GC · Ramos

Rua Andorinha, 540 - Olaria
Afundame,,to de GAP

Rua Roberto SIiveira, 41 - Maré
Afundamento de GAP

Rua Roberto Silveira, 64 · Maré
Afun damento de GAP

9t GC · Ramos

91 GC • Ramos

Rua Teixeira Ribeiro, com Rua da Regeneração · Sonsucesso
Afundamento de Ramal de ralo

Rua Andre Azevedo, 6 • Olaria
Afundamento GAP

A1-247

91 GC - Ramos

Rua Clemencoau, S1 • Bonsucesio
Afundamento GAP

A1-248

GERENCIA

LOGRADOURO

lOIGC

RUAMATHEUSI.EVINOOOSSANTOS, NI 27

lOfGC

RUA CINTRA COM AVENIDA LOBO JÚNIOR

lOtGC

RUA DOUTRO LUIZGAUDIE LEY, NI 62

IO•GC

RUA ENES flLHO, N• 168

101 GC

RUA MARECHAL ANTÔNIO OE SOUZA, Nt 342

A1-249

IClfGC

RUA SULTANA, Nf 125

lOIGC

RUA BUCARESTE. Nt 810

10I GC

RUA ROBERT SCHUMMAN, N9 522

IOICiC

RUA XAVIER PINHEIRO, NI 05

!OtGC

RUA COROO\IIL COM RUA LUCAS RODRIGUES

lOt GC

RUA LAGOA MIRIM COM RUA !AGUARÃO

A1-250

10tGC

RUA IRANDUBA, 244

101 GC

RUA (UIZA. Ni 10S

lOIGC

ESTRADA DO OVITUNGO, 783

lOIGC

RUA AINAMÁ. NI 60

lOIGC

RUA AlNAMÁ. NI 678

1Nt:I"'

Df.,. A-.J<": QA

nnc

DCIC

A1-251

lOIGC

RUA CARAUNA COM smMBRINA

RUA GRAÚNA. 244

lOIGC

RUA HELVETIA

101GC

RUA TAILÂNDIA

lOIGC

RUA VIÇOSA. NI 44

A1-252

101 GC

RUA VIÇOSA, NI 74

lOIGC

RUA MENOOZA. Nt 344

101 GC

RUA RIO APA, Nt 1053

A1-253

MAPA DE OCORRÊNCIA DEVIDO Js CHUVAS DO DIA 08 t: )
09/04/2019 NA ÁREA DA 3ª CRC - AP4
'I'

Camada sem título

TANQUE

o
Av Engenheíro Souza Filho
(Regatas}

FREGUESIA
(JACAREPAGUÁ)

e

CIDADE

Av. Ayrton Senna (Salda do

DE DEUS

SESC)

e
Estrada dos Bandeirantes
(Motel Joy)

o
Rua ltabuna da Floresta Morro do Banco

•

VARGEM
GRANDE

CAMORIM

a

•

ANIL

Parque
Necíonal
daTijui:a

JACAREPAGUÁ

.,.·

Viste,ChJílll,S8:.~

VARGEM

w PEQUENA

Pedrf l•A
Gávea T

Av Ayrton Senna • Mergulhão
B1llyB1anco
0 Av Fleming

•

Av Evandro L1ns e Silva · PrôM
a Ponte Lúcio Costa

O Eslr. do ltanhangá, 2222
C) Estrada do Pica-Pau

o
Av. Miguel Antônio Fernandes

•

Comunidade Fontela· Vargem
Pequena

41>
Rua Professor Sílvio Elia Comunidade Santa Luzia

G) Av. Olof Palme (Camorim)

•

Praça do Barra Bonita ·
Recreio
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RO C

PREFEITURA
· DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO
COORDENADORIA GERA L DE CONSERVAÇÃO

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DEVIDO AS CHUVAS DO DIA 08 E 09/04/2019
NA ÁREA DA 3! CRC - AP4

lS!GC - LOCAL;
COMUNIDADE

MUZEMA

OCORR~NCIA;

ALAGAMENTO E
AFUNDAMENTO
OE PISTA

A1-255

PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DEVIDO AS CHUVAS DO DIA 08 E 09/04/2019
NA ÁREA DA 3! CRC - AP4
16! GC (SEM FOTOS) - Ruas e comunidades do Bairro de Curicica, Taquara e Vila Vatqueire; Ocorrências: Casas
inundadas e ruas alagadas.

17!GC- LOCAL; MORRO DO BANCO (ITABUNA DA

FLORESTA)
OCORRENCIA; AFUNDAMENTO DE PISTA

A1-256
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PREFEITURA
DA CIDADE 00 RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL OE CONSERVAÇÃO
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DEVIDO AS CHUVAS DO DIA 08 E 09/04/2019
NA ÁREA DA 3! CRC - AP4

171GC- LOCAL; AV. AYRTON SENNA, MERGULHÃO BillV BLANCO
OCORRENCIA; ALAGAMENTO DO MERGULHÃO Y

17!GC- LOCAL; AV. FLEMING
OCORRENCIA; AFUNDAMENTO DA PISTA

A1-257

PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DEVIDO AS CHUVAS DO DIA 08 E 09/04/2019
NA ÁREA DA 3! CRC - AP4

17!GC - LOCAL; ESTRADA DO PICA PAU
OCORRtNCIA; QUEDA DE BARREIRA E AFUNDAMENTO DE PISTA.

18!GC- LOCAL; AV. MIGUEL ANTONIO FERNANDES (RECREIO)
OCORRtNCIA; AFUNDAMENTO DE PISTA. ALAGAMENTO E BOCA
DE LOBO DANIFICADA.

A1-258

PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DEVIDO AS CHUVAS DO DIA 08 E 09/04/2019
NA ÁREA DA 3!! CRC - AP4

18!GC-LOCAL; PRAÇA BARRA BONITA (RECREIO)
OCORRt NCIA; ALAGAM ENTO

A1-259

PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO

AV. ENGENHEIRO SOUZA FILHO - COMUNIDADE MUZEMA

ELEVAÇÃO DO GREIDE

A1-260

PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO
~:~~,...., COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO

EST. DO ITANHANGÁ N2: 2222

LIMPEZA MANUAL E MECÂNICA

A1-261

GEREN

LOGRADOURO

15

ESTRADA DO SERTÃO

A1-262

COORDE~ADORIA • Al!4 (3fl CRC)
GERENCIA

LOGRADOURO

16

RUA ANOROCLES

16

RUA ARLEQUIM

15

RUA DAS CAMEUAS

RUA DOS 810l0G0S

A1-263

16

RUA DELFOS

16

RUA EVARISTO DE MORAES

16

RUA FLORIANOPOLIS

16

RUA GUILHERME VELOSO

16

RUA HERCULANO IA

A1-264

16

RUA HERCULES

RUA ITAGUAJE

16

RUALAMIM

16

RUA GENERAL OLIVIO UZEOA

16

RUA NOVA SARDENHA

A1-265

ESTRADA DOS TEIXEIRAS

16

RUA VERDADEIRO PATRIOTA

Hi

RUA SEBASTIÃO JOSE LAPOARACE

16

RUA TRINCA FERRO

16

RUA SÃO MARIANO SCOTT

A1-266

16

RUA CANEUNHA

Hi

RUAAlBANO

16

RUAAlBANO

16

RUA ARICANGA

16

RUA HERCUtANDIA

A1-267

16

RUA GUARANESIA

16

RUAMAROLO

16

RUAMARANGA

RUA SIBAUNA

16

RUA 0A REVERENCIA

A1-268

.
GERENCIA

LOGRADOURO

17•GC

AV, ARMANDO LOMBARDI ESQUINA COM PAULO MAZZUCHELU

17tGC

AV, LUTHER KING, PROXIMO AO N1106

171GC

AV. PREFEITO OULCIOIO COM RUA AlFREOO COLOMBO

17tGC

AV. PREFEITO OULCIDIO PROXIMO A PONTE LUCIO COSTA

A1-269

RUA BOLITREAU FRAGOSO, NR120

171GC

RUA JOHN KENNEDY COM ZACO PARANÁ

17tGC

RUA JORGE DODSWORTH MARTINS. N9335

17•GC

RUA JORGE OODSWORTH MARTINS, N•lSO

17tGC

RUA PIO BORGES DE CASTRO COM AV. OI CAVALCANTI

A1-270

17•GC

AV. ERICO VERRISIMO, N1901

171GC

AV- GILBERTO AMADO, N1380

171GC

AV. MARECHAL HENRIQUE LOTT, N170

171GC

AV- MINISTRO IVAN UNS. N1340

171GC

RUA CORONEL EURICO DE SOUZA GOMES FILHO, 187

A1-271

RUA PROCURADOR MACHADO E SILVA. Nll680

AV. FLEMING PROXJMO A AV. VITOR KONDER

AV. CANDIDO PORTINARI, PROXIMO A GUARITA

RUA IVALDO DE AZAMBUJA. Nf420

A1-272

~·
GERENCIA

LOGRADOURO

18

Estr do Camarim altura do n2 850 - Camarim

18

Estr do Camarim altura do n!! 874 • Camarim

A1-273

A1-274

LOGRADOURO

GERENCIA

19! GC

FOTO

RUAARITIBA

RUA PADRE MIGUEL

19! GC

RUA CAPITÃO TEIXEIRA

RUA CARDOSO MARTINS

A1-275

4ª CRC-Al!5

GERENCIA

LOGRADOURO

19t GC

RUA EDUARDO BARBOSA NI 226 AO 175

19~GC

RUA MARECHAL MACIANO NI 1271

19tGC

RUA PIRAQUARA N9 1398

FOTO

RUA NEPOMUCENO N2 104 - REALENGO

SEM FOTO

RUA FIGUEIREDO CAMARGO N2171 {PONTO CHIC)

A1-276

GERENCIA

LOGRADOURO

19tGC

ESTII. DA CANCEIA PRETA, 64

191GC

RUA ARITlBA, 242

191GC

RUA 00 CACAU, Z3Z

t 9tGC

RUA 00 IMPtRADOR, 746

19•GC

RUA EDUARDO IIARBOSA, 206

A1-277

19•GC

RUA. EOUAROO 6.AFlBOS.A, 226

RUA ESPADARTE, E5Q. COM RUA CAP TEIXEIRA

191GC

RUA GOUlART OE ANDRADE, 405

19tGC

RUA HENRIQUE MARTINS, 1S6

l91GC

RUA HfNRIQUE MARTINS, 166

J91GC

RUA ITAPEClRICA

!91GC

RUA JOS( VII.AS BOAS. 304

A1-278

191 GC

RUA JUNCAL

SEM FOTO

191GC

RUA LEOCÁOIA, B6

SEM FOTO

19tGC

RUA l.EVERGER

SEM FOTO

191GC

RUAUZAROA

SEM FOlO

19tGC:

RUA MAGALHÃES GANOAVO, 227

SEM FOTO

19tGC

RUA MIRANGA

SEMfOTO

191 GC

RUA NII.ÓPOUS

SEM FOTO

19• GC

RUA PEORO GOMES, 75

SEM F011)

191 GC

RUA PIRAQUARA, 854

SEM FOTO

19' m:

RUARIB...MAR

SEM FOTO

UtGC

RUA VIAf,IÔPOUS

SEM FOTO

191GC

RUA ARROZAL

SEM FOTO

191GC

RUA CARDOSO MARTINS, 27

SEM FOTO

191 GC

RUA CARDOSO MARTINS, 56

SEM FOTO

19•GC

RUA CARUMBÉ, 104

SEM FOTO

19•GC

RUA CRISTALINA

SEM FOTO

19tGC

RUAClJRmSA

SEM FOTO

191GC

RUA HEUO 00 AMARAL

SEM FOTO

231 GC

RUA OAMOLÃNOIA, EQUINA COM ESTRADA 00 PIAI, PRAIAOA BRISA. CAlXA DO NPV
DESTRUÍDA. PUAS REDES DE GRANDE DIÃMETRO l.500 ou 1000

A1-279

UISTrAGEM DE ARRIÃMEN;1'8S

4ª CRC-AP.5

GERENCIA

WGC

LOGRADOURO

FOTO

RUA S1LVA CARDOSO Nt 349

RUA OLIMPIA ESTEVES Nt 394

20 iGC

RUA DONA MARLUCIA Nt 19

20iGC

RUA RANGEL PESTANA NI 1037

RUA DA FEIRA COM RUA BANGU

SEM FOTO

A1-280

GERENCIA

LOGRADOURO

20tGC

RUA OA FEIRA COM RUA SANTA CECÍLIA

20tGC

RUA RAUL PEDERNEIRAS

FOTO
SEM FOTO

201GC

RUA GNERAL JACQUES OURIQUES EM BANGU ENTRADA
DE PADRE MIGUEL

20tGC

AV. CARLOS SAMPAIO CORREIA COM RUA CAPITÃO SENA

20tGC

AV.RAUL OE BARROS

SEM FOTO

201GC

RUA HEUANTO

SEM FOTO

2()fGC

RUA HUGO 9ARRETO

SEM FOTO

201GC

RUABUIQUE

SEM FOTO

A1-281

GERENCIA

LOGRADOURO

20!GC

RUA JACINTO ALCIDES

20tGC

RUA WASHIGTON MALVEIRA

SEM FOTO

20tGC

RUA BARÃO DE CAPANEMA N217

SEM FOTO

20tGC

RUA AGRÍCOlA

SEM FOTO

201GC

AVENIDA SANTA CRUZ

20!GC

RUA FONSECA/ RUA SANTA CECÍLIA

2QIGC

AVENIDA MINISTRO ARI FRANCO

SEM FOTO

A1-282

GERENCIA

LOGRADOURO

FOTO

RUA SAMUElADLER

RUA ALEXANDRINO

SEM FOTO

20!GC

RUA ARLINDO CARDOSO

SEM FOTO

21! GC

RUA OTÁVIO DE SOUZA, 143

SEM FOTO

211 GC

RUA AUGUSTO AZEVEDO DOS SANTOS, ESQ. RUA DO
RADIO

SEM FOTO

RUA GEBERAL ALFREDO DE ASSUNÇÃO N2 673

21tGC

RUA CURURUPU, ESQ. RUA S3

A1-283

4ª CRC -M'

LOGRADOURO

GERENCIA

Zl•GC

FOTO

RUA ITAGIBA, ESQ. RUA CURARE

RUA ITUAÇU, 271

RUA CAMPO GRANDE, EM FRENTE A PASSAGEM
FERROVIARIA

RUA ANDREZA162

A1-284

•GERENCIA

LOGRADOURO

FOTO

214GC

RUA BREJO, 00 • ESQ. COM ESTRADA DO CAMPINHO

Zl~GC

ESTRADA PRÉ, 00 NV 1500

lVGC

RUA EVARISTO VASQUEZ LOPES, ESQ. AV. DOMINGOS
VIEIRA MUNIZ

21! GC

ESTRADA CAM PINHO, 00 - ESQ. R. ROBERTO SANTIAGO

A1-285

GERENCIA

LOGRADOURO

FOTO

211GC

ESTRADA DO CAMPINHO PROXIMO A DANCOR

21!GC

RUA ALBINO VASCONCELOS COM MAGALHÃES AZEVEDO

2HGC

ESTRAD OE PACl~NCIA N9 767

211 GC

RUA ANOREZA NR 164- VILA NOVA

A1-286

LOGRADOURO

GERENCIA

FOTO

21f GC

RUA CAMPO GRANDE NI 1014

21•Gc

RUA PARAZINHO N!I 130 - VILA NOVA

211 GC

RUA GENERAL ALFREDO ASSUNÇÃOCOM RUA DIEGO
ALBUQUERQUE E RUA ALBINO VASCONCELOS · PRAÇA DO
MARUJO • COSMOS

211 GC

RUA MICRONESIA, 373

5/FOTO

21!GC

RUA MORANGA, ESQ. R. MONS. RESENDE

5/FOTO

211 GC

RUA ALDO BOTELHO, ESQ. R. GEMINIANO tABRE

5/FOTO

21tGC

RUA JOSE ALBANO, 196

5/FOTO

211 GC

ESTRADA MOINHO, DO - N!I 110

5/FOTO

211 GC

RUA JOSE HERCULINO, TENENTE - NI 290

5/FOTO

211GC

RUA GUARAI, 205

5/FOTO

A1-287

·

LOGRADOURO

FOTO

211GC

RUA VIRGIUO BAHIA, LOTE 1 QUADRA 6

S/FOTO

211 GC

RUA ALBERTO CALHEIROS, 84

5/FOTO

211 GC

ESTRADA CABOCLOS, 00 • 4DO • RUA E, · BOSQUE DOS
CABOCLOS

S/FOTO

211GC

ESTRADA MOINHO, 00 • N9 417 - RUA CANÁRIO, 9

S/FOTO

GERENCIA

RUA GRAMADO (CICLOVIA) · CICLOVIA

RUA VISCONDE DE ARAGUAIA, 596

22tGC

RUA MARGINAL COM RUA 63_CESARÃO

A1-288

GERENCIA

LOGRADOURO

221 GC

RUA MARECHAL GALDINO, 388

221 GC

RUA NESTOR COM RUA AURISTELA

221 GC

RUA SÃO BENEDITO, 522

22!GC

RUA SOLDADO VALTER DE SOUZA, 216

A1-289

4ªCR6-AR5

GERENCIA

LOGRADOURO

FOTO

RUA FELIPE CARDOSO, 2718

2.21 GC

RUA DOM PEDRO 1, 90

221GC

RUA DONA JANUÁRIA, 11

22!GC

RUA JOÃO XXII!, 120

A1-290

GERENCIA

LOGRADOURO

221 GC

RUA ÚDICE, 258

221 GC

RUA SÃO BENEDITO, 655

221 GC

ESTRADA SANTA VERIDIANA,350

221 GC

AVENIDA l, 659

A1-291

GERENCIA

LOGRADOURO

221 GC

RUA AURORA ESQUINA RUA RIO GRANDE DO NORTE

22• GC

RUA ICONHA ESQUINA RUA ESPERANÇA

22! GC

AVENIDA MARGINAL, ESQUINA RUA 63

221 GC

RUA MARECHAL GALDINO, 116

221 GC

RUA LANORI SALES, 70

SEM FOTO

A1-292

GERENCIA

LOGRADOURO

FOTO

221GC

RUA BOM JESUS ESQUINA COM ESTRADA VITOR DUMAS

SEM FOTO

221GC

RUA JOSÉ MONTENEGRO DE LIMA, ESQUINA COM
AVENIDA CESÁRIO DE MELLO

SEM FOTO

221GC

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, ESQUINA COM RUA DONA
JANUÁRIA

SEM FOTO

23!GC

ESTRADA DO MAGARÇA NV 3746

23f GC

ESTRADA DA GROTA FUNDA

RUA BARROS DE AlARCÃO ESQUINA COM SAIÃO LOBATO

23tGC

A1-293

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes

ANEXO 1.12
Reportagem G1 - Quase 40 obras da prefeitura do Rio
para conter encostas são feitas sem licitação e contrato

A1-294

21/10/2019

Quase 40 obras da prefeitura do Rio para conter encostas são feitas sem licitação e contrato | Rio de Janeiro | G1

g1

ge

gshow

vídeos

RIO DE JANEIRO

Quase 40 obras da prefeitura do Rio para
conter encostas são feitas sem licitação e
contrato
Cinco delas são na Avenida Niemeyer, como mostra reportagem exclusiva do RJ2.
Prefeitura diz que contratos, autorizações e demais elementos estão em elaboração.
Por Bruno Sponchiado, Diogo Dias e Chico Regueira, RJ2
18/07/2019 19h23 · Atualizado há 3 meses

Prefeitura faz obras quase 40 obras de contenção de encostas sem licitação

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
A1-295
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A prefeitura do Rio está tocando quase 40 obras de contenção de encostas sem
licitação, sem contrato e sem registro no Diário Oficial. Entre as obras, está a
contenção das encostas da Avenida Niemeyer – afetada pelos temporais que
atingiram o Rio este ano –, além de muitas outras obras e irregularidades, como
mostrou com exclusividade reportagem do RJ2 de Bruno Sponchiado, Diogo Dias e
Chico Regueira.
Em fevereiro e abril, temporais castigaram a cidade. Foram dezenas de
deslizamentos de encostas, enchentes e desmoronamentos. Pelo menos 16 pessoas
morreram. Em situações graves de emergência, obras até podem ser contratadas
sem licitação. Só que o processo público precisa ser claro e transparente, mas não é
isso que a prefeitura do Rio vem fazendo.
Nós tivemos acesso a uma planilha da Geo-Rio que mostra que a prefeitura está
tocando 38 obras de contenção de encostas. Fontes confirmaram ao RJ2 que a
planilha é usada pra controlar obras que poderiam ser chamadas de clandestinas,
não estivessem aos olhos de todo mundo.
São 38 obras de contenção de encostas. Cinco delas, por exemplo, na Avenida
Niemeyer. O custo estimado de todas as obras é de mais de R$ 90 milhões. Todas
sem contratos e sem publicação no Diário Oficial.
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Secretário de Infraestrutura e Habitação diz que não há obras ‘clandestinas’ na prefeitura

“Não pode administração pública fazer qualquer tipo de obra sem fazer publicidade,
sem comunicar à sociedade. A sociedade tem que fazer o controle dos atos da
administração. Esse tipo de situação viola frontalmente tanto a Constituição, no
artigo 37, como ainda as leis de regências, a lei das licitações”, explica Adriano
Barcellos, advogado e especialista em direito público da PUC-Rio.
O RJ2 buscou os nomes das construtoras que estão na planilha da Geo-Rio no
sistema de busca do Diário Oficial da prefeitura. De 31 de janeiro até esta quinta
(18), não foram encontradas publicações relacionadas às obras da planilha.
A equipe de reportagem também checou no Sicop, o sistema único de controle de
protocolo, que controla todos os processos e registros de obras da prefeitura. Todos
os registros encontrados na planilha foram pesquisados. Na grande maioria, foram
encontradas as seguintes mensagens: “solicitação de autorização para a execução
de obras emergências” ou “solicitação de despesa para a execução da obra”.
As mensagens indicam que as obras ainda não têm autorização oficial, nem
liberação de pagamento.

Canteiros de obra a todo vapor
O RJ2 também foi a alguns canteiros e viu que os trabalhos não param. Na Avenida
Niemeyer, que está fechada desde o fim de maio para obras de emergência, são
A1-297
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cinco canteiros listados na planilha. Em três deles, foram encontradas placas
indicando os nomes de duas empreiteiras: os mesmos que estavam na planilha da
Geo-Rio. Em outras duas, não havia nada.
Outra obra, em Barra de Guaratiba, para a construção de uma canaleta para escoar
a água da chuva, está orçada em R$ 3.773.000,00. A execução é de uma empreiteira
contratada pela prefeitura.
Um dos trabalhadores da obra questionado pelo RJ disse que trabalhava para uma
empreiteira particular a serviço da Geo-Rio e que a obra já durava quatro meses,
diariamente. “Tá sendo retirada as pedras que vieram lá de cima, tudo bonitinho, os
material estão aí, as ferragens...”, disse um pedreiro.
As regras também indicam que as obras tenham uma comissão de fiscalização e os
membros dessa comissão devem ter o nome publicado em Diário Oficial. Mas a
equipe de reportagem também não encontrou nada.
Com o contrato assinado e o nome do responsável, as empresas precisam registrar
a obra no Conselho Regional de Engenharia, o Crea. É a chamada ART: anotação de
responsabilidade técnica. Mas, sem contrato, um dos donos de uma das empresas
listadas na planilha confirmou ao RJ2 que não tem como fazer o registro. Ou seja, as
obras não têm registro no conselho.
“Elas estão violando a lei e as autoridades que estão diretamente envolvidas na
contratação sem publicidade e sem que as formalidades sejam cumpridas estão
sujeitos às penas da lei. Entendo que o prefeito, em sendo o dirigente máximo do
executivo municipal e tomador da obra em última análise, prefeitura do Rio de
Janeiro, seja pessoalmente responsabilizado”, diz Barcellos.
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Denúncia de Obras Clandestinas…
Publicado por Paulo Messina
26.588 visualizações

Denúncia de Obras Clandestinas. Do Poder Paralelo na Muzema? Não. Da
Prefeitura do Rio.
Como se não bastasse o descontrole financeiro, agora isso.
572

214

456

Em vídeo, o ex-secretário da Casa Civil, vereador Paulo Messina (PRTB), denunciou
as irregularidades.
"Se essas obras não existem no papel, não têm contrato. Se não têm registro no
CREA, não têm engenheiro responsável pela obra. Não tem ART, que é o atestado de
responsabilidade técnica. Não tem sequer a fiscalização dos órgãos da prefeitura
para ver se a obra está respeitando o projeto. Sabe o caso da Muzema? Pois é. Nesta
situação de agora é o próprio poder público que está fazendo obras clandestinas.
Esse mecanismo escancara uma porta para a corrupção", disse Messina.

O que diz a prefeitura
Em nota, a prefeitura diz que todos os contratos, autorizações de responsabilidade
técnica e demais elementos estão em elaboração e serão publicados em breve no
Diário Oficial. Ou seja, confirma que as obras emergenciais sequer têm contrato.
A chuva de fevereiro já tem mais de 5 meses. A prefeitura disse ainda que, por
serem emergenciais, as obras dispensam licitação, mas passaram por estudo de
solo, topografia e análises.
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RIO DE JANEIRO

Veja também

G1 Cinema

'Babenco', documentário de Bárbara Paz premiado em Veneza, ganha primeiro
trailer; ASSISTA
Filme selecionado para a 43ª Mostra de SP foi escolhido como melhor documentário em…
f
l l
í d

20 de out de 2019 às 15:36

Próximo

Mais do G1
Seu dinheiro

Caixa antecipa calendário de saques de até R$ 500 do FGTS
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Agora, toda a retirada será feita até o fim deste ano. Quem nasceu em fevereiro e março
poderá sacar a partir de sexta.
Há 3 horas — Em Economia

Ruas ocupadas

Chile tem novo dia de protestos; 11 morreram no fim de semana

Há 4 horas — Em Mundo

SANDRA COHEN: por que protesto continua após governo recuar?
Há 4 horas

Susto em Portland

VÍDEO: treinador evita tragédia ao desarmar e abraçar aluno nos EUA
Estudante chegou a fazer um disparo, mas arma falhou.
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7 min

Há 2 horas

Óleo atinge mais praias e voluntários pedem 'luva' e 'trator' em
mensagem na areia
Grupo escreveu, ainda, 'SOS' próximo a mancha de óleo. Praias de Enseada dos Corais e da
Reserva do Paiva, entre outras, também têm registro da substância nesta segunda (21).

2 min

Em Pernambuco

MP investiga denúncias contra grupo católico conservador Arautos do
Evangelho por tortura, estupro e humilhação
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Grupo conservador com 700 membros é alvo de denúncias de ex-integrantes.
Represententes negam as denúncias.

15 min

Em São Paulo

Sobe número de mortos nos protestos do Chile; metrô volta a funcionar
parcialmente
Desde sexta-feira (18), uma onda de protestos violentos deixou 11 mortos e 1.462 detidos no
país.

1 min
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ANEXO 1.13
Reportagem Extra - Três pessoas ficam feridas em
deslizamento de terra no Jardim Pernambuco, no
Leblon

A1-305
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Tweetar

Comentário

Três pessoas ficam feridas em deslizamento
de terra no Jardim Pernambuco, no Leblon

Comentários Encerrados
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de
seus autores e não representam a opinião deste site. Se
achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Leia as
perguntas mais frequentes para saber o que é impróprio
ou ilegal.

Leia mais

Após temporal e vento
forte, Rio tem ruas
bloqueadas com
quedas de 113 árvores

Estado de saúde de
menina que caiu em
anterior
poça de gasolina
quente continua grave

Publicidade

Ana Carolina Torres e Elenilce Bottari
Tamanho do texto A

A

A

Um deslizamento de terra e pedra atingiu três operários que
trabalhavam nas obras de contenção de encosta junto à Rua
Embaixador Graça Aranha, na altura do número 450, no Jardim
Pernambuco, no Leblon. Eles trabalhavam na parte baixa da encosta
quando o solo cedeu. Dois operários ficaram feridos e precisaram ser
resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Os três trabalham para a GeoRio.
Funcionários do condomínio contaram que o acidente aconteceu às
7h50. No momento do deslizamento outros seis operários trabalhavam
na parte alta, no calçamento da rua. De acordo com os funcionários do
condomínio, as obras começaram há cerca de um mês, depois das
fortes chuvas que atingiram principalmente a Zona Sul do Rio e
provocaram um deslizamento que destruiu parte da calçada.

Engenheiros da Geo-Rio estiveram no local logo após o novo
deslizamento e decidirarm interditar a rua no trecho da obra.

As mais lidas
1

Dia do Comerciário: saiba o
que abre e o que fecha no
feriado em 2019

2

Quatro por Quatro teve
princípio de incêndio três
semanas antes de tragédia

3

Cem escolas municipais
terão aulas de artes
fa
marciais a partir deste
sábado
licitação

4

Agentes da Defesa Civil próximo
Municipal interditam o
prédio da Quatro por Quatro
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Três pessoas ficam feridas em deslizamento de terra no Jardim Pernambuco, no Leblon
— Nas chuvas de fevereiro, o solo cedeu, destruindo parte do
calçamento da rua. Há cerca de um mês a Prefeitura deu início às
obras para realizar uma contenção no local e reconstruir o trecho da
CAPA NOTÍCIAS POLÍCIA EMPREGO FAMOSOS
rua. Com as chuvas de ontem, o solo que já estava encharcado ficou
ainda mais instável — explicou um dos operários que trabalham no
local.
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segunda-feira; Casa deve
SANDY E JUNIOR soltar
ESPORTE
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5

TV

Veja as mais enviadas

Segundo os bombeiros, os dois feridos foram levados para o hospital
Miguel Couto, um deles com fratura no braço e o outro com
escoriações no corpo. A Secretaria municipal de Infraestrutura e
Habitação informou que o estado de saúde dos operários é estável.

Envie denúncias, informações, vídeos e imagens para o Whatsapp do
Extra (21 99644 1263).
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Bolsonaro desiste de nomear Eduardo embaixador do Brasil nos EUA, diz fonte
Valor Investe

Últimas de Rio
Bairros do Rio e cidades da Baixada Fluminense terão corte de água na
quarta-feira

Relógio histórico do Largo da Carioca é restaurado e recupera badalada
musical

Ajudante de pedreiro se torna estudante em universidade que ajudou a
construir

Outubro Rosa: após dois anos sem cortar cabelos, casal de motociclistas
doa mechas no Rio
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ANEXO 1.14
Relatório de Execução Orçamentária de Programas e
Ações relacionados à prevenção e mitigação de riscos
de desastres

A1-310

COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO

Execução Orçamentária de Programas e Ações
relacionados ao Ofício CPI n.º 85/2019 e
Resolução n.º 1450/2019
Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento
Coordenador: Roberto Mauro Chapiro
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

A1-311

COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO

A1-312

COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO

A1-313

COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO

A1-314

Aspectos Relevantes do Programa Proteção de Encostas

A1-315

COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO

A1-316

COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO

A1-317

COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO

A1-318

Aspectos Relevantes do Programa Controle de Enchentes

≠total = 700M

A1-319

COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO

Programa só utilizou recursos da fonte 100 – Ordinários não Vinculados.
A1-320

COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO

A1-321

COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO

A1-322

Aspectos Relevantes do Programa Expansão do Saneamento

A1-323

COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO

A1-324

COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO

A1-325

COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO

A1-326

COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO

A1-327

COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO

A1-328

FIM
Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
A1-329
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ANEXO 1.15
Planilha de Acompanhamento de Obras Geo-Rio
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PREFEl l\lAA 0A C10AOE 00 RIO DE JA EIRO
Secretario M\lnl<i$>,I ~ lnfroestMura e H•b4taç~ - SMIH

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - GEORIO

PROCESSO
INSTRUTIVO

OBJETO

BAIRRO

ÓRGÃO
CONTRATANTE

NÚMERO DO
CONTRATO DA
OBRA

NÚMERO DO
TERMO ADITIVO

EMPRESA

FONTE DO
RECURSO

02/600.021/2017

Obras emergenciais de contenç.ão de encostas na paredao
rochoso a montante da Rua Gastão Bahiana, 93

Copacabana

GEORIO

007/2017

039/2018

SOPE

100

R$

2.998.093,80

Tijuca

GEORIO

028/2018

-

JETON
ENGENHARIA

146

R$

Tijuca

GEORIO

024/2018

-

GRAVISA

146

Tijuca

GEORIO

029/2018

-

JETON
ENGENHARIA

Engenho de Dentro

GEORIO

022/2018

-

Rocinha

GEORIO

023/201 8

ltanhangá

GEORIO

Rocinha

Obras emergenciais de contençao de encosta na Rua Pedro
02/600.282/2018 Rosa e Avenida Mirandela - Morro do Salgueiro - Tijuca VIII AR - A.P. 2.2
Obras emergenciais de contençao encosta e drenagem na
02/600.283/2018 Ladeira do Moreira nº 54, Vila Américo nº10 e na Travessa
Lacrlnio nº 2, localizados na comunidade do Morro do Borel Bairro Tijuca - VIII RA - AP 2.2
Obras emergenciais de contenção de encosta na Rua Olavo
02/600.284/2018 Mendes nº 3 /Rua Patativa - Morro da Fom1iga - Tijuca -VIII
AR-AP2.2.
Obras emergenciais de contenção de encosta na Rua Amaro
02/600.288/2018 Cavalcanti esquina com a Rua Almirante Calheiros da
Graca - Todos os Santos XIII AR -AP 3.2
Obras emergenciais de contenção de encosta na Estrada da
02/600.290/2018

Gávea 558

02/600.345/2018
02/600.822/2017

Obras emergenciais - ltanhangâ/Barrinha - XXIV A.R. - A.P.

4.2
Obras emergenciais de contenção de encosta, drenagem
superficial, acessos e esgotamento sanitário - Laboriaux -

VALOR
CONTRATADO

VALOR ADITIVO

R$

VALOR LIQUIDADO

% EXECUTADO

STATUS FISICO

DATA DE PREVISÃO DE
TÉRMINO

400.878,51

R$

3.398 971,98

100%

CONCLUÍDA

-

711 .402,66

-

R$

711.402,66

100%

CONCLUÍDA

-

R$

3.297. 999,55

-

R$

3.297.999,55

100%

CONCLUÍDA

-

146

R$

555.254,52

-

R$

555.050,03

100%

CONCLUÍDA

-

SAMEL

146

R$

1.322. 759,27

-

RS

1.322.759,18

100%

CO NCLUÍDA

-

-

TIFARA

146

R$

886.208,95

-

R$

886.208,79

100%

CONCLUÍDA

-

025/201 8

-

SANTOS MOTA

146

R$

1.939.005,65

-

RS

1.939.005,56

100%

CONCLUÍDA

-

GEORIO

013/2017

-

SOLOTESTE

146

R$

1.463. 747,34

-

R$

1.463. 747,34

100%

CONCLUÍDA

-

Rocinha - AP 2.1 AR XXVII
06/100.062/2019

Obras emergenciais de contenção de encosta e drenagem
superficial no final da Creche Recanto da Cachoeira - final da
Rua Sincorá - Uns de Vasconcelos

Uns de Vasconcelos

GEORIO

004/2019

-

ROSENGE

146

R$

427.817,00

-

RS

-

100%

CONCLUÍDA

-

06/100.1 86/2019

Obra emergencial Caminho da Bica - Barra de Guaratiba

Barra de Guaratiba

GEORIO

005/2019

-

SEEL

146

R$

1.266.689,24

-

RS

-

100%

CONCLUÍDA

-

146

R$

759.81 1,31

-

R$

-

100%

CONCLUÍDA

-

-

100%

CONCLUÍDA

-

06/100.188/2019 Obra emergencial Rua Gumercindo Bessa - Rio Comprido
06/100.189/2019
06/100.275/:!016

Obra emergencial Rua Embaixador Graça Aranha / Rua

ltaquira
Obra de contençao de encosta, drenagem superficial e serviços
complementares em comunidade do ltanhangá - ltanhangá XXIVAR-AP 4

Rio Comprido

GEORIO

006/2019

-

JETON
ENGENHARIA

Leblon

GEORIO

007/20 19

-

TIFARA

146

R$

974.827,14

-

R$

ltanhangá

GEORIO

030/2018

-

SOPE

108

RS

1.147.531,91

-

RS

1.147.531 ,34

100%

CONCLUÍDA

-

100/110/146

R$

67.371 .227,85

-

R$

62 898.246,03

100%

CONCLUÍDA

-

Obras de construção de infraestrutura da R. Proj. 4 do PAL
46342 e recuperação da Rua Claudio Besserman Vianna,
06/100 T'2/2014

06/101 .256/2014

inclusive a execução de nova laje de concreto armado
estaqueada, sistema de drenagem, pavimentação, sinalização
horizontal e urbanização nas pro.ximidades da área da
abrangência do Parque Olimpico (VILA DO PAN)
Obras de contenção de encostas nas comunidades Vila

Santa Alexandrina Catumbi e Morro do Bananal

Barra da Tijuca

GEORIO

004/2015

-

Consórcio InfraOlímpico
(GEOLOGUS +
GEOSONDA+
PRESERVA)

Rio Comprido e Tijuca

GEORIO

030/20 14

-

ESPECTRO

108

R$

4.422.540,76

-

RS

4.312.090,71

100%

CONCLUÍDA

-

C6/101 ~ 1 1

Obras ae contenção de encostas, drenagem superficial e
servtços complementares na Comuni dade Morro do Andara(

Andarai

GEORIO

005/2015

-

ERWlL

108

R$

2.956.568,10

-

RS

2.956.567,81

100%

CONCLUIDA

-

06/1 01 ""29f2013

Obras de contenção e drenagem nas comunidades Nova
Brasília e Joaquim de Queiroz - Complexo do Alemão

Ramos

GEORIO

017/2014

-

RESITEC

108

R$

3.138. 778,35

-

R$

2.833.748,33

100%

CONCLUIDA

-

GEORIO

003/201 8

-

MACPORT

306

R$

906.604,87

-

R$

906.604,86

100%

CONCLUIDA

-

GEORIO

007/2014

057/2015

CONTEMAT

101 /110

RS

35.870.917,23

8.873.972,81 ' RS

39.545.165,28

100%

CONCLUI DA

-

GEORIO

006/2015

-

ERWlL

100

R$

24.133.879,31

-

RS

21. 719.373,64

100%

CONCLUIDA

-

Santa Teresa

GEORIO

011/2016

-

ROSENGE

107

R$

58.858,93

-

RS

58858,93

100%

CONCLUI DA

-

Diversos

GEORIO

007/201 6

-

ROSENGE

100

R$

693.1 99,28

-

RS

642.872,07

100%

CONCLUIDA

-

Pilares

GEORIO

010/2016

-

MACPORT

107

R$

558.849,50

-

RS

558.849,50

100%

CO NCLUI DA

-

Engenho de Dentro

GEORIO

019/2019

-

SAMEL

306

RS

1.198.626,09

-

RS

-

80,00%

EM ANDAMENTO

05/10/2019

ERWIL

106

RS

9.179.730.48

EM ANDAMENTO

05/10/2019

R$

6.223.042,92

40,00%

EM ANDAMENTO

05/10/2019

SANTOS MOTA

306

R$

4.999.904,90

25,00%

EM ANDAMENTO

05/10/2019

TIFARA

146

RS

5.087.465,95

20,00%

EM ANDAMENTO

05/1012019

ERWll

146

RS

4.340.907,94

-

R$

-

20,00%

106/146

-

RS

SOPE

40,00%

EM ANDAMENTO

05/1012019

Obra de contenção e fixação de lascas no paredão rochoso a
montante da Rua Ernesto de Souza, 153, Prédio da Escola
Andara(
Municipal Rodrigo de Mello de Franco d e Andrade Andarat - IX AR -AP 2.2
Obras de implantação de aciovia ao longo e a jusante da Av.
C6I 00.576/2013 Ni emeyer, ligando os bairros de São Conrado e Leblon - VI São Conrado / Leblon
AR -AP-2.1
Obras de estabilização de solo mole, aterro e implantação de
06/100.193r.2015 infra.estrutura para áreas de apoio na Vila dos Atletas - Barra
Barra da Tijuca
da Triuca - XXIV AR - AP-4.2
Obras de construção de mureta de pedra de rrao no Centro de

O,

/005.448/201,

07/'00i

a-.~·s

Desenvolvimento de Educação Integrada Amálfa
Fernandes Conde - RUA Almirante Alexandrino - Santa

Teresa
Obras de contenção de encostas, drenagem e seNiços
C6100 790/16
compiefl"entares na Rua lta, Rua Bertioga, Rua Engenho do
Mato Rua Nasc ente e Ramiro Monteiro
Obras de contenção de encosta na Escola Municipal Suéci a Oi' • 088t16
P-lares - ~R XIII -AP 3.2
·Obras emergenciais de contenção de encosta na Rua Alvaro
06/100 193r.2019 de Alencastro areado campanho, Camansta Meier - Engenho
láe Dentro- XL AR - AP-3.2
05/100.1,5'2019
ernerciencial r,a Avenid a Niemeyer - Trecho 1

Obra

R$

Vidigal

GEORIO

016/2019

oonoo 1nr.201g IObra emergencal na Avenida Niemeyer- Trecho 2

Vidigal

GEORIO

017/2019

C6/100.17S.'2019 !Obra err:ergenciaJ na Avenida Nlemeyer - Trecho 3

Vidigal

GEORIO

018/2019

loora er.ergencial na Avenid a Niemeyer - Trecho 4

Vidrgal

GEORIO

014/2019

Vidigal

GEORIO

011/2019

-

Vidigal

GEORIO

012/2019

-

ERWll

146

RS

1.795.651 ,08

-

RS

-

35,00%

EM ANDAMENTO

05/1012019

Vidigal

GEORIO

EM ELABORAÇÃO

-

ERWlL

REC. PRÓPRIOS

RS
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Obra emergencial Rua Parlon Siqueira e Picão de Baixo Barra de Guaratiba
06/100.190/2019 Obra emergencial Estrada da Gávea, 199 - Rocinha
06/100.185/2019

06/100.184/2019 Obra emergencial Estrada das Canoas - São Conrado
06/100.26612019 Obra emergencial na Estrada do Cafundá - Usina de Asfalto
06/100.640/2019 Obra emergencial Rua Carlos Peixoto e Ladeira do Leme
06/100.643/2019 Obra emeroencial Barão da Torre - Cantaaalo
Obra emergencial de limpeza no Parque da Catacumba e
contencão de encosta no Túnel André Rebouças
Obra emergencial a montante do Túnel Acústico da Auto06/100.653/2019
Estrada Laaoa Barra
Obras de contenção de encosta e drenagem superficial nas
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comunidades Vila Presidencial Qulririm, Espírito Santo,
Quiririm Sitio Pai João e Rio das Pedras
Obras de contenção de encostas e drenagem nas
comunidades Parque Alvorada, Morro da Palmeiras, Vila
06/101.731/13
Malinha, Relicário, Morro do Piancó, Morro do Adeus,
Morro da Baiana e Rua Armando Sodré - Complexo da
Penha
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06/101 .353/14

Obras de contenção de encostas, drenagem e desmonte de
blocos de rocha nas comunidades do Andara 1, Arrelia e
Jamelão

06/101 .354/14

Obras de contenção de encostas nas comunidades do Morro
da Liberdade, Chacrinha e Coreia

06/101.197/14

Comunidades Bispo, Pantanal e Sumaré • PAC (Rio
Comprido-02):
-Sumaré

Obras de Contenção de encostas nas comunidades
Ocidental Fallet, Fazenda Catete, Coroado, Vila Elza, Júlio
Otoni, Vila Pereira da Silva e Morro dos Cabritos - Santa
Tereza / Laranieiras / Catete / Cooacabana
Obras de contenção de encosta e drenagem superficial nas
comunidades morro do Caracol, Parque Proletário da
06/100.894/14
Penha, Morro da Caixa D'água, Rua Laudelino Freire e Vila
Cruzeiro
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06/100. 946/2015
Macacos, Morro do Encontro, Morro da Matriz, Barro
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Obras de contenção de encostas, drenagem superficial,
desmonte de blocos e serviçcs complementares nas
comunidades da Malinha, Unidos de Santa Teresa, Santa
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Alexandrina, Paula Ramos, Escondidinho, Prazeres, Clara
Nunes e na comunidade do Rato - Rio Comprido - Ili AR AP 1
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ANEXO 1.16
Reportagem O Globo - Lugares atingidos por temporais
no Rio sofrem com falta de obras e recursos
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EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Lugares atingidos por temporais no Rio sofrem com falta
de obras e recursos
As catástrofes de fevereiro e 9 de abril ainda estão presentes em pelo menos oito áreas
devastadas
Selma Schmidt
13/10/2019 - 04:30

Patricia Rocha Mendes, moradora da Jaqueira no Vidigal teve sua casa interditada, observa os escombros da casa vizinha a
sua que desabou. Foto: Antonio Scorza / Agência O Globo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
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PUBLICIDADE

RIO — O paraibano Givanildo dos Santos, um zelador de 50 anos, tenta conter
as lágrimas quando passa em frente aos destroços do que foi sua casa no 199,
localidade na Rocinha, onde vivia com Adriana Maria dos Santos e dois filhos do
casal. A encosta que desabou no temporal de 6 de fevereiro acabou com um
casamento de 25 anos. Adriana é uma das 17 pessoas que morreram nas chuvas
deste ano. Givanildo só teve aluguel social (R$ 400) por três meses. Sem a ajuda
da prefeitura, a família se desdobra para pagar R$ 700 mensais por um
apartamento na favela.

— Perdi tudo na enchente. Se Deus quiser, vou conseguir recuperar, menos o
meu bem maior, que é a mãe de meus filhos — lamenta Givanildo.

As catástrofes de fevereiro e 9 de abril ainda estão presentes em pelo menos oito
áreas devastadas. Obras de infraestrutura e serviços — que nem foram iniciados,
foram mal executados ou estão paralisados —, limpeza precária e pessoas
vivendo em casas interditadas mantêm a tragédia viva. Embora haja tanto por
fazer, dos R$ 548,7 milhões aprovados pelo município para a prevenção de
enchentes e deslizamentos em 2019, até agora só 29% (R$ 161,6 milhões) foram
liquidados (autorização para gastar), segundo levantamento do gabinete da
vereadora Teresa Bergher (PSDB).

E as perspectivas não são boas para 2020. As mesmas despesas sofreram um
corte de 38%, ou seja, o município terá R$ 209 milhões a menos do que prevê
gastar este ano. Conforme o Movimento Rocinha Sem Fronteiras, a prefeitura se
A1-335
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limitou a realizar medidas mitigatórias, como limpar parcialmente pontos
afetados pelas chuvas, derrubar casas e sustentar um prédio que estava
pendurado na Dioneia. A coordenadora do Núcleo de Terra e Habitação da
Defensoria Pública, Maria Júlia Miranda, explica que uma ação pede que seja
feita a contenção em oito pontos da favela.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Buracos no asfalto novo
Perto dali, na Avenida Niemeyer, onde duas pessoas morreram num ônibus, e no
Vidigal, em que houve uma morte, as intervenções ainda não foram suficientes
para eliminar os riscos e reabrir a via, fechada desde maio pela Justiça. Na
favela, apenas o Bagulheiro, na parte baixa, foi contemplado com obras: 17 casas
foram derrubadas. E o destino de 13 outras é incerto.

Na Jaqueira, no alto do Vidigal, as iniciativas também se restringiram a uma
limpeza parcial, além de interdições e uma obra para refazer pequena ponte.
Enquanto a Defensoria Pública se prepara para discutir o problema esta semana,
a vida dos moradores segue difícil. Ali, morreu Marise da Cruz Santana, quando
a parede de sua casa rachou devido à força das águas e das pedras que rolaram
durante um temporal. O seu corpo foi encontrado em frente a uma oficina, mais
abaixo. Com medo, a vizinha Patrícia da Rocha Mendes, o marido e os filhos
saíram dali e esperam as prometidas obras de sustentação da rocha. Mas Dorian
Pinto, cunhada de Patrícia, optou por ficar no imóvel interditado:

— Com R$ 400, não alugo nada no morro. E tenho medo de aceitar o aluguel
social e derrubarem a minha casa.
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Em Botafogo, na Avenida Carlos Peixoto, de acesso à Ladeira do Leme, onde um
taxista, uma avó e sua neta foram soterrados, o guarda-corpo atingido pela
avalanche não foi refeito até hoje. Pedaços de árvore e um bloco de concreto
continuam lá. Apenas a pista foi desobstruída, e a encosta ganhou um muro de
madeira.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

— Esse murinho não segura nem caixa de fósforo. Quando chove, não passo
mais por aqui — diz o taxista Aluísio Guimarães.

Na Babilônia, no Leme — onde as sirenes não tocaram e duas irmãs e um vizinho
morreram em abril — sequer os escombros da casa atingida pela avalanche
foram removidos, e três árvores estão prestes a cair. Não há vestígio de obra, e
famílias da Vila do Sossego, do Poço e da Caixa D’Água voltaram para casas
interditadas.

— Vou ter que voltar. Não tenho condições de pagar R$ 800 por uma quitinete
na comunidade. O aluguel social é muito baixo, e o dinheiro ainda chega
atrasado — reclama Rafaela Telacio.

No Jardim Botânico, na Rua Lopes Quintas, a pavimentação só foi refeita em
setembro, cinco meses após a enxurrada abrir crateras e arrastar carros, terra e
pedras. O asfalto novinho já tem buracos: em frente ao número 750 e na esquina
da Rua Peri.

— Fizeram um simples tapa-buraco. A rede de drenagem pode ter se rompido ou
se deslocado — queixa-se o presidente da Associação de Moradores do Jardim
Botânico, Heitor Wegmann.
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Em outro Jardim, o Maravilha, em Guaratiba, visitado pelo prefeito Marcelo
Crivella, pouca coisa mudou. A ponte de onde Luciano de Farias Pereira caiu, se
afogando, continua sem guarda-corpo. O Rio Senna foi dragado, mas o valão que
deságua nele permanece sujo. Na principal avenida, a Campo Mourão, há
máquinas da prefeitura para retirar sujeira da tubulação, que recebe esgoto e
água de chuva. Contudo, a via ainda alaga.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

— Tinham que substituir a rede. É muito estreita, e a população cresceu — diz o
morador Manoel Ribeiro Paiva.

Após o temporal de fevereiro, Crivella esteve ainda no Caminho da Bica, onde
um casal e um filho morreram. Parentes dos mortos, os irmãos Ari e Silvia
Ribeiro da Paz tiveram suas casas interditadas.

— A obra de contenção da encosta parou. Foram embora e não disseram quando
e se vão continuar — diz Ari.

Nem área turística escapa. Um trecho da Estrada das Paineiras está com uma
faixa cercada, devido ao escorregamento da encosta. A promessa do Parque
Nacional da Tijuca é recuperar o local até o fim do ano com verba federal.

CPI vota relatório
Esta semana, a Câmara de Vereadores deve votar o relatório da CPI da
Enchentes. Um grupo de trabalho, que incluiu representantes da prefeitura,
percorreu dez comunidades e levantou 115 ações necessárias, entre elas, 22
obras. Desse total, só sete obras estão em andamento.
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— Muitas delas estão sem prazo e orçamento — afirma o vereador Tarcísio
Motta, presidente da CPI. — No relatório, vamos fazer dezenas de
recomendações e pedir ao Ministério Público o indiciamento, por negligência, do
prefeito, dos secretários de Infraestrutura e Ordem Pública (Sebastião Bruno e
Paulo Cesar Amendola, respectivamente) e do subsecretário de Defesa Civil
(Edson Tavares da Silva).
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Diante do quadro, Leandro Torres, professor dos programas de engenharia
urbana e ambiental da Escola Politécnica da UFRJ, se mostra preocupado com o
próximo verão:

— No tempo que resta, é praticamente inviável fazer essas obras, que são
custosas e precisam de licitação, pois a emergência passou. Há outras ações,
porém, como a estruturação do sistema de monitoramento e alerta, que ajudam
e podem ser feitas.

Procurada, a prefeitura não se manifestou.

SAIBA MAIS

Serra de Nova Friburgo no Rio já está reaberta ao trânsito em meia pista

Marquise desaba dentro de supermercado em Madureira, deixando dois feridos

Seis pessoas, incluindo um bebê, morrem em acidente na Dutra, em Resende,
sentido Rio
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Polícia apreende armas que seriam usadas por milícia e tráﬁco em guerra por
territórios
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CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
CPI das Enchentes
Praça Floriano. &fnº-Cenlro-Rlo de Janeiro. CEP 20031-050

Rio de Janeiro, 5 de setembro de 2019.
Oficio CPI. Res. Nº 1450/2019 n• 137/2019
Senhor Secretário.
Sirvo-me do presente, na condição de Presidente da CPI das Enchentes, Comissão
Parlamentar de Inquérito lnstitu{da pela Resolução nº 1450/2019, ·com a tinalldade de apurar
as circunstâncias. os falos e as oonsequências sociais, ambientais e econômicas causadas
pelos temporais que atingiram a Cidade do Rio de Janeiro em fevereiro de 2019, bem como as
responsabilldades do Poder Público na prevenção, mitigação dos efeitos e atendimento aos
atingidos pelas chuvas, enchentes e deslizamentos•, para solicitar à Vossa Excelência o envio

de Cópia Digital do Relatório Final produzido pelo Grupo de Trabalho Interdisciplinar
criado através do Decreto Rio n• 45.921 de 6 de maio de 2019, no prazo máximo de 5
{cinco) dias úteis a contar da dela de notificação. sob pena de tomada das medidas legais
cabíveis.

A fim de dar celeridade à solicitação colocamos a disposição o endereço digital
vereadortarcisíomotta@gmall.com para o envio da informação.
Certo de contar com Vossa colaboração, renovo protestos de elevada estima e oonsideração.
Atenciosamente,

Vereador· PSOL
Pre9idente da CP! <las Enchentes

A Vossa Excelência, o Senhor
PAULO ALBINO SANTOS SOARES
Secretário Chefe da Casa Civil (CVL)
Rua Afonso Cavalcantl, 455. 13' Andar, Sal~ 1338 • 20.211·901
1/1
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Dffclo n9: Cl'I. Resp. N" 14SO e N' 137/2019

Oata:

Rubrica

ACVUPADM,

Para análise e devidas providências.

Rio de Janeiro,

06 de setembro de 2019.

au o Renat Saporito Paula
Chefe de Gabi ete di1 Casa Civil

Matr. 11/256.225-4

A1-343

0~/09/2019

1

Fls.: 02

Ofício nº

Data da autuação:

1Fls.

Rubrica:

W:>

ln,pronss da CidAd&

~•

IZ,2- 1 n\

1

Código AA0006

A1-344

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Gabinete do Prefeito
'
Centro de Operações Rio

Rio de Janeiro,

Ofício GP/COR/CTIL NºOOt /2019

, , . . . _.Jl'

; ,•.,

'

~

se

D:i. de Agosto de 2019.

A
Gerência Comunicações Administrativas - CVUSUBG/CGIUGCA
Secretaria Municipal da Casa Civil

Senhor Gerente,

Encaminhamos minuta de Decreto que tem por objeto a criação de
Grupo de Trabalho Interdisciplinar para elaboração de Plano de Trabalho para
visitação e vistorias dos locais afetados por tempestades que atingiram nosso
Município, para autuação e posterior remessa a GP/COR/CTIL- Coordenadoria
Técnica de Infraestrutura e Logística.

Coordenador Técnico de ln estrutura e Logística
Centro de Ope Ações Rio
Matrícula nº 11 :!41.609-7

v
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Protocolo: S66129
Data: 07/05/2019
Trtulo: DECRETO RIO N' 45911
Págõna(~J: 3 a 3

DECRETO RIO ~45921 DEG DEMAJOOE 201~
Cria Grupo de TraOO!ho

lnten:1$áplinar ~ Gn para eqbortaç!o d• Plano de Treb31tio p.a,a vls:itação e vistoria dos ~êS :lfót.3dos pelas. IQfle.$

tempestades que atino:rtim 3 Ciddde do Rio de Janeiro. e d.A'"-"ltas prov7<1Ancis:s,
OPRa=ErTO DA CIOAOE DO RIO DE JANEtRO. no t.,.$,0 d~ at,i::11.nções que O,e $lo confeód3'. pela Segi:slação em VP9or,
CONSIOERANOO o poder-dever dll J\dml~o Püblice Mlllld~I de ~Ir. provontivamenl&, de fo,ma a ~~nti, a manutenção da tt:9vt.ln,ç.) o dobam est&r da poou~o;
CONSl:DERANDO a ~nc:ia o a necessidade de minimi:tarriscos e radt.alr o te,q>o de te.spostt enb'e qual!Oçaçà,odo risco e soa e.1!mlnaçi&,
CONS.OERANOO a necessidade do lnt~ração dos agel\les que aD.FarS:o f'tb viS1.oria e na siminaç§o do ri~ tJ:istenle. com vit.tas à maior agili&do do 6istem.a;
CONSC>ERANOO a e-xl«õflcia de grande quanlld.."'1.de d$ il'nó\•Oi:; em &ituaçio d& risco

mco a segurança ~a população;

n• Cldi.xlo que.

001

razão dM çondiÇõe:$ e/ou local de conff\Jç:lo,

tem c:o&oc:<ldo em

CONSl>EAANOO a necessidada cte maior lnlMação entre o Poder Execvtl•10 e o Pódor legislativo, com vbbis a proporcionar mellorias ê pow!açâo c:.lrioc.a;

·cReTA:

,r

t

t. f'• r.c.a crli!d<> Grupo de Trnba!ho fn~lcsciplil\dr - Gl'I para. e!sbonição de Plano CM Trabalha para\~~«> e vlsfori.a dos kx:::3is afetado, pelas fot!os tempestades que
alln§ir'811'1'\ a Cldado do Rio do Janeiro.

A.t\. ~O Gtuc,o de Trabalho de que trata otirt. 1º ~ composlo pelos GeQUlllS.e:$ (.rgao, o entidades, sob a coonte113Çáo dO ptf:mc!ro:
f - Secrnlarla Munldpsl da ~s.:> CIW - CVL
11-Stcretaria M1.11ici~ de Cor-serv.aç&) - $€CONSERVA:
(li. Steretarb MuniãpsJ de A.$$is.lêt'ld3 Soei.li o Oire.tos Humanos-SM4$0ti;
rv • Seerc~ria Mt.1nic:ipal de fnfraesb'UlUra & H3t>!taç:30 - SJ;Ufol;
V- Secret.arl, Mu:olc:Jl)al de Saúde- SMS, porlnte<médlo d$, S ~ a de Proteção e Defesa Civil - S/$\JSPOEC;
V1 - Fundação IA:$1.kt.110 60 Géotknica do Municfplo do Rio (fe ~n.e:iro - GEO-RfO;
VU - Fundação fMt!tu\O <IM Ag,.,M do Mul1'icipio do Rio de Janeiro, .. Rio.AGUAS;

VUI- C.Ompanhfa M.lnic:ip,al do l.itnper.tã Urbana . COMLURB;
~ 1° Os titulanls do& õ(9,ão::,. e e<diatl4U (l:Uc compõem o Grupo de Trabalr» (levef'Jo informa, .à Secretaria Atun.clp&I (f:, C:a~ CNil. CVL, por in!onné<lfo do w,relo e!ettanico

cvJ;Dl>@gmoil1.oom.no pnw:, de ql.l:-'rent.& e Q!lo horas, a contar da data da P'fblk:3çáo d'e:$le Deaeto. os nomes dos rel)l'~t3NM o supkt1!es, com os respeclivo$ col'll3tos
de emali e t~fono.

('
)

r:

§ st ApM a pubf!c:aç:a,o do.ato de qu& tra1a o§ 2°, o COIOrdenadoroonvocara a primeira reunião <IO GTI. reo or.no dO" vint& e quatro horas.. onde eerio Ooetlnid0$:
1-

o Piano d& Trab3'ho;
·~área$ QVe Ur5o vi:;.itooa-.; e \/is.lorladaa.

~_ ~' :

w:i1as $.0/'ão de.tCffllinadas pelo GTl em egencfs, que
Estado do Rio de Jillltlro.

s.cra t,Cib!iCâ o onviada, ~ a de offçio, â Câmara t"1nic:ipaJ do Rio d& Jane;ro e à Oefet'lwit> pública do

Att. 4º Esto Oecr&to entra em ~o, na <l.3b d& sua publicação.

Rio dt Jancãi>, 6 d& maio de 2019; 4ss+ ano o.a f(Jnd.bç:5o da Cidade.
W.RCHO CRIVELLA
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PREFEITURA

RELATÓRIO FINAL DO GRUPO DE TRABALHO

o

INTERDISCIPLINAR

1

l

RELATÓRIO DO GRUPO DE
TRABALHO CRIADO PELO DECRETO
RIO Nº 45921 DE 6 DE MAIO DE 2019,
COM O OBJETIVO DE VISTORIAR OS
LOCAIS AFETADOS PELAS FORTES
TEMPESTADES QUE ATINGIRAM A
CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM 2019

Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2019.
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1- lntr-Oduçlio
Trata-se do grupo de trabalho criado pelo Decreto RIO N° 45921, de 06 de maio
de 2019, cujo obje1ivo, conforme versa o an. 1°, foi a elaboração do Plano de trabalho
para visitação e visi1a dos locais afetados pelas fones 1empestades que atingiram a
Cidade do Rio de Janeiro, no periodo chuvoso de janeiro a abril de 2019. O referido
decreto prevê ainda, em seu an. 2°, a definição do plano de trabalho e das áreas que
sedio visitadas e visitadas.
Todas as definições relativas às intervenções e serviços a serem executados nas

e

áreas visitadas sào exclusivamente de responsabilidade da.~ Secretarias competentes
envolvidos e dos respectivos setores/empresas vinculados às pastas. Estes órgãos são os
responsáveis por definir os seguintes itens relativos às intervenções e serviços: opções
técnicas, soluções aplicadas aos casos, abrangência da intervenção, orçamento. prazo e
forma de execução, fiscalização, etapas processuais atuais e futurns, entre outros. Coube
à Casa Cívil e ao Centro de Operações Rio, o papel de monitorar o plano de trabalho
das visitas que foram apontados pela Defensoria Pública do EsUldo do Rio de Janeiro
(DPERJ) e Comissão Parlamentar de Inquérito ins1i1uida pela Resolução 1450/2019 da
Câmara Municipal do Rio de Janeiro (doravante, denominada como 'CPI'), organizando
as agendas de reuniões, atas e visitas, além de acompanhar o andamento do cronograma
definido.
O Grupo de Trabalho (GT) é composto pelos seguintes órgãos:

e

l - Sccrclaria Municipal da Casa Civil - CVL

11 • Secretaria Municipal de Conservação - SECONSERVA;

!li - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos SMASDH;
IV - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação - SMIH;
V - Secretaria Municipal de Saúde - SMS, por intermédio da Subsecretaria de
Prote1;ão e Defesa Civil - S/SUBPDEC;
VI - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - G!ôO·

RIO;
VII • fundação Instituto das Águas do Municlpio do Rio de Janeiro - RIOÁGUAS;
Vlll - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB;
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Os membros do GT foram desi!,'llados pela Resolução "P" Nº 1884, de 9 de maio
de 2019, Anexo 10.1.
No decorrer da primeira visita (20/05/19) foi constalada a necessidode de
participação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC) e da Secretaria
Municipal de Urbanismo (SMU) nos demais visitas. Representantes destes órgãos foram
devidamente convidados e participar do GT. Represenlllntes da DPERJ e dn Cl'l
também participaram das reuniões e visitas organizadas por este GT.

('
2- Plan<> de Trabalho
Em reunião do GT, realizada no Centro de Operações Rio (COR), no dato de
14/05/19 (ata desta reunião disponível no Anexo 10.2) foram propostos pelos
representantes da DPERJ e CPl todos os locais a serem visitados. Os membros deste GT
concordaram com a proposta e tais localidades foram publicada.~ em Diário Oliciol do
Município na Resolução CVL 161 de 15/05/19 (Anexo 10. l), a saber:

. 1- Hono (20/0S/2019)
2- Barra de Guaratiba (22/0S/2019)

3. Rocinho (27 e 29/05/2019)
4- Manguinhos (05/06/2019)

e

5.

Jacarezinho ( l 0/06/2019)

6- Paula Ramos/ Santa Alexandrina (10/06/2019)

7. Vidigal (12/06/2019)
8- Babilônia ( l 7/06/2019)
' 9- Vargem Grande (19/06/2019)

l O- Jardim Maravilha (24/06/2019)
11- Fallet fogueteiro (não realizada, de acordo com detalhes abaixo)

Coube aos representantes da CPI e da DPERJ a definição do ponto de encontro,
hon'lrio, con1ato com a liderança local e os pontos a serem visitados, bem como o
focilitação do ocesso dos membros ,\.,; áreas apontadas. Até a pn.-scnte data não foi
viabili1.ada a visita no l'olletll'ogueteiro, por questões de segurança pública, uma vez
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que não foi possível a garantia da incegridade dos servidores • segundo relato de
representante da DPERJ, através do f.'TUpO de mensagens instantân,-as do GT.
Cnbe ressaltar que, em reunião extraordinária, renlizado no din 21/05/1 9, foi
acordado um ajuste no cronograma de visitas, sem afetar os prazos. É válido destacar
ainda que o região vistoriada de Paula Ramos/ Santa Alexandrina não foi impactada de

fomia severa pelos eventos de chuva forte de janeiro n abril de 2019.

e

3- Metodologia
RepresenUllltes de todos os órgãos membros do GT estiveram presentes em
todas as visitas, com no mínimo um representante, com exceção da visita do Horto,
onde membros da SMAC e SMU nào estavam presentes, pois ainda não faziam parte do
GT.
Para facilicar a comunicação, deliberação e companilhamento de informações foi
criado um grupo de comunicação no aplicativo de mensagens instantànc~s. Whutsapp.
Todos os pontos apontados foram visitados e georreferenciados no aplicativo

'My Maps' do Google, sendo gerado

wtl

banco de infonnações e fotos dos pontos

visitados, que está compartilhado com os membros do GT.
As visitos foram realizadas sempre nas segundas e quortas-feiras, com reuniões

e

de alinhamento nas se~tas-feiras ou, eventualmente, em outras datas, em função de
necessidades específicas. A agenda d~ste GT incluiu 10 visitas cm campo (totalizando

SO horas de trabalho) e sete rew1iões realizadas no COR (um totol de 21 horas de
trobalho).
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4- .~rtas Visitadas

O presente relatório é um compilado dos relatórios técnicos dos órgãos
integrantes deste GT, elaborados a pnrtir das visitas =lizadas nos pontos abaixo

relacionadas:
4.1 - Rocinha 1

e

4.1.1 Georeferencinmento dos pontos visitados:

Legenda:

e

OI- Vila Cruzado - atrás do quadra OI

02· Ponão vennelho - entrada da UPP
03-Rua04
04. Vila verde, n.º 21

05- Rua José Inácio

06- Cam ínho da Mata
07- Vila Verde - Antiga Rua Raimundo Ferreira Mendes

08- Vila Vcrde - Marcenaria
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4.2 - Rocinh11 n
4.2.1 Gcoreferenciamento dos pontos visitados:

e

Legenda:
O1• Tmvessa 8, n.0 850
02- Estrada da Góven 199 - no lado da casa 860

03-Quadra 199, segundaql!lldra
04- Cesário 1, casa 12 (Rua O1, travessa 27)

(

05- Cesário 2, rua OI casa 55
06-Cesátio 3, 1ravessa 36, casas A,B,C e D
07- Maceg;i, depois do Carapinho
08- Dionéia, 380/307, rua da Ladeira 36
09- Cachopa, 36

A1-357

)

/·

4.3 - Manguinbos
4.3.1 Georeferenciamento dos pontos visitados:

e

Legenda:
Ol-Beirn Rio <:/fVila Turismo
02-Ponte inacabada (pontilhões)
03- Rua São Daniel

04- Inicio da rua São José

e.

05- Bairrinho 54 - rua São Caetano / rua Maravilha
06- Região da Varginhn (rua da Creche e adjacências)
07- Ilha das Cobras
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4.4 - ,Jacaruinho

4.4.1 Georeterenciamento dos pontos visitados:

e

Legenda:
O1- Comandante Gracindo de Sá

02-Av. Nossa Senhora das Graças -ao longo
03· Ponte sobre o rio Jacaré

e

04- Vila Sào João, da travessa Viúva Claudía
OS- Elevatória desativada
06- Rua Santa Laura

07- Rua Santa Luzia:.; rua João Pinto
08- Conlinuidode do João Pinto - Ponte inacabada (pontilhões)

09- Dom Helder Câmara x Gracinda de Sá
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4.5 - P,mln Ramos / Sanca Altxandrina

4.5.1 Georeferenciamento dos pontos visitados:

o

Legendo:
01- Santo Alexandrino, 1459, casa 17
02- Santo Alexandrino, casa 15a fundos
03- Santo Alexandrino, 1459, ponto acima do Eco limice

e

04-Santo Alexandrino, 1459, casa vizinha a casa 15
05- Santo Alexandrino, casa 5 e 7
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4.6 - Vidigal

4.6.1 Georeterenciamento dos pontos visitados:

e

Legenda:
01-Annando de Almeida Lima
02- Rua 12 de outubro, numero 15
03- Rua João Goulnrt, 859

e

04- Rua Benedito Calixto, 89 e 90
05- Rua Mojor Toja Martinez. Filho

A1-361

(tJ

"'""- ,_,,,,,. 01-,.,,,,.,. 1,1.....,.,

4.7 - Babilônia
4.7.1 Georeferenciamcnto dos pontos visitados:

e

Legenda:
OJ. Final da rua S,lo Bento
02· Vila do Sossego

e

03· Rua da Cai~a d'água • Assembleia de Deus
04- Rua da Assembleia

OS· Pomo 120 • final da Rua do Rosário
06- Rua do Rosário • muro do Condomínio

A1-362

~

Q_r(J
"""· '"""""'" 01.;,o-:,,1~

, . .,. . 1

mmru11t.0&<1DAO[ 001110 O[ w.m<>

~<:toll'ff•ilt
Ctt11106f~•sr..,,,i~. (Ofl

4.8 - Vargcm Grande
4.8.1 Georeferenciamemo dos pontos visitados:

e

Legenda:
O1- Praça José Bnllllr
02- Estrada do Pacuí, 126. lote Maria do Céu

03· Estrada Macuíba
04- Agapamo, lote 2

A1-363

Mlí1mJllU>•otWX COUJOf: l~!t()

C.Wlt<,wtt,mM
C«ltl'O • O,..,,Kbtt t AnA Jr.tl.t .. CO-

4.9- Jardim Maravilha
4.9. l Georeferenciamen10 dos pomos visitados:

e

Legenda:
01· Av. Campo Mounlo x rua lelicia
02- Final da Av. Campo Mourjo x com Rio Cabuçu
03- Valão da Barão de Cocais x run Letícia

o

04- Rua Araxá com rua lcl!cia

OS- Rua Tamboara com rua Lelícia
06- Rua Ronda Alia
07-Av. Barão de Cocáis
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4.10 - Horto

4 .10.1 Gcorcfcrcnciamento dos pontos visitados:

e

Legenda:
O1• Rua Raimundo de freitas Matos com rua Sara Vilela

o

02- Rua Bnrilo de Oliveira Castro

03- Rio dos Macacos

04- Represa do Hono
05-Cachoeira da Gruln / Rio Negro
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4.11 - Barr.i tle GuMratibn
4.11.1 Georeferenciamtnto dos pontos visitados:

o

Legenda:
OI- Rua da Bica, 49
02- Rua da Bica, 223
03- Rua Almirante Carlos Tinoco, 25

·o

04- Desague da galeria da água
05- Caminho do Pau, 897
06- Parlon Siqueira, 919

07- Caminho do Souza, 19
08- Caminho do Souza, 27
09- Estrada Robeno Burle Marx, 7775
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Relatório Final
GT - Enchentes

e
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Relatório final - GT Enchentes

A CPI tem a finalidade de apurar as circunstâncias, os fatos e as consequências sociais, ambientais e
econômicas causadas pelos temporais que atingiram a cidade do Rio de Janeiro em fevereiro de 2019, bem
como as responsabilidades do poder público na prevenção, mitigação dos efeitos e atendimentos aos
atingidos pelas chuvas, enchentes e deslizamentos.
Sendo assim, a CPI das Enchentes propôs que as secretarias e empresas municipais vejam de perto os
problemas das comunidades atingidas pelos temporais recentes e ajam de forma Integrada para soJucionálos.

(

Foi criado o Grupo de Trabalho Interdisciplinar - GTI para elaboração de Plano de Trabalho para visitação e
vistoria dos locais afetados através do Decreto Rio Nº 45921 de 6 de maio de 2019.
A equipe do GT é composta por representantes do Centro de Operações, da Defensoria Pública, das
secretarias municipais de Conservação, de Infraestrutura e Habitação e de Assistência Social e Direitos
Humanos, da Defesa Cívil, da Rio-Águas, da Geo-Rio e da COMLURB, sob o acompanhamento de
Integrantes da CPI das Enchentes.
Após a criação de um cronograma de vistoria técnica, o GT visitou os bairros do Horto, Barra de Guaratiba,
Jardim Maravilha, Vargens, Babilônia, Vldigal, Santa Alexandrina, Jacarezinho, Mangulnhos e Rocinha onde
foram levantadas as necessidades de cada ponto vistoriado.
Considerando todas as vistorias realizadas pelo GT, a COMLUR8 gerou um relatórlo final contendo a rotina
de limpeza, plano de ação e fotos de andamento/execução do serviço.

o
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Vistoria 20/05/2019 - Horto

e
Rotina de limpeza

o
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COMUJRO

Fotos
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COHLUAD

PLANO OE AÇÃO, HORTO Z0/05
.
.
0Jc.tge'lc ~tccô

Logr,idouro

.
l\ç.:,o d., COMlURB

lnício d.t
.
O pcraç~o

T~rminf) di't
.
0 pcraçao

~Mtu.o;

Nos e<>locamos a dlsposlc!o para
remoç3o dos entulhos que alnda
Rua Pacheco Leão, oº 1309

Qu<l<la de mun> ao lado do Rlo

e.st3o na réSldêncla, desde que,
sejam ensacados e dlsponlblllzado

para remo~o.

Rua Paeheco ldo, n• 1043

Queda de muro ao lado do Rk>

N:Jo há demanda para comlurb

Rua Pacheco Leão, nº 1037

Alagamento de res!<fêncla e queda partfal
de Quarto.

Nio hJ demanda para comlun>

_ __ _ _ _M _ _, . , . . ,, , , , . , ..,,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

na residência • Relatado pelo
morador, pofs. nAo tivemos acesso ao
Imóvel.

Entulho
Rua Pacheco tdo, n• 1935

Nilo hâ demanda para comlurb

---------------·--------------------------- -·· · · · · - · · · "-·- -----------------Club~ dos Macacos.

Estrada Oona cast<>nna. n• 1S1

Assoreamento <lo ,eservatórto que era

operado pela Cedae.

ASsoreamet1to de reserv.atôrlo prôxlmo ao
Instituto de MatemáUca.

N~o há demanda para comlurt

Não há demanda para comfurb
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COMLUAO

PLANO DE AÇÃO • HORTO 20/0S
.

Logr.u1nurn

Estrada Oona Castor1na, nº 124

.

Açao da COMlU~U

Oc,,gnnc;t1r.n

Assoreamento de r1o.

Início d.,
_
O t,N.JÇ.'.>O

T~rminn rl-1

.

0J)C'T.'.>ÇJU

St.sll.l$

Não há demanda pera comturb

Nao M

demanda para cornlurb

·- -----------------------------------------------------···-·Ot>ra em terreno do 1nst1tutll de
Rue Barão de Ollvelra Castro, nº 60

Matemática. Passivei causa dos

deslllamentos ocorndos na
Botânico/Horto

~= do Jardim

N!o há demanda para comlurb
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•
Vistoria 22/05/2019 - Barra de Guaratiba

o
Rotina de limpeza
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COMl.URB.

PIANO OE AÇÃO• BARRA OE GUARATIBA 22/0S
.

Logradnurn

.

Oc;.:,gnostlcn

Caminho da Bica , nº 49

Açc.10 <la COMLURB

Oesnzamento de árvore e terra. Local

lnícin e!,,

O

Ti>rmino

•

pcr.'.>ÇJO

ct.,

.
0 pcr<JÇJO

St.ituc.

23/05/2019

Concluído

Jnlcfilfmente n~o há <feman<fil pilra
COMLURB

<:ontemplado <:om obr.as: d.a GeoRI<>

tnlc:lalmente não há demanda para

Rva Parlôn S1Qve1ra, n o 919 .. Fri!ntt'! 0t'5Uusmento de terra e pedras

COMLUR8

Constatamos pequena obstruç:io
Rua Parlon Siqueira, nº 919

~

na salda da canaleta e

Fundos Oeslfzame-nto d e terr.a e pedt'as

23/0S/2019

programamos a limpeza

----·----···caminho do Pau, n• 897

Deslizamento de énoosta é ob"' de
m.anut4!:nção nas canaftttas
Havendo lnter<1çio, podemos apc>lar com
recursos para remoção (caixas metálicas).

(ntclatmente n3o há demanda para

COMLVR8

·- ------------------------------------........_,
caminho dô Souz.a. no 19 .. Fundos

Quede de!: pMfuena estrutura e obstruçao

de riacho com resfdvos.

__________

Limpeza programada Junto aos
mor.adores

2310512019

2310512019

~

~

i
,-

Conciu,·•o
,..

-<>

S.

----------------~---------------------------------------·-l
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COMLURB

Vistoria 27 e 29/0S/2019 - Rocinha

e

Rotina de limpeza
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COMLUAB

PLANO DE AÇÃO. ROONHA 27/0S
.
01Jgnosltco

Lni;r.1dourn

Uxo exposto, ofertado por popula~• até
Rua José Inicio

sem .aeondh:lonamento .adequado

necessitando de coleta.

.

/\çc.10

<lil COMLUflB

rnício

ct.,

•
O pcr~ç~o

Término <1.,
.
0 pcr~çc.10

Distribuir con~1ne~s. trfs pontos,
ao fon90 a subida do Labor1aux
por~ posslbllll:.er que populore.s
descarte seu res!duo
adequadamente. M~xlmo t2

Stc'l(uc;

Conduielo

contêlne<es
-------..·-·-..-....---------- --------------~===------------·--------

1~ Encosta nt!ce.ssltenclo <le llmpeza
Rua Vlfa Verde

2· oescar1e deson:lenodo de ~lduos de
todos os tipos.

l• Visitar o loc:al com equfpe de
rapei da SGE, aMm de tácnlcos do
setor de engenhar1a e segurança
do trabalho p.ara .avaltar a
posslbllldade de limpeza sem
expor os qaris: .a c:ondlç!o de rlSCó

COnclvldo

2· Sollcótar a tibnca a confec~o
dt!' at~ duas placas com e
Indicação da prolblç~o de Jogar

llxo
1· Dlsponlblllzar caixa metAllca

para acondicionamento do r;,slduo
onuMo da limpe.a OJ)OIO J~ sendo
l· Apolo .1 rtrnpez:a d~ encosta que está
sendo reallzada pela Geo~Rio.
VIia cruzada - Atrás da quad~ <fa: Rva:
Un\
2- Limpeza de área, com <;orte de árvore
tombada e:m talude-, na áre8 de ETE
(Estação de Tratamento de esgoto).

·----------------.-....·-·

realizado pefa gerência da Roclnha

que est~ dlsponlbllti•ndo e:,ixas de
3ª â 6& feira)

!J/05/2019

22/0ó/2019

Conduído

2- Roçada e llmpeus geraf com até
clnc:o garis

________________________ _______
J· corte de vegetal tombado com
apolo da equipe da DSU/UGV

..........

...

..

\,
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PUINO Df AÇÃO• ROCINHA 27/0S

.

Logrndnuro

.

.

o,;itnosl1co

A(t'lO da COMlURO

lnídn rlil

.
Opc:r.:>çilo

r~rmino d~
0 p~r.,r,,10

St.stus

1· llmpe%a e establll?ação da
encosta deve ser reellzada txe:la
Geo•R.lo. atravé5 de obra
contrata<Ja

1· llmpera de encosta

2· RemoÇ:So da Iam,> em
andamento.

Portão vermelho - Estrada da Gâvea 2" t..aim;:, 40 longo do l09radouro

17/0S/2019

07/06/2019

COncloido

3.. Exlstêncfa de árvore com suposto rlsco
dt!: queda

3- Acionar l~cnleo d• DSU/VGV
paira avallar árvore e programar
remocão caso connrmado o risco
de queda

·------- ···--····-···- - -- - - - - - -- - - - - - -
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PLANO DE AÇÃO • ROCINHA 29/05

.

,

.

,

loi;r-1rlnurn

01,,gno:=.t1co

Açc1n ,ta COMLUnB

Localidade 199

Oesllzamento de encosta e quedas de
~rvores. loc~I oom Intervenção da Geo•Rlo

Remoção dos resíduos 9erados
pela Geo•Rto

Início d,,

TC,mino da
,
0 r.~r.sç,1n

St~tus

J 1/05/2019

O1/06/2019

Concluído

.
O pcr.:,ç.io

--------------------------------------------...- .......----··-------tocalldade Ce-sârlo - trave5sa 36, <:asa Oesll2amentos de enC<>stas oom lnt<en:Hção
16

de Imóvel

Macega 1, apôs o camplnho

oesnzamentos de enoostas

M.acega 2, trave!Ssa 51 / rua l

Deslizamentos de encostas

Cachopa

Reslduos pós chuvas jâ ensacado

~1mpez.a no entorno da áro do
desabamento

OS/06/2019

06/06/2019

Concluicfo

12/06/2019

1)/06/2019

Concluldo

18/06/2019

19/06/2019

Concluído

Continuação da remoção dos sa<os 01/06/2019

29/06/2019

C<>ncluído

Umpeza no entorno das áros
afetadas

Umpeza no entorno das áreas

afetadas
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Vistoria 05/06/2019 - Manguinhos

e

Rotina de limpeza
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imWM•
PIJINO DE AÇÃO• MANGUINHOS 05/06

logr.:sdouro

J~o Gouf.art ~ b'ecl\O d<, rio Fatiei
Tlmb6 em trente ~ entrad;, da ENSP

_
/1.ç;:,o c!a COMLURB

Oc,1!JI\O':t1co

Início (1,1
O
•

per;u;.io

Té-rm1ncr (1,1
O
•

pci.:sç.:,o

St;itus

Umpeza de rotina é lnténsil'icada

Probtemas no pro~to d:e con:S.Cl'\lção.
Possivel obstruç.ão da geiléfla.

em dias de atag~mento.

·-----------------------------...........- ....·Trecho do Rio F11ria Tlmt>6 em frente~
VIia Turismo.

Rém~ç.ão de R~skl'llos ~ cr!aç3o de

Remoçao <le resf<lvos ao lado do Rk>,

contençc'lio com pneus.

--------- ·-·-·- -----·--------------------------------------------·- --Rua S!o los~

Llnis,eia de rakl$ (Comlurt> +

Umpeza de ralos

Conctuído

«mt1n1tAr10)

·------------------------ ......- .........- .
Ava Silo Oanlel

CM2 ~ BarTinho, 54 (rua Léopofdo

Bu!Me:s (Om S3o Caeta/lO e A:ua

Alagam~nto

Não h.i demand~ p3ra comturl)

Residência: <Xlm nsc:o d~ queda

Não há demanda para oomturb

Maravilha)

____________

,

___

............

L• llh3 d3S tct>ras (nnat da varqfnh.is)
2· Rua d:> Cred1:e Mun1c1pal cte
Mtoou!nhos (klr~ Aio) com a Ruêf

teopofao &JlMes.

Re<xil\Stn.1('.!o de

maroens~ man!lha.

dragagem do Rio )acar~ e em)cllc3Ç.!lo dl!

Jott!nslflcar a remoçJo de re5Í<lvos

C<lnclufao

ponto viciado.

-~-----·----------A1-384
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Vistoria 10/06/2019 - Jacarezinho

·C

Rotina de limpeza
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ij.f§ful,i•
PIANO DE AÇÃO · IACARE21NHO 10/06
.

Ln{l,:ittr.urn

Rua Cmté Gracinc:to ae Sé, pt6x1mo ~
Untia íérrea - entrada da rua Nossa

Sénhora das Graças

----·---

Início da
OJIN,"lç,;o

T6rmino d.>

º''"r.,ç:io

Stntus

A!igament<> em geral, N.Jsênd a de
Elevat6r1~ dé éS-gOto. R~síduos n! tinha d<,

trem. Orenagem lnsufldente. C,a5a ab.aixo

N! l\.i dém&t1da .:,an, C<,mlurb

do nível da rua.

Árvore c:<1m Afsoo 6e queda em frente .ao

Aua: NOS$.) Senhora d.as Gl'aças

/\çao d.:s COf.UUnB

01.Jgnost1co

número 16 / umpeza do Sistema de

Sof.d t.ar ll'ltérvénç!o d.a OSU /

Pf9grarnado para terça-fe!ri.

conduídt>

Opéra~o conjunta com &

dreNJgem.

Conservaç3io.

----------··..···- ······-····- ·------Beira RIO (RIJ&

ao RJC>)

~le9amentos

Enconm> da Jo3io Pinto c:C>m a Sant.a Uropeia dos Sl5rema de Ore,nagem

Prog,ramado para terca-telrõ.
Operaç.:Jo conJuntb com a

Luzi:>

18/06/2019

18/06/2019

Concluido

18/06/2019

18/06/2019

Concluiao

ConservaçJo.

Programado para terca-ren.
Rua Santa t..aur~

Operação conjunta com a
Conservaç3o.

Umpe:ta dos SJSWma de Drenagem
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COMLUllB

Vistoria 10/06/2019 - Paula Ramos

o

Rotina de limpeta

e
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COMLURB

Fotos
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Comc:>anhf.a Mun(cfo,eJ de Llmoo.z:a Urbina ... CQMLURB

Rue Major Ásll.t,

zsa · lljuca. CEP. 205"10-903 Rio de Janeiro/ RJ B<it,ll

Centt61 de Atendimento 17-48 .. www.,k>.J'J,90Y,br/cornl1Jtb

Utfi!'i·I•
PLANO OE AÇÃO• PAUIA RAMOS 10/06

tof)rJé'ouro

.

.

01.lgnost1co

A:u~ Santa Atexandtina 14S9 - Taludés Tafudes «.mprt>metldos com risco de
.ao fundo dM res:ldêndas
e:s<orreqi!lmento

Ai,;,10 <!;, CO/,\lURB

Aoolo ~ GEOFUO com r()('6d&
m.8nual

A1-389

Início d.>
.
Oui:r,u::;io

TC'tmino '1,,
•
0 pe?c.:u;ao

St.itus

17/06/2019

18/06/Wl9

Cc:,nc:luído
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COMLURB

Vistoria 12/06/2019 - Vidigal

Rotina de límpez,1

'CAl:CAS MUIJN$0

e

1 CilU OEMPS111t
lCÁW.
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COMM(tabORA ot 7

Fotos

A1-390

1Mc.u~M.
lWOJIAl<tt

:cou ~
l M !Ml u.sGUlAHTI

IMG10""1<JCW

o

n

CômpaM16 Hunlt:i,pal de t.ln')po1!a Utba!lll .. COMlVAB
Rw Major Ávllo, 3S8 • T!Ju<o • CEP. 20S40-90! Rio d<t J1Mlro / RJ Bro,u
C•nt'111 do Atondlmomo J7"46 ~ www.rio.fi.QOY.bt/cOMfutb

+·l#J!IJ~u
PIANO DE AÇÃO· VIOIGAl 12/0ô

.

lii,:,10 d,l CCMLURB

Lo9r,,dnuto

01:i911nc,,tu;n

R.\lil Arm~ncfo de AJme'da l..lm~. Perto de>
l>bf oa L.&Je, ct>ntruç!<1 da Jaque

Remoç3o <le coquffr<, e uma ~rvore

R"° 1i deO•t•b<o. IS

Inicio d.:J
Ol"c.:r,u;:,o

Termino <!n
Opcr.Jcão

St,1tus

Ct»i<IU!do

RemoçJo de vegetação e galh.os
soltes aitteg,edos i,l!fa chuva

umpeza

e r~moção dos réSiíduos

Conctufdo

- - - - - - - -- - - -- - - - - - -- - - - - - - - ------···- -···-···..·
Av. PréSldMté JO!O GOU16rt1 859

----...........-....--.....-------

---..·--·-·-·-·--------------------------

Ftua &enecr1co Ca:!lxto, 89

N3 h~ <temtnda para comtorb

------------------------.................................
Rue Ma}Cr TóJa (Jaquri!!f'a)

RMnoç3o de ~rvore com tlS<:O de
queda

Apolo para remocao dos ,esfduos
prove11iet1te,s: da: rec::ons.tn.u;ão da ponte
<le acesso

CC>nctufdo

--·---·-·------
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COMLURfl

Vistoria 17/06/2019-Babilônia

('

Rotina de limpeza

1 COMMt'T.AD()fl.
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e
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fotos
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o
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PREFF.ITUnA
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Ul41!'1·Ji
PUINO DE AÇÃO• 8A81lÕNIA 17/06

Log,:u1ouro

.
. .
Ch.sf!nostrco

.
A~<lO d,"I COMlURíS

R.ua da Cal,ca d'á91,ta • ~ml:>!é!~ ele Oeus OesUzbm!f'ltC> dt!' énC(),$1:â
El'lt:<ls.tb

cento e vlnté .. final db rub do Ros..irlo

Oesllzamento de (!l"IC<lita com

queda de ~rvoru

Oes!iz.amento de ençosta

Tc,n11no d,"I

Opc,~,c.:so

St,,tus

NJ M, demanda para Comk.ltb

---------·· -·--- - - - - -·-············-···---·--··-·---- - -- - -- - - Ruê> d~ Assem~ia

Início d.>

Ol)<':t,'l~.u)

----------·--·--·-·- -

A.emo,ao <le v~etal tombadt> sC>bré as
casas.
Umoe-za 9era1 do ,esfd\Jô br.an(C>

Con(fui(fo

Umoe-n ele veoetacao ~ r-tsfdu<, branoo

C()ncfufO()

em vJrios pontos

-------------------------------------------- - - ----·H--•·-·---·---Ftua ~o &ento, s/n, nnaJ c3a rua

N,3 hj demancli para Comfurb

1
r

Verificar com a OSU possil)mdade de
Vila do sosseoo

~sll:t&mentt> de encosta

remoção de veg4!tat.
Llmoera atr~s da casa de madeira. Bens
lnservive!s e ~tduo$ l:>f',n,os

Ru<> sâo Jorge

Ccnu;fvfClo

17/06/2019
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COMLUR8

Vistoria 19/06/2019 -Vargens

Rotina de limpeza

(
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<;QML,URP

PIANO OE AÇÃO• VARGENS 19/0S
Loqr.1<lou,o

•
Aç;in

Oc.,ç,no•.t10">

Trettto d;;, esrr~da cto r>~cul pró,clmo a
assoda(clio de mor.:ldt>rts é a praça d~
V6rg4!:m Grande

NA há demanda para Comturb

<1., cnr-nuno

1r.1ck cf,,
Opcr,H.:,,o

T~rm1110 <1.,

Opcr.lç<lo

~t-•tu•.

N3 M demanda para Comlu,b

----------- ------------------·· ··- -·----Nã e,~ demanda para Comturt:,

Lote d~ Maria dó <:fu

Estrada do Pa,uJ a,m e st r~da

MaQJitn,

N.1 h.i dem3ndi'.l para Comfortl

N! M d!manda para Ce>mtorb

·- --------··-·--·

A1-395
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COMlURB

Vistoria 24/06/2019 - Jardim Maravilha

e
Rotina de limpeza

a:,~
1 CAMINHÃO Jlll'()
$H(urt
1 CA.MtNKlo TIPO

>OW
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e

Fotos
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PI.ANO DE AÇÃO• IARDIM MARAVILHA 24/0S
Ltigroldouto

.

o,.,gnt':".tic~o

1
Redam.aç-At>
de li:co .:.c::umutad<> em
, rua Cam1><> Mouroo
' • RI" p·1r.a(l;uic
FI na1va
pontQs especiflços

Aç.io e!.> COMlUf.10

Cole••
, u'lrne r•ah2a••
u

Jn1rio (t,,

_
0 pcraç;:,o

Término <f<>
Opc::r.,c;..10

St,1tu:,

J•, s• e s!bado

Camp.11nhis de (ftvulgaç3o ctos servtçM
~n?:S'Uldt>$ péla Com!urt, {dia e hor~no

Av. &.ar~<> de Cocats com rua Letlc1a

da cofet. e ,emoç31> 9rzitu!lb).

FOI SiOl!Cltada a vamç,lo de uma área:
sem asfaltamento

Rua Águas de Araxa cam rua ~tí<ia

Vai.ão aberto que deságua no cC>roo
hfd,rieo é en.4 assoré.Sdó

fllã h4 dént!nd;) p3ra Comkut,

-----------------------··-·
Rua Ronda A!t.a com rua N()vt> Bruil

Av. Barão de COGflfS «m Rut> 26

Sistema sanitário e drenagem

Drenagem de um v.atão

N3 M demanda para C()mlurb

..,~,ao

Nê h4 die:mand3 par.a Cam!urt,

Rua P.:,s!iagem Fr.anç3 c::om Rua Bar.ia de Dre<a~gem <te vm
Cocais

Rio no condomino c.amp() Vet"'dé

Nã M <tem~nda par~ Comlurb

A1-397

CC>ndufdo
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PI.ANO Dt AÇÃO• IAROIM MARAVJlHA 24/0ô

Rua c:arni,o Mourao com R11a \.etkta

N:S h~ dem.::.nda para Comlurb

A1-398
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Integrantes do GT

Membro:

e

Suplente:

Ronald
cio de Sooza Teixeira
Registro&717114
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COMLURB

CONSIDERAÇÕES GERAIS· ROCINHA

O projeto trabalhador comunitário consiste na realização de serviços de limpeza urbana e
coleta domiciliar de lixo nas comunidades da Cidade do Rio de Janeiro, pelas Associações de
moradores considerando as particularidades da vida comunitária e as especificidades geológica
e urbanística da comunidade para a melhoria da qualidade de vida nestas áreas.

e

Trata-se de utilizaçl!o de mão de obra direta que reúne o uso do morador da própria
comunidade, criando a figura do trabalhador comunitário, com todos os direitos trabalhistas
assegurados, contratados pela Associação de moradores local. O trabalhador comunitário é
morador da comunidade onde desempenha suas funções, não tem necessidade da utilização
de transporte; tem boa relação com a comunidade que o vê como seu representante e é um
grande conhecedor de ruas e vielas internas, quase sempre estreitas, Impossibilitando a
entrada de qualquer tipo de equipamento de limpeza urbana. São vantagens bastante
representativas que devem ser consideradas.

TRAllALHADOll COMUNITÃHIO QUANTIDADE

ROCINHA

47
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<:OMLURô

CONSIDERAÇÕES GERAIS - VIDIGAl

O projeto tr;ibalhador comunitário consiste na realização de serviços de limpez;i urbana e
coleta domiciliar de lixo nas comunidades da Cidade do Rio de Janeiro, pelas Associações de
moradores considerando as particularidades da vida comunitária e as especificidades geológica
e urbanística da comunidade para a melhoria da qualidade de vida nestas áreas.

e

Trata-se de utilização de mão de obra direta que reúne o uso do morador da própria
comunidade, criando a figura do trabalhador comunitário, com todos os direitos trabalhistas
assegurados, contratados pela Associação de moradores local. O trabalhador comunitário é
morador da comunidade onde desempenha suas funções, não tem necessidade da utilização
de transporte; tem boa relaçl!o com a comunidade que o vê como seu representante e é um
grande conhecedor de ruas e vielas internas, quase sempre estreitas, impossibilitando a
entrada de qualquer tipo de equipamento de limpeza urbana. São vantagens bastante
representativas que devem ser consideradas.

TRAOAl HADOH COMUNITÁRIO QUANTIDADE:

VIDIGAL

13

e

A1-401

53
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CO MLURB

CONSIDERAÇÕES GERAIS -JACARÉ
Remoção de resíduos na via férrea
Realizamos o apolo a Supervia com empréstimo de 2 basculantes toda segunda · feira com o
intuito de realizar a remoção dos reslduos descarlados irregularmente na linha férrea.

o

o

A1-402

'ltf/CI.':.. ~!/00a2'Z/20!9 Oi-A'!cr-2019- folha..©))60
Companhia Municipal de Limpeza Urbana • COMLURB

1

Rua Major Ávila, 3S8 • Tijuca • CEP. 20540-903 Rio de Janeiro/ RJ 8rasi
Central de Atendimento 1746 • www.rio.rj.gov.br/comlurb

CONSIDERAÇÕES GERAIS- BABILÔNIA

Manejo arbóreo

O relatório enviado a Diretoria de Serviços Urbanos - DSU referente à poda de árvores na
Babilônia encontra-se em análise pela coordenadoria de manejo arbóreo.
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COMLURB

CONSIDERAÇÕES GERAIS -VARGENS

Instalação de papeleiras
Realizamos a Instalação de 4 papeleiras ao longo da estrada do Pacui.
Frequência de varri~o
O logradouro possui frequência de varrição diária, de acordo com o plano de serviço da
unidade Operacional.

e

o

A1-404

6(

RIO'ii~

PREFEITURA

~

Companhia Municipal de Limpeza Urbana • COMLURB
Rua Major Ávila, 358 • TIJuca • CEP. 20540-903 Rio de Janeiro/ RJ Brasil
Central de Atendimento 1746 • www.rio.rj.gov.br/comlurb

COMLURB

CONSIDERAÇÕES GERAIS - GUARATIBA

Limpeza de resíduos em canaleta
Vistoriamos a Rua Almirante Carlos Tínoco, .is, e não iclentificamos demanda para a

COMLURB.
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CONSIDERAÇÕES GERAIS - MANGUINHOS

Frequência na remoção de resíduos
Realizamos o ajuste na frequência de remoção dos resíduos ofertados nas caixas metálicas em
todos os pontos da comunidade.

e

(,

A1-406

/Í
[

I

RIO&

PREFEITURA

Relatório Fundação Instituto de Geotécnica do

1

e

Município do Rio de Janeiro - GEORIO

(,

60
A1-407

l

RI0/:1

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação

PREFEITURA

.1

Fundaç:to Instituto de Geotécnlca do Município do Rio de Janeiro

~IC\.l 01/00Zi22/"<'0t9 0!-Ã'l0-2019- folha..OOOO&i

RELATÓRIO FINAL DA FUNDAÇÃO GEO-RIO REFERENTE AO GRUPO DE
TRABALHO INTERDISCIPLINAR - "GTI - ENCHENTES"

1.

INTRODUÇÃO

A Fundação Geo-Rio, órgão público municipal responsável pelas
encostas do municipio do Rio de Janeiro, constitui uma das instituições
municipais que integra o Grupo de Trabalho Interdisciplinar {GTI-Enchentes}.
Este GTI foi criado pelo Decreto Rio nº 45.921 de 06 de maio de 2019, que,
dentre outras considerações, expõe a necessidade de integração entre os
(

diversos agentes que devem atuar - em vistorias conjuntas - objetivando maior
agilidade do sistema e maior interação entre os Poderes {Executivo e
Legislativo), com vistas à redução/mitigação de riscos à população carioca. em
especial àqueles decorrentes de processos físicos (alagamentos. deslizamentos,
etc.} deflagrados pelas chuvas extremas ocorridas nos meses de fevereiro e
abril de 2019.
Ao todo foram 1O locais vistoriados, cada um deles com um número
variável de pontos. Estes locais foram determinados por representantes da
Câmara de Vereadores do Município do Rio de Janeiro e da Defensoria Pública
do Estado do Rio de Janeiro, que também integraram o GTI. Foram eles:

O

1. Horto

2. Barra de Guaratiba
3. Jardim Maravilha
4. Vargens

5. Rocinha
6. Santa Alexandrina
7. Vidígal
8. Babilônia
9. Jacarezinho
10. Manguinhos

campo de SIio Ctis(óvão. 268 - 1• • 3! andares -sao Cri&tov:o -Rio de Janel10- CEP 20921-440
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E-mail: georio@paM,gov.br
A1-408

RIO:t'.'\

PREFEITURA

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação

cJ

Fundaç~o lnstijuto de Geotéenlca do Municlpio do Rio de Janeiro

~IW- OJ.i'00322/2019 01~130-2019- folha..000066

Embora as datas e os locais das vistorias tenham sido préestabelecidas (Resolução CVL Nº 161 de 15 de maio de 2019), por razões
climáticas e até mesmo por impossibilidade de garantia de segurança dos
membros do GTI que efetuaram as vistorias, algumas daquelas datas
foram alteradas e uma das vistorias (Fallet / Fogueteiro) cancelada.
Em quatro dos locais visitados (Jardim Maravilha, Vargens,
Jacarezinho e Manguinhos) pelo GTI. em face das caracterlsticas naturais
locais (áreas de planas com problemas de alagamento e inundação), não
se verificou a necessidade de providências por parte da Fundação Geo-

e

Rio. Nos demais, ocorreram pontos com demandas que variaram desde a
indicação de obras de estabilização até a simples realização de laudos
Técnicos

intimando

proprietários

locais

a

realizarem

obras

de

estabilização, pois não se tratava de área pública.
Em vários dos locais vistoriados o GTI constatou in loco que obras
emergenciais de estabilização de encosta já estavam em andamento.
Para estes locais, entendeu-se que as ações cablveis pela Geo-Rio já
estavam sendo implementadas, incluindo, neste rol de ações, as
estimativas de custos e a solicitação dos recursos necessários para as
referidas obras emergenciais.

e

Em alguns, foi cons~atado durante as

avaliações internas na Geo-Rio, que se tratavam de locais onde um
projeto de estabilização global da comunidade já havia (na administração
anterior) sido realizado pela Geo-Rio, inclusive com definição de projetos
e orçamentos, mas que os recursos ("PAC das Encostas") que deveriam
ter sido garantidos pela CEF. até o presente momento não haviam sido
liberados.
As informações, demandas e avaliações realizadas pela Fundação
Geo-Rio para cada um dos locais vistoriados estão apresentadas no
presente relatório, resultado da compilação de informações obtidas pelos
técnicos que realizaram as vistorias. Os eventuais pontos vistoriados em
que não se verificou a necessidade de intervenção por parte da Geo-Rio
não foram aqui incluldos.
Campo d~ sio Cristóvão, 268- 1• e 3!' andares - Sao Crl$tóvão- Rio de Janel,o - CEP 20021-440
Telefone: 3878,7878
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li. AVALIAÇÕES E INTERVENÇÕES

11.1 • HORTO
Na área do Horto foram vistoriados 05 locais ("Pontos 1 a 5"}, sendo que

em

04

pontos

não

foram

verificadas

necessidades

de

intervenções

(administrativas ou obras) para a Fundação Geo-Rio. Em 01 local, entretanto,
foram identificadas duas situações pontuais. em que caberiam demandas da
Geo-Rio. A primeira delas (Ponto 1 - Rua Raimundo de Freitas Matos com Rua
Sara Vilela} existe uma obra da Geo-Rio (cortina ancorada) que arrimava o
(

logradouro. Durante as chuvas de abril de 2019. ali desenvolveu-se um processo
de severa erosão do pavimento da rua levou ao descobrimento dos tirantes da
cortina. Assim. faz-se necessária intervenções para a recomposição do
logradouro {reaterro, pavimentação e drenagem da via). Quando aquela
recomposição estiver concluída, a Geo-Rio deverá verificar as condições das
ancoragens (ensaios de cargas dos tirantes) e, eventualmente, a reinstalação de
algumas daquelas ancoragens. Assim que a recomposição do logradouro for
concluída, será determinado - pela Geo-Rio • o valor preciso dos custos (para
fins de licitação) dos serviços referentes aos ensaios das cargas dos tirantes e
às eventuais reinstalações de ancoragens. estimado grosseiramente abaixo de

O

R$ 100.000,00, com um prazo máximo de execução de 6 meses após a
contratação.
A outra situação correspondeu a necessidade de avaliação das condições
de estabilidade de dois blocos rochosos que se encontram a montante de um "cul
de sac" de uma alça viária que liga a Rua Sara Vilela, junto ao limite do terreno
pertencente ao Instituo de Matemática Pura e Aplicada - IMPA. Durante a etapa
análise do local na Ge-0-Rio, verificou-se que para os blocos em questão já existia
um parecer geológico-geotécnico do IMPA que havia sido submetido pela GeoRio. Este parecer concluiu que se tratava de uma situação de baixo risco (e sem
necessidade de intervenções), visto que numa possível (e pouco provável)
movimentação dos blocos sua queda ficaria restrito as proximidades da rua ~
Campo de saoCri$!6~o. 268-1i a 3' andare$-SâoCri~!ó~o-Rio de Janelro-CEP 20921-440
A1-410
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frente. sem causar danos, conforme anexo. A Geo-Rio aprovou o Parecer e suas
conclusões.

o

e.
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11.2 - BARRA DE GUARATIBA
Na vistoria realizada em Barra de Guaraliba foram inspecionados 09
locais. Em 02 destes locais {Rua da Bica nº. 49 e Rua Parlon Siqueira nº. 919)
já estavam sendo realizadas obras emergenciais de estabilização devido a

ocorrências geológico-geotécnicas (deslizamentos) deflagradas pelas chuvas de
fevereiro de 2019. O custo destas intervenções é de respectivamente R$

1.267.000,00 e R$ 3.750.000,00, com prazo máximo de 180 dias
Em 03 locais. as demandas referentes à Geo-Rio eram de caráter

e

administrativo e se referiam a situações pontuais e particulares (não pública).
Assim, no Ponto Caminho do Pica Pau nº. 897, o proprietário do imóvel foi
notificado (Laudo de Vistoria Geo-Rio nº. 057/2019) a executar obras de
estabilização: no Ponto estrada Roberto Burle Max nº. 7775 o proprietário do
imóvel também foi notificado (Laudo de Vistoria Geo-Rio nº 542/2019} a
executar obras estabilizantes e no Ponto Caminho do Souza nº. 27, o problema
era relativo à queda de muro divisório e, portanto, sem providências paro o
órgão. O Boletim de Ocorrência {Defesa Cívil nº 3004/2019) referente a este
local foi vistoriado por um engenheiro da Geo-Rio e devolvido à Defesa Cívil
informando não se tratar de problema de ordem geotécnica.
Os 04 demais Pontos vistoriados {Ponto 3 - Rua Almirante Carlos Tinoco

O

nº 25; Ponto 4 - Desague da Galeria das Aguas: Ponto 7 Caminho do Souza n2.
19 e Ponto Caminho da Bica n2 233) estavam relacionados à problemas de
inundação e obstrução de drenagem e, portanto, não constituíam demandas por
parte da Geo-Rio.
Com relação à indagação durante as reuniões do grupo de trabalho. sobre
a inexistência de um Sistema de Alerta Sonoro em Barra de Guaratíba, cabe-nos
informar que:
1. O referido Sistema foi instalado nas favelas com setores de alto risco ao
redor Maciço da Tíjuca e dos Complexos do Alemão e Penha, que
concentram a maior incidência de ocorrências geotécnícas, conforme
atesta o banco de dados da GEO RIO.
Campo de São Cri$16vão. 268 -1t e at andares - São CMs16v/lo- Rio da Janeiro - CEP 20921-440
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2. As últimas estatlsticas que correlacionam ocorrência de deslizamentos por
bairros realizadas pela GEO RIO, mostraram que o bairro de Barra de
Guaratiba ocupa o 532 lugar no ranking dos 111 bairros com incidência de
movimentos gravitacionais de massa.
3. A área de Barra de Guaratiba não tem nenhuma favela identificada e
reconhecida pela prefeitura.
4. Em outras áreas não favelizadas de bairros da cidade severamente
afetados por escorregamentos, também não existem Sistemas de Alarme
Sonoro. Para estes locais a população tem acesso gratuito às
informações sobre chuvas e estados de atenção, bastando enviar SMS
com o texto DCRJ para 4000. A consulta às condições do tempo e das
encostas também pode ser feita por toda a população em sites ou através
de aplicativos gratuitos.
5. A prática de instalação de Alerta Sonoro que vem sendo adotada pelas
últimas administrações do municlpio tem priorizado as encostas
favelizadas nas quais foram identificadas existência de setores de alto
risco.
Considerando os aspectos técnicos acima citados, entendemos que a
instalação desse equipamento em áreas não favelizadas, deverá uma decisão

o

política. que caberá aos órgãos técnicos (Defesa Civil, GEO RIO e outros) a sua
implementação.

y
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11.3 - ROCINHA
As vistorias realizadas na Rocinha demandaram dois dias de visita
(Rocinha 1 e Rocinha 2). tendo sido inspecionados. ao todo, 17 locais.
Em 06 locais já estavam sendo executadas obras e ações emergenciais pela
Geo-Rio devido a problemas geotécnicos (deslizamentos) deflagrados pelas
chuvas. incluindo estudos para a definição de reassentamento de moradias. São
eles, com respectivos custos e prazos:

o

• Rocinha 1• Ponto 1• Vila Cruzado - atrás quadra da rua 1

• A$ 2.340.000,00, a licitar, com prazo previsto de execução de
365 dias,
•

Rocinha 1 - Ponto 2 - Portão Vermelho • entrada da UPP e

•

Rocinha 1 - Ponto 5 - Rua José Inácio,

• A$ 4.350.000,00, a licitar, com prazo previsto de execução de
365 dias,
•

Rocinha 2 - Ponto 1 - Travessa 8, 850 (casa a ser demolida para
viabilizar a execução da obra Rocinha 2 Ponto 2}.

•

Aocinha 2 - Ponto 2 - Gávea 199 - ao lado da casa 860
•

o

•

R$ 1.955.000,00, em execução, com prazo de 180 dias

Rocinha 2 - Ponto 8 - Dioneia, 308/307 - rua da Ladeira 36

• A$ 2.510.000,00, a licitar, com prazo previsto de execução de
365 dias.

Em 03 locais foram indicadas necessidade de demolição de moradias e
escombros de casas atingidas por deslizamentos. Foram eles:
•

Rocinha 2 - Ponto 4 - Cesário 1 - Casa 12 (rua 01 travessa 27) Neste local a casa já se encontrava interditada, mas o morador • que já
recebe aluguel social • se recusa a sair.

•

Rocinha 2 - Ponto 5 - Cesário 2 - Rua 01 casa 55 - Para este local,
ainda no mês de fevereiro de 2019, após recebimento de B.O.
2468/2019 da Defesa Civil, foi elaborado um Laudo de Vistoria da GeoCampo de São Cristóvão, 268- 12 e 3! andares -São Cristóvão - Rio de Janeico - CEP 209'21440
Telefone: 3878,7878 E·malt geo<io@pcrj.rj.gov.b1
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Rio (nº. 67/2019) indicando necessidade de remoção da moradia e de
execução de reflorestamento.
•

Rocinha 2 - Ponto 7 - Macega depois do campinho - Trata-se de casa
destruída, sem condição de uso e com risco a terceiros, onde foi
oficiado a SCHA/SUEC/CGOE para demolição dos escombros da
moradia.

o

Em 02 tratava-se de situações de risco em terrenos particulares, cujos
proprietários foram notificados a executar obras estabilizantes.
•

Rocinha 1 - Ponto 7 - Vila Verde - Marcenaria (Foi elaborado o Laudo
Geo-Rio nº. 511/2019} e

•

Rocinha 2 - Ponto 6 - Cesário 3 - Travessa 36 casas A, B, C e D (Foi
elaborado o Laudo Geo-Rio nº. 513/2019}

Os demais seis pontos tratava-se de problemas relacionados à drenagem,
esgotamento sanitário, lixo. queda de árvores ou deslizamentos sem gerar
situações de risco geotécnico e, portanto, sem demandas para a Geo-Rio.:
Rocinha 1 - Ponto 3- Rua 4; Rocinha 1 - Ponto 4 -Vila Verde. 21; Aocinha 1 -

o

Ponto 8 -Vila Verde. Antiga Rua Raimundo Ferreira; Aocinha 1 - Ponto 6 Caminho da Mata; Rocinha 2 - Ponto 3 Quadra 199 2ªQuadra e Rocinha 2
Ponto 9 - Cachopa 36.
Cabe citar que existe, para todo o bairro da Rocinha, um projeto global de
mitigação

de

risco

que

propõe

obras

de

estabilização,

drenagem.

reassentamentos e reflorestamento do local (apresentado em anexo), que
abrange os locais vistoriados pelo GTI. O projeto foi encaminhado ao Governo
Estadual, que já dispõe de estudos em estágio avançado para executá-lo,
juntamente com obras de urbanização e viárias em toda a comunidade.
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11.4 - VILA SANTA ALEXANDRINA

Na comunidade denominada Santa Alexandrina (inicialmente denominada
"Paula Ramos") foram vistoriados 05 locais {"Pontos") que foram definidos pela
Defensoria Pública. Cabe informar que esta comunidade não foi diretamente
afetada pelas chuvas de fevereiro e de abril de 2019 e assim, não existia
necessidade de intervenções emergenciais para estabilização de encosta. Dos
05 locais visitados, 03 já estão incluídos no projeto global de estabilização da
comunidade, que foi submetida à CEF para financiamento, mas que, até o

O

presente momento, ainda aguarda

a liberação dos recursos orçados em

R$1.400.000,00. com prazo de execução de 365 dias, após Autorização de
Início de Obra. São eles:
•

Ponto 1 - Santa Alexandrina nº. 1459 casa 17

•

Ponto 2 - Santa Alexandrina nº. 1459 casa 15A fundos e

• Ponto 5 - Santa Alexandrina casa 5 e 7.
Em 01 local (Ponto 4 - Santo alexandrino 1459 - casa vizinha a casa 15), foi
verificado que a canaleta para descida d'água em degraus encontrava-se
obstruída por paredes de tijolos e caixas d'água que impedem a passagem das
(

águas, havendo, portanto, a necessidade de encaminhamento da Geo-Rio à
IH/subto/COOPE/GDEM com solicitação para demolir construção irregular que
obstrui a descida d'água em degraus. conforme providência determinada no
laudo de vistoria n110616/2019 (oficio nº 1335/2019).

Finalmente o "Ponto 3 - Santo Alexandrina 1459, ponto acima do Eco limite".
não se tratava de demanda para a Geo-Rio, pois a necessidade era para que se
verificasse tratar de àrea de preservação e de reavaliar o tipo de
Reflorestamento utilizado na área onde diversas casas foram demolidas
anteriormente.
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11.5 - VIDIGAL
As vistorias realizadas na comunidade do Vidigal abrangeram 05 locais,
sendo que em todos eles haviam se verificado ocorrências geotécnicas. Em 03
daqueles locais, já haviam sido iniciadas - pela Geo-Rio - obras emergenciais
de estabilização de encostas relacionadas a deslizamentos deflagrados pelas
chuvas extremas de 2019. São eles:
•

o

Ponto 3 - Rua João Goulart 859,

• Ponto 4 - Rua Benedito Calixto 89 e 90 e
• Ponto 5 - Rua Major Toja Martinez Filho.
O valor global para as intervenções previstas foi orçado em R$
3.125.000,00, com prazo de execução de 180 a 365 dias (uma parte
emergencial e outra a ser licitada).
A Obra da rua Major Toja Martinez, envolve a GEO RIO, RIO ÁGUAS e a
Subsecretaria de Habitação.
Em um local dos locais vistoriados. o "Ponto 2 - Rua 12 de outubro
número 15", verificou-se a necessidade de realização de obra de estabilização
(possivelmente uma cortina ancorada com 10m de extensão e 4m de altura) por

o

parte do Poder Público. A definição do custo desta obra requer a realização de
serviços (topografia. sondagem. etc.) que produzam os elementos necessários
para se definir, com precisão, a tipologia da solução a ser adotada e o
correspondente orçamento para se proceder a licitação da obra. O local foi
encaminhado para a Diretoria de Obras da Fundação Geo-Rio para sua inclusão
na programação de obras daquela Diretoria.
Por fim, o "Ponto 1A - Armando de Almeida lima", onde ocorreu um
deslizamento, em área particular (terreno com restaurante e depósito), e que a
avaliação técnica da Geo-Rio (Laudo Técnico da Geo-Rio nº. 516/2019) não
verificou a existência de risco para terceiros.

O proprietário do terreno foi

notificado a executar obras estabilizantes.

Campo do sao Cfistóvao, 268- 1• e 32 andares - sao Cfistóvao-Rio do Janeiro -CEP 20&21440
A1-417
E-mail. georio@pc~.~.gov.br
Telefone: 3878•7878
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11.6 - BABILÔNIA
Na comunidade da Babilônia o GTI inspecionou 06 locais, sendo que 04
destes locais já estavam incluídos no projeto global de estabilização.
desenvolvido e orçado pela Geo-Rio (na administração anterior) e que aguarda a
liberação de recursos pela CEF. Em 03 deles (Pontos 1, 2 e 3) verificou-se a
ocorrência de deslizamentos e existência de casas já interditadas pela Defesa
Civil; em 02 (Pontos 1 e 2) verificou-se que existiam casas ocupando Área de
Preservação Ambiental; em 01 (Ponto 4) o acidente geológico {deslizamento

O

ocasionou um óbito) e no Ponto 5. a principal demanda relacionou-se a
problemas com lixo e drenagem. Suas denominações foram:
• Ponto 1 - final da Rua São Bento,
• Ponto 2 - Vila do Sossego,
• Ponto 4 - Rua da Assembléia e
• Ponto 5 - Ponto 120 · final da Rua do Rosário
Para o "Ponto 1 · final da Rua São Bento" a análise interna da Geo-Aio
constatou que já havia sido emitido o Laudo de Vistoria nº. 260/2019 que
indicava, dentre outras providências, a remoção de moradias em situação de

e

alto risco. Para o Ponto 2- Vila do Sossego, um projeto da antiga Secretaria
Municipal de Habitação também prevê remoção de moradias. No Ponto 5 "Ponto 120 - final da Rua do Rosário", onde foi constatada obra emergencial de
estabilização em andamento, o foco principal está direcionado para a
reconstrução de sistema de drenagem {para a parte da encosta situada em área
pública). O valor global das intervenções previstas foi orçado em A$
4.500.000,00, com prazo de execução de 180 a 365 dias (uma parte
emergencial e outra a ser licitada).
No "Ponto 3 - Rua da Caixa d'água - Assembleia de Deus" verificou-se que
se tratava de obra de contenção sendo realizada nos fundos de um templo
religioso, sendo que o local encontra-se acima do eco-limite e, portanto,
cabendo providência administrativa para sua remoção.
campo d& São Cristóvão, 268-1!e 3! andare{)-$êo C1~óvão - Aio de Janeiro- CEP 20921-440
Telefone: 3878,7876 E·mail: georio@pçrj,rj,gc,,.br
A1-418
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Por fim, o "Ponto 6 • Rua do Rosário • muro do Condomínio" onde se verificou a
ruptura de muro divisório entre um condomínio particular (situado na Rua
Roberto Dias Lopes) e a área da favela, onde caberia a notificação ao
condomínio para realização de obras estabilizantes. Entretanto, após decisão
judicial favorável ao condomínio, foi determinada a realização de obra de
estabilização, que foi incluída na programação de obras emergenciais da GEO
RIO. Os custos para esta obra estão incluídos no valor global, acima citado.
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ANEXO 1
(',

CÓPIAS DOS LAUDOS DE VISTORIA DA
GEO-RIO CITADOS NO RELATÓRIO

o

Campo de Silo Cristóvão. 268- l•e 3' andares -Silo Crist6v/lo-Rlo de Janeiro- CEP 20921--140
Telefone: 3878,7878 e-mail: georio@petj.~.gov.br
A1-420
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LAUDO DE VISTORIA GEO RIO /í 2: 0618/2019

1-

LOCAL: Rua Santa Alexandrina n• 1459, casa ao lado do nº 15 - Rio Comprido
AA: Ili RA

AP: 1.1

Favela: Santa Alexandrina

Setor:

1.1- PONTO DE REFERÊNCIA:

1.2 • UTM (23K; SAO 89): 683516 . 7462412

2-

DATA DO PEDIDO: 10/6/2019

DATA DA VISTORIA:

3•

ORIGEM/MOTIVO DO PEDIDO: Grupo de Trabalho Interdisciplinar (GTI Enchentes}, proveniente do

10/0612019

Decreto Rio 45.921 .

,C

4-

SOLICITANTE: Vistoria realizada em função da GTI Enchentes

5-

TIPO DE OCORRÊNCIA:

o Ocorrência Geotécnica
Data:

6 - ASPECTOS REGIONAIS

Tel.:

1• Posslbllldade de Ocorrência

Hora:

7 - CARACTERISTICAS LOCAIS

6.1 - Tlpo de ocupação:
•Favela
o Area urbana estruturada
o Area de preservaçao ambiental
o Atea nao ocupada
o Loteamento irregular
O Interface de favela
o Outras:

6.1.2 • Densidade
Ocupaclonal:
aAlta
O Média
o Baixa

7.1 - Sítio vistoriado:
• Encosta natural
o Talude de corte
CJ Talude de aterro
CJ Talvegue
o Escava~o
O Extra~o mineral
o Outros:
7.2 - Geometria:
Attura (m):
Inclinação (º):

6.2 • Tipo de Vegetação:

6.2.1 - Densidade:

a Arbórea

aAlta
O Média

a Arbustiva

e.,

• Rasteira
o Nenhuma

D Esparsa

1 Largura

(m):

7.3 - Obras de contenção:
O Sim
Publica
o Privada
aNao

lo

7.4 • Condições de umidade:
a Seco

6.3 - Drenagem:
o Natural
• Construida
o Inexistente

6.3.1 -Condições:
o Satisfatória
O Insuficiente
aObstrulda
o Danificada

6.4-Relevo

6.4.1 - Perfil da encosta

o Escarpado
• Montanhoso
o Ondulado
o Suave

•Côncavo
o Convexo
o Retilíneo

o úmido
o saturado
O Com surgência
o Tubula~o rompida

7 .5 - Natureza do Material
o Rocha O Sã
D Alterada
o Fraturada
a Solo o Com trincas
• Sem trincas
Espessura estimada (m}:
Tipo de apoio:
o Bloco
Forma:
Volume
o Tálus
Entulho
o Líxo
o Lascas
o Aterro

Iº

laudo 06t6120t9
A1-421
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e

Foto 1: Canaleta de drenagem parcialmente obstrulda por vegetação e assoreada.

e.

Foto 2: Obstrução total do final da canaleta de drenagem por parede de tijolos e caixa d'âgua.
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LAUDO ~ VISTORIA GEO filQ. J:! R: 0057/2019

1-

LOCAL: Caminho do Pau n• 897- Barra da Guaratlba

AA: X.XVI RA AP: 5.4

Favela:

1.1- PONTO DE REFERÊNCIA;

Setor:

1.2. UTM(23K;SAD 69): 646953. 7448187

2-

DATA DO PEDIDO: 08-02-2019

DATA DA VISTORIA: 11-02-2019

34-

ORIGEM/MOTIVO DO PEDIDO: Pedido de Vistoria nº 99/2019- OP/SUBPDEC (emergência)

5-

TIPO DE OCORRÊNCIA:

Tel.: 99955-6506 / 3411-3789

SOLICITANTE: Sr' Kália Lucia Gomes
• Ocorrência Geotécnica
Data:

C

Pos&lbllldade de Ocorrência

Hora:

6 -ASPECTOS REGIONAIS

6.1 - Tipo de ocupação:

1o

7 - CARAC'rERISTICAS LOCA(S

6.1.2 • Densidade

7.1 - Sllio vistoriado:

Ocupacional:
O Alla
O Média
• Baixa

CI Encosta natural

o Favela
o Area urbana estruturada
O Area de preservação ambiental
D Area não ocupada
CI Loteamento irregular
CI Interface de favela
• Outras: Ocupaçao Irregular/ Baixa Renda

• Talude de corte
CI Talude de aterro

o Talvegue
Q Escavação
O Extração mineral
O Outros:

7.2 - Geometria:

!

Allura (m): 2 a 5
Largura (m): 20
Inclinação (º): 70 a 90

o

6.2 - Tipo de Vegetação:
o Arbórea
•Arbustiva
a Rasteira
o Nenhuma

6.3 - Drenagem:
•Natural
o Construida
o Inexistente

6.2.1 - Densidade:
O Alta

•Média
o Esparsa

6.3.1 - Condições:
Q Satisfatória

o Insuficiente
o Obstrulda
• Danlflcada

Iº

7.3 - Obras de contenção:
0 Sim
Pública
o Privada
•Nao
7.4 • Condições de umidad&:
O Seco
•úmido
O Saturado
Q Com surgência
a Tubulação rompida
7.5 - Natureza do Material

O Rocha

asa

O Alterada
6.4-Relevo
o Escarpado
• Montanhoso
o Ondulado
o Suave

6.4.1 - Perfil da encosta
o concavo
o Convexo
•Retillneo

laudo 00&712019
A1-423

O Fraturada
o Com trincas
o Sem trincas
Espessura estimada íml :
Tipo de apoio:
• Bloco
Forma:
Volume:
O Tálus
-1 CI Entulho
O Lixo
O lascas
o Aterro

a Solo

1/4
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8 - CARACTER(STICAS

DA OCORRÊNCIA OU SITUAÇÃO

8.1 - Situação
8.1.1-Grau de Risco
• Possibilidade de ocorTência !l9!!!
atingimento de moradias, prédios
o Alto
......;O:.:u:..;b:.:e:.;.n:=s.,,p:.::ú=blc.:fc:.::o=s·:___ _ _ _ _ _-1 • Médio
o Possibilidade de ocorrência l!!!!!l.
o Baixo
atingimento de moradias prédios
o Inexistente
ou bens püblicos

8.1.3 - Número de Interdições: 03
• Unidade habilacional: 03
O Acessos;
Cl Outros:

• Ocorrência

8.1.4- Nº de Sollcltaçõe& para

Volume (m3): 3

8.1.2 - Número de pessoas
beneficiadas: 20

---------------1----------1 demolição:

o

8.2 - Tipologia da ocol'Têncla
• Escorregamento de solo
o Escorregamento de lixo/entulho
o EscorTegamento de rocha
o EscorTeg. de tálus/colúvio
o Ruplura de talude corte
O Ruptura de talude aterro
o Ruplura de obras de contenção
• Desloc. de blocos ou lascas
O Corridas de massa
a Processo erosivo
o Outros:

8.3 - Poasrvel ocorrência
• Escorregamento de solo
O Escorregamento de lixo/entulho
O Escorregamento de rocha
O Escorreg. de tálus/colúvio
• Ruptura de talude corte
Cl Ruptura de talude ale/To
o Ruptura de obras de contençao
o Desloc. de blocos ou lascas
CI Corridas de massa
• Processo erosivo
o Outros:

8.4 - Superficie d& d&sllzamento
•Sobre solo
O Sobre rocha
O Sem superflcie definida
8.5 - ConaeqUênclas
Ocorr. Possib.

Obstruçao de vias
Danos a bens partic.
Danos a bens publ.
Riscos para terceiros
Sem danos

o

Cl

•o

•o
o
o

o

D

8.6 - V(llmas
oVUimas Fatais
o Vitimas não fatais

e

8.7 - Descrição da Ocorrência ou Situação:
Em razão das chuvas ocorridas em 7 de fevereiro deste ano verificou-se duas ocorTências distintas
no número 897 do local denominado Caminho do Pau. A primeira entre as moradias da Sra. Rocilane e
Jarro da Silva. A moradia do Sr. Jairo encontra-se a jusante de talude com caracterfsticas silto-arenosas,
de 5m de altura, que sofreu deslizamento pontual, fazendo com que a crista ficasse próxima do
assentamento da moradia da Sra. Rocilane, localizada a montante do talude. Nos funelos da moradia da
Sra. Rocilane ainda observou-se talude verticalizado com 2m de altura, que também sofreu deslizamento
de pequeno monte. No segundo ponto verificamos a queda de pequeno bloco de rocha nos fundos da
residência da Sra. Lúcia Helena da Silva, com origem no talude localizado a montante de
aproxlmadamente 3m de altura.
9 - PROVIDÊNCIAS:

9.1 - AOP/SUBPDEC para interditar as moradias, localizadas no Caminho do Pau n• 897 - Barra de
Guaratiba (Oficio n• 0052/2019- GEO-RIO/CLF, de 11/02/2019);
• moradia do Sr. Jairo da Silva;
• moradia de Lúcia Helena da Silva;
• moradia da Sra. Rocllane da Sitva (ter.: 96652-4471);
9.2 - A GEO-RIO/CLF para notificar os moradores cttados no ilem 9. 1 a executarem obras
estabilizantes que garantam condições de segurança para o local.

Laudo 005712019
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10 • OBSERVAÇÕES GERAIS:

11 -RESPONSÁVEL PELA VISTORIA: Engº Andersen Malins

12-ANEXOS;

• Fotos

o Croqul o Outros:
Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2019.

()
Visto •m 21/02/2019
En,g4 Marta C!br.:) ~r(lue:lrb Par~nhos ce.suglf&

coordenaç&o de v1stot11
l~tr.: S6/õ9S.O%·&CR.EA fU 180098·0
Fonda(So Ge:0-1\10

(

)6
laudo 0057r.2018
A1-425

3/4

~

Glf>/i:"M. 0!/~19 01.-f,oo-2019- folha..0®33

RIOli

PREFEITURA
0.U),tt'O

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação
Fundação Instituto de Geotêcnica do Municlpio do Rio de Janeiro
Campo de São Cnstóvilo. 268 - 1q e 32 andare~ - São Cri&tõvao.
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Relatórlo Fotográfico

e
Foto 1 - Talude terroso entre as moradias

Foto 2 - Talude de corte desprotegido

C·

Foto 4 - Fundos da moradia Sra. Rocilane

Foto 3 - Talude de Corte nos fundos da
moradia da Sra. Rocilane

laudo 00,712019
A1-426

4/4

I\

GW/!:V. 0 ~ ! 9 Ol-A9o-2\ll9- f o!ha.JXXX~4

RIOI»
PREFEITURA

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO OE JANEIRO

/

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação
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Telefone: 3878-7878 E-mail: georio@pcrj.rj.gov.br
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LAUDO DE VISTORIA GEO RIO _t! ~: 0067/2019
1-

LOCAL: Estrada da Gávea nº 259 - Rua Um - Rocinha
AA: XXVII RA AP: 2.1

Favela: Comunidade da Rocinha Setor: Roça

1.2- UTM (23K; SAD 69): 680118, 7456540

1.1 - PONTO DE REFERÊNCIA:

2-

DATA DO PEDIDO: 12-02-2019

3•

ORIGEM/MOTIVO

DATA DA VISTORIA: 12-02-2019

00 PEDIDO: Pedidos de Vistoria nos 219,

223, 224, 225 e 226/2019 - GEO-RIO/CLF

(pessoalmente) - OPISUBPDEC BOs 2468 e 255712019
4-

SOLICITANTE: Walace

5-

TIPO DE OCORRÊNCIA:

Tel.: 96412-8040

Hora:

Data:

o

6 - ASPECTOS REGIONAIS

7 - CARACTERÍSTICAS LOCAIS

6.1 - Tipo de ocupação:
•Favela
CI Area urbana estruturada
CI Area de preservação ambiental
o Area não ocupada
CI Loteamento Irregular
o Interface de favela
O Outras:

o

6.2 • Tipo de Vegetaçao:
o Arbórea
CI Arbustiva
• Rasteira
o Nenhuma

6.3 - Drenagem:
o Natural
o Construída
• Inexistente

ICI Posslbllldade de Ocorrência

• Ocorrência Geotécnlca

6.1.2 • Densidade
Ocupaclonal:
•Alta
o Média
o Baixa

7.1- Sitio vistoriado:

• Encosta natural
• Talude de corte
cr Talude de aterro
CI Talvegue
o Escavação
o Extração mineral
o Outros:
7.2 - Geometria:
Altura (m): 3 a 20
1 Largura (m): 5 a 25
Inclinação(º): 65 a 90

6.2.1 - Densidade:
a Alta
a Média
o Esparsa

6.3.1 - Condições:
o Satisfatória
o Insuficiente
CI Obstrulda
D Danificada

7.3 - Obras de contenção:
a Sim
ICIPública
O Privada
•Nao
7.4. Condições de umidade:
a Seco
a úmido
• Saturado
o Com surgêncla
o Tubulação rompida

7.5 - Natureza do Material

a Rocha osã
6.4-Relevo
o Escarpado
O Montanhoso
• Ondulado
O Suave

6.4.1 - Perfil da encosta
o Côncavo
•Convexo
o Retlllneo

Laudo 006712019
A1-427

D Alterada
o Fraturada
a Solo
O Com trincas
o Sem trincas
Espessura estimada (m):
o Bloco
Tipo de apolo:
Forma:
Volume:
O Tálus
l o Entulho
O Lascas
o Lixo
o Aterro

y
1/8
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Munlclpal de Infraestrutura e Habllação
Fundação lnstttuto de Geotécnica do Munlclpio do Rio de Janeiro
Campo de São Cristóvão, 268-1! e :V.andares -São Crlst6vão.
Telefone: 3878-7878 E-mail: georio@pcrj.rj.gov.br

8 - CARACTERISTICAS DA OCORRÊNCIA OU SITUAÇÃO

8.1 - Situação
8.1.1- Grau de Risco
• Possibilidade de ocorrência !.21!!
atingimento de moradias. prédios
• Alto
_..::
o::.u-=b-=e:..:.nS:c.,:;.
PU::.b;.;l
· ;.:iC-=O;.;S·' - - - - , - - - - - ~ o Médio
o Possibilidade de ocorrência ll!Il
o Baixo
atingimento de moradias prédios
a Inexistente
ou bens públicos

• Ocorrência

Volume (m3 ): -70 (total)

8.1.2 - Número de pessoas
beneficiadas:

30
8.1.3 - Número de lntardlçóes: 06
• Unidade habitacional: 06
o Acessos:
O Outros:
8.1.4 - Nº de Sollcltações para

---------------"----------! demolição:

e

8.2 - Tipologia da ocorrência
• Escorregamento de solo
Cl Escorregamento de lixo/entulho
Cl Escorregamento de rocha
Cl Escorreg. de tálus/colúvío
Cl Ruptura de talude corte
o Ruptura de talude aterro
o Ruptura de obras de contenção
• Desloc. de blocos ou lascas
D Corridas de massa
• Processo erosivo
o Outros:

8.3 - Possível ocorrência
• Escorregamento de solo
o Escorregamento de lh<ofentulho
o Escorregamento de rocha
o Escorreg. de tálus/colúvlo
o Ruptura de talude corte
D Ruptura da talude aterro
o Ruptura de obras de contençao
• Destoe. de blocos ou lascas
CJ Corridas de massa
• Processo erosivo
CJOutros:

8.4 - Superflcle de deslizamento
• Sobre solo
O Sobre rocha
O Sem superflcie definida

8.5 - Conseqüências
Ocorr. Possib.

Obstruçao de vias
Danos a bens partic.
Danos a bens publ.
Riscos para terceiros
Sem danos

8.6 - Vitimas

o Vitimas Fatais

e.

o

o

•o
o•

o•
o
o

Nº:

• Vitimas 11ao fatais
01
8. 7 - Descrição da Ocorrência ou Situação:
O temporal da noite de 0&-02-2019 se abateu com grande intensidade sobre a Comunidade da
Rocinha. A calha que corre paralela ao Morro Dois lrmaos, ao pé do afloramento rochoso na sua
vertente oeste. encontra-se aparentemente obstrulda e nao suportou a carga de água que descia pela
encosta. Com o seu transbordamento. ao longo de toda a sua extensao. despejou mais água no talude
de jusante, provocando o encharcamento do solo, aumento do empuxo e vários deslizamentos que
atingiram diversas moradias. A vistoria abrangeu a área a jusante de Ioda essa calha e _vamos tratar
nesse laudo da regiao acessada pelo endereço da Estrada da Gávea 259. Rua Um - Localidade
conhecida como Roça. onde houve seis ocorrénclas.
1• - Narrativa de moradores de que houve queda de bloco de rocha da face do paredão rochoso,
sem, contudo, atingir nada. É posslvel a identificação a olho nu. falha no afloramento e que sugere um
bloco de rocha faltante;
2• - Deslizamento de material terroso, oriundo de talude, parte natural parte corte, que não alcançou
nenhuma moradia. O remanescente encontra-se em risco e a moradia do Sr. Carlos Henrique Ferreira
de Quadro, no Beco 1-39, na localidade denominada Roça, poderá ser atingida na ocaslão de nova
ocorrência;
3• - Junto da moradia anterior encontra-se aquela onde habita o Sr. Henrique Walmir Lima de
Quadro. A montante desta existe talude parcialmente arrimado por muro de contenção, que resistiu ao
deslizamento ocorrido no local. Entretanto, na parte não arrimada, o material mobilizado atingiu os
fundos da moradia;
4ª - Deslocamento de bloco de rocha com cerca de 2m3• oriundo de encosta natural. avançando por
talude de corte imediatamente abaixo, alcançando a moradia da Sra. Jésica. Houve colapso da parede
da cozinha que atingiu morador, que precisou de ajuda para sair debaixo dos escombros e teve grave
ferimento na perna:
Laudo 00671201$
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PREFEITURA DA CIDADE 00 RIO OE JANEIRO
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habit8ção
Fundação Instituto de Geotécnice do Municlpio do Rio de Janeiro
Campo de Silo Cristóvão, 2.68 -1t e 32 andares - São Cristóvão.
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PREFEITURA

Telefone: 3878-7878 E-mail: 9eorio@pcrj.r].9ov.br

GEOIUD

5ª - A montante da mo,adia contigua à anterior, existe bloco de rocha de cerca de 1m• que ameaça
se deslocar, após deslizamento que atingiu os fundos da moradia do Sr. Carlos Antônio Assis da Silva. É
possível prever que esta ocorrência causaria o mesmo dano sofrido pela moradia vizinha. Além desse,
existem outros blocos de dimensões dlver.;as que lambem podem se deslocar e atingi, a referida
moradia.

6ª - Grande deslizamento de solo em talude natural que descalçou a casa de montante, do Sr.
Luciano e causou o desmoronamento parcial da moradia de jusante, da Sra. Dagnia Maria de Souza,
sem vítimas. Na crista do talude, junto a um de seus limites, em cota ligeiramente mais baixa que a
mo,adia de montante, existe segunda moradia, cujo morador não foi identificado, que se encontra
também sob risco. Foi colocada lona amarela para cobrir o talude, mas a mesma nao cobre mais de 20%
daquela superflcle. Existe risco de novos deslizamentos no local;
9 - EROVIDÊNCIAS:

e

9.1 - A OP/SUBPDEC pata interditar:
2• Ocortência: Na Rua Um, Beco 1-39, acesso pela Estrada da Gávea nº 259, local conhecido como
Roça, a moradia sem numeraçao do Sr. Carlos Henrique Ferreira de Quadro (Oficio nº 0057/2019 GEO-RIO/CLF, de 13/0212019);
3ª Ocorrência: Na Rua Um, Beco 1-39, acesso pela Estrada da Gávea nº 259, local conhecido como
Roça, a moradia sem numeraçao do Sr. Henrique Walmir lima de Quadro (Oficio nº 0058/2019- GEORIO/CLF, de 13/0212019);
4ª e 5' Ocorrências: Na Rua Um, Be<:o 1-39, acesso pela Estrada da Gávea n• 259, local conhecido
como Roça, a moradia sem numeração da Sra. Jésica e a moradia contigua a essa, pertencente ao Sr.
Carlos António Assis da Silva(Oflcio nº 0059/2019 - GEO-RIO/CLF, de 13/02/2019);

6ª Ocorrência: Na Rua Um, Beco 1-39, acesso pela Estrada da Gávea n• 259, local ccnhecido como
Roça, a moradia sem numeração do Sr. Luciano, situada a montante do talude, a moradia também
situada a montante do talude, em nível mais baixo e vizinha a anterior, cujo morador nao foi posslvel
identificar e a moradia situada a jusante do talude, pertencente à Sra. Dagnia Maria de Souza (Oficio nº
0060/2019 - GEO-RIO/CLF, de 13/02/2019);
(

9.2 - A GEO-RIO/OOB para verificar a possibilidade de inclusao do local em futura Programaçao de
Obras desta Fundaç!lo.
10-0BSERVAÇÕES GERAIS: Acompanhou a vistoria a Sr. Walace, vice presidente da Associação de
Moradores e os Srs. André e Alulzio, da Regiao Administrativa da Rocinha.
11 - RESPONSÁVEL PELA VISTORIA: Engenheiro Alexandre Batista Saraiva
12-ANEXOS:

a Fotos

DCroqul OOutros:

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2019.
Visto em

26 I 0212019

Eogb Mllt'i& Cl&ra C~rquelr~ P~r.anhos Castlg!fis

fn90 A1a.,candre Bêulsta Saraiva

Cbo1d1naç.So d!!! Vlstot1il

Anlstcme U da Ge,ênaa de Vlstoma NO
thtr.: S6/69S,<191•9 Ott:A AJ 48.496·0
Fundaçlo GEO·RlO

J.l;)tr.: S6/69S.(196·8 CR.EA RJ l80091r0
rondaçlo GEO·RIO
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO OE JANEIRO
Secrelaôa Municipal de Infraestrutura e Habitação
Fundaçao Instituto da Gaotécnica do Munlcfpfo do Rio da Janeiro
Campo de São Côstóvao, 26S - 12 e 3! anelares - Sao Cristóvão.
Telefone: 3S78-7878 E-mail: geono@pcfj.rJ.gov.br

Relatório Fotográfico
:ta Qçorrênçta:

o

Ootalh~ do local de onde o bloco se desprendeu

Laudo 0067f.2019
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f
J~

Secretaria Municipal de lnfraestrulura e Habllação
Fundação lnstttulo da Geolécnica do Municlpío do Rio de Janeiro
Campo de Sao Cristóvão, 288-1! e ~ andares - São Cristóvao.
Telefone: 3878·7878 E-mall: georio@pcrj.rj.gov.br

2ª Ocorrência;

"'

O<!sliZamento e queda de bloco atrnglndo a moradia

3ª Ocorrência:

e

Laudo 0067/2019
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PREFEITIJRA OA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de lnfr&estrulura e Habijaçilo
Fundação lnsliluto de GeotéCl1íca do Munlclplo do Rio de Janeiro
Campo de Silo Cristóvão, 268 - 12 e 31 imdares - São Crislóvão.
Telefone: 3878-7878 E·mail: georio@pcrJ.l'j.gov.br

4ª e 5ª Ocorrências;

e

e

Laudo 006712019
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PREFEITURA OA CIDADE 00 RIO OE JANEIRO
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habttaç.'lo
Fundaçao Instituto de Geolêcnlca do Município do Rio de Janeiro
Campo de Sao Crlst6vAo. 266-1~ e Je andares - sao Cristóvao.
Telefone: 3676-7876 E-mail: georio@pcrJ.rj.gov.br

(

6ª Qçorrêncta:

e

Laudo 00671:2019
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de lnfrae.$1/Utura e Habitação
Fundação Instituto de Geotécnlca do Municlplo do Rio de Janeiro
Campo de São Cristóvão. 268 - 12 e 3i arldares- São Crlslõvão.
Telefone: 3878-7878 E-mail: 9eo1io@ix:lj.rj.gov.br

(

e
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PREFEITURA OA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de lnfra8'8trutura e HabijaçAo
Fundi,ção lnslttulo de Geotécnlca do Munlclplo do Rio de Janeiro
Campo ele São Cristóvão, 268 - 1f e 3i andares - Sao C~$16vão.
Telefone: 3878-7878 E-mail: georlo@pcri-rj.gov.br

LAUDO -º.!; VISTORIA GEO B!Q N2: 026012019

1-

LOCAL: Rua São Bento s/fl' e Rua Joao Guerra n' 9 - Leme.
AA: V RA

AP: 2.1

Favela: Babilônia e Chapéu Mangueira

1.1- PONTO DE REFERêNCIA:

1.2. UTM (23K; SA069); 68n45, 7459829

2-

DATA DO PEDIDO: 09/04/2019

3•

4-

ORIGEM/MOTIVO DO PEDIDO: Pedido de vistoria n' 769/2019 - GEO-RIO I pessoalmente
SOLICITANTE: Adriana Bispo
Tel.:

5-

TIPO DE OCORRÊNCIA;

DATA DA VISTORIA; 09/04/19

• Ocorrência Geotécnfca
Data: 09/04/19

o•

6 - ASPECTOS REGIONAIS

6.1.2 - Densidade
Ocupacional:

• Favela

OA!ta

O Area urbana estruturada

a Média

a Area de preservação ambiental
a Area não ocupada
CJ Loteamento Irregular
o Interface de favela
a Outras:

O Baixa

Hora:

7.1 - Sitio vlstorlado:
• Encosta flatural
o Talude de corte
a Talude de aterro
CJ Talvegue
D Escavaçao
o Extraçao mineral
o Outros:
7.2 - Geometria:
Altura (m): 30
Inclinação (º): 40

6.2.1 - Den&!dade:
O Alta
•Média
O Esparsa

6.3 - Drenagem:

6.3.1 - CondlçõeB:

• Natural
CJ Construida
CJ Inexistente

o Satisfutória

6.4 - Relevo
a Escarpado
• Montanhoso
o Ondulado
O Suave

Ia Posslbllfdade de Ocorrência

7 - CARACTERfSTICAS LOCAIS

6.1 - Tipo de ocupação:

6.2 - Tipo de Vegetação:
•Arbórea
•Arbustiva
CJ Rasteira
CJ Nenhuma

o

Setor:

• Insuficiente
D Obstrulda
o Danificada

6.4.1 - Perfil da encosta
CJ Côncavo
o Convexo
• Retillneo

1Largura (m): 10

7.3 - Obras de contenção:
0 Sim
la Pública
•Nao
aPlivada
7.4 - Condições de umidade:
O Seco
a úmido
• Saturado
D Com surgência
o Tubulação rompida
7.5- Natureza do Material
o Rocha OSã
D Alterada
CJ Fraturada
a Solo
o Com trincas
o Sem trincas
Espessura estimada ím):
O Bloco Tipo de apoio:
Forma:
Volume
O Tâlus
Entulho
a lascas
O Lixo
a Aterro

Iº

Laudo 0260120H)

A1-435

~
1/4

@'/D>_ 0Y002i22!.:019 0!'1\9o-2019- folha...OOOO'r.i

•

RIOII

PREFEITURA
OEO IIO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habltaçao

Fundação Instituto de Geotécnica do Munlclplo do Rio de Janeiro
Campo de São Cristóvao, 26S - 11 e 3! andares - São Cristóvão.
Telefone: 3878-7878 E-mail: georio@pctj.rj.gov.bt

1

8 - CARACTE81STICAS DA OCORRÇNCIA OU SITUAÇÃO
8.1 -Situação
8.1.1- Grau de Risco
• Possibilidade de ocorrência ~
atingimento de moradias, prédios
• Afio
..,,..º=uc..::.be.:,,nc.,s;.,.p,;..u;;.;
· b;.;.li"'co""s'.---,--,,------l
-'
o Médio
o Possibilidade de ocorrência !!!!!!
O Baixo
atingimento de moradias prédios
o Inexistente
ou bens públicos

8.1.2 - Número de pessoas
beneficiadas:
16
8.1.3 - Número de Interdições: 04
• Unidade habitacional: 04
o Acessos:
o Outros:

• Ocorrência

8.1.4 - Nº de Solicitações para

Volume (m 3) : indefinido

---------------'----------!demolição:
8.2 - Tipologia da ocorTêncla

e

• Escorregamento de solo
o Escorregamento de lixo/entulho
O Escorregamento de rocha
O Escorreg. de tálusfcohivio
D Ruptura de talude corte
D Ruptura de talude aterro
o Ruptura de obras de contençao
o Destoe. de blocos ou lascas
o Corridas de massa
o Processo erosivo
o Outros:

8.3 - Possível ocorrência
• Escorregamento de solo
o Escorregamento de lixo/entulho
o Escorregamento de rocha
o Escorreg. de tálusfcolQvio
o Ruptura de talude corte
CI Ruptura de talude aterro
D Ruptura de obras de contenção
D Desloc. de blocos ou lascas
CI Corridas de massa
• Processo erosivo
O Outros:

8.4 - Superflcie de desllzamento
•Sobre solo
• Sobre rocha
o Sem superflc!e definida

8.5 - Conseqüências

Ocorr. Posslb.
Obstrução de vias
Danos a bens partlc.
Danos a bens pubL
Riscos para terceiros
Sem danos
8.6 - Vitimas

o Vitimas Fatais
o Vitimas não latais

e

o

o

o

o

•

•

D

D

o

o
Nº

8.7 - Descrição da Ocorrência ou Situação:
Trata-se de encosta natural. .ipresentando-se vegetada, com média a alta inclinação e sendo
classificada como alta suscetibilidade a escorregamentos. A rocha classifica-se como Gnaisse Facoldal
(Suite Rio de Janeiro) e o solo que recobre a mesma apresenta uma espessura inferior a 2m, por vezes,
oriundos da deposiçao antrópica. A estação pluv!ométrica mais próxima ao local vistoriado é a estação da
Urca, que registrou 254,8mm no perlodo de 24 horas. considerando de 17h30min do dia 08/04/2019 .io
mesmo horário do dia 09/04/2019.
Devido a este evento chuvoso. houve um escorregamento de solo a jusante da Rua Sao Bento sin• •
Comunidade da Babilônia, colocando em risco as moradias da Sra. Joelma, do Sr. Joel e da Sra. Michele.
Este escorregamento atingiu os fundos da moradia da Sra. Adriana e danificou parcialmente a parede externa
da casa, que fica localizada na Rua João Guerra, na comunidade Chapéu Mangueira.
Esta area da Babilônia encontra-se em expansao.
Tendo em vista a possibilidade de mob!llzação do material em caso de incidência de chuvas. esta área
encontra-se em alto risco a movimentos de massa.
9 - PROVIDÊNCIAS:

9.1 - À OP/SUBPOEC para as seguintes interdições (Oficio nº 181/2019 - GEO-RIO/DFL, de
10(04/2019:
a) Na Comunidade da Babilônia:
- Rua São Bento s/nº:
• Sra. Joelma;
·Sr.Joel:
• Sra. Michele';
b) Na Comunidade do Chapéu Mangueira: Rua João Guerra casa 9: Sra. Adriana Bispo;

uudo 0280f.2019
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PREFEITURA DA CIDADE 00 RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação
Fundaçl!o Instituto de Geotécnica tio Munlclpio do Rio de Janeiro
Campo de São Cristóvão, 26S -1~ e 39. andares- São Cristóvão.
Telefone: 3878-7878 E-mail: georio@pcrj.rj.gov.br

9.2 - A GEO-RIO/GAB para oficiar à:
a) SMASDH quanto à necessidade de avaliação d.i condiçao social dos moradores:
b) IH/SUBH para a relocaçao dos moradores das casas interditadas;
e) JH/COOPE para coibir a ocupação irregular do local;
d) Superintendência de Supervisao Regional da A.P 2.1 para coibir a ocupação irregular do local.

10. OBSERVAÇÕES GERAIS: As fotos foram tiradas no dia da vistoria.
11 - RESPONSÁVEIS PELA VISTORIA: Geóloga Marcela Tuler e Engenheiro Civil Marcus Bergman.

e

12 -ANEXOS:

a Fotos

1:1 Croqui 1:1 Outros:

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2019.

Visto em 1514/ 201&
Eng• Matitl Cl6ra Cerqueira P.a~nhos CUtlQllb

Coor<lena{3:o de V1St0ria
Nau.: .$6/695'.096•8 CP.EA ru t80M&•D
Fur.o~çl~ GEO•fUO

(
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PREFEITURA DA CIDADE 00 RIO DE JANEIRO
Secrelaria Municipal de Infraestrutura e Habitaçao
Fundação Instituto de Geotêcnica do Municlplo cio Rio de Janeiro
Campo ele São Cristóvão, 268 - 12 e 3i andares - São Cristóvão.
Telefone: 3878-7878 E-mail: 9eorio@pc1j.rJ.gov.br

e

Foto 1. Uma das casas em risco na Rua Sao Bento, visada para montante.

o

Foto 2. Local do escorregamento, visada para jusante.

Laudo 0260f.2019
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO OE JANEIRO
sec,etaria Municipal de lnfteestrutura e Habltaçao
Fundação lnsUtuto de Geotécnk:a do Municlpio do Rio de Janeiro
Campo de São Cristóvão, 268 - 12 e 3J! andares - S!!o Cristóvão.
Telefone: 3878-7878 E-mail: georio@pclj.rj.gov.br
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LAUDO DE VISTORIA GEO filQ.!':! 2; 0511/2019

1-

LOCAL: Rua Vila Verde n• 47 (Rua Raímunda Ferreira Mendes) - Rocinha
AA: XX.VII RA

Favela: Rocinha

AP: 2.1

1.1- PONTO DE REFERÊNCIA: Estrada da Gâvea, 250

1.2 • UTM (23K; SAD 69): 679260, 7457153

2-

DATA DO PEDIOO: 27/5/2019

PATA DA VISTORIA: 27/05/2019

3.

ORIGEM/MOTIVO 00 PEDIDO: Pedido de Vistoria nº 147212019 - GEO-RIO/pessoalmente

4-

SOLICITANTE: Clovis Mendes da Silva

5-

TIPO OE OCORRÊNCIA:

Tel.: 976907020 / 993620309

7 - CARACTERISTICAS LOCAIS

6.1 - Tipo de ocupação:

6.1.2 - Densidade
Ocupacional:
•Alta
CJ Média
o Baixa

• Favela

o Area urbana estruturada
o Area de preservação ambiental
o Area não ocupada
o Loteamento irregular
D Interface de favela
O Outras:

6.4-Relevo

o Escarpado
• Montanhoso
o Ondulado
o suave

7 .1 - SiUo vistoriado:
• Encosta natural
• Talude de corte
CJ Talude de aterro
o Talvegue
•Escavação
o Extração mineral
o Outros:
7,2 - Geometria:
Attura (m): s
1Largura (m): 15
Inclinação (º): 50 a 75

6.2.1 - Densidade:

a Alta

7.3 - Obras de contenção:
o Sím
lo Pública
aNao
O Privada

O Média
O Esparsa

(
6.3 . Drenagem:
o Natural
o Construida
a Inexistente

Pos.sib!lldade de Ocorrência

Hora:

6 - ASPECTOS REGIONAIS

6,2 • Tipo de Vegetação:
CJ Arbórea
•Arbustlva
•Rasteira
o Nenhuma

jO

• Ocorrência Geotéc:nlca

Data:

o

Setor: Laboríaux

7.4 • Condições de umidade:
o Seco
6.3.1 • Condições:
o Satisfatória
CJ Insuficiente
CJ Obstrulda
o Danificada

6.4.1 - Perfll da encosta
a concavo
•Convexo
a Retillnao

Laudo 051112019
A1-439

aúmido

o Saturado
o Com surgência
o Tubulação rompida
7.5 - Natureza do Material
o Rocha O Sã
o Alterada
o Fraturada
•Solo
o Com lrlncas
• Sem trlncas
Espessura estimada (m):
o Bloco
Tipo de apoio:
Forma:
Volume
OTálus
lo Entulho
1:1 Lascas
CJ lixo
o Aterro

~
1/3

~/l.VI.. 0!AJ()z:l2'll20lV 01-lflo-201~

RIOII

PREFEITURA

fol.ha..()()()(11]}

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de lnfraeslrulul'II a Habitação
Fundação Instituto de Geoté<:nica do Municlpio do Rio de Janeiro
Campo de São Cristóvão, 268 - 12 e 32 andarei; - Sao Crist6vAo.
Telefone: 3878-7678 E-mail: georio@pcrj.tj.gov.br

8 - CARACTER(STICAS DA OCORRÊNCIA OU SITUAÇÃO

8.1 • Situação
8.1.1 · Grau de Rl&co
• Possibilidade de ocorrência ~
atingimento de moradias, prédios
• Alio
ou bens oúblicos.
o Médio
-o-=P.;;.o""ss.;;ib;.;,ia,.lld.i:.a.c..â:..:ec:d..:.e;:;oc...c_o_rr_ê'"n-c'""ia-s-e-m-----l o Bai)(O
atingimento de moradias prédios
o Inexistente
ou bens públfcos

o Acessos:
o Outros:

• Ocorrência

8.1.4 • Nº de Solicitações para

Volume (m3): 3

8.1.2 • Número de pessoas
beneficiadas: 4

8.1.3 · Número de Interdições: 01
• Unidade habitacional: 01

---------------'----------!demolição:
8.2 · Tipologia da ocorrência

e

• Escorregamento de solo
O Escorregamento de lixo/entulho
o Escorregamento de rocha
CI Escorreg. de táluslcolúvio
• Ruptura de talude corte
o Ruptura de talude aterro
o Ruptura de obras de contenção
o Oesloc. de blocos ou lascas
o Corridas de massa
o Processo erosivo
o outros:

8.3 • Posslvel ocorrência
• Escorregamento de solo
o Escorregamento de lixo/entulho
o Escorregamento de rocha
o Escorreg. de táluslcolúvio
• Ruptura de talude corte
CJ Ruptura de talude aterro
o Ruptura de obras de contençao
o Desloc. de blocos ou lascas
o Corridas de massa
• Processo erosivo
o Outros:

8.4 - Superflcie de deslizamento
• Sobre solo
o Sobre rocha
CI Sem superflcíe definida
8.5 • Consequências

Ocorr. Posstb.
Obstruçao de vias
Danos a bens partic.
Danos a bens publ.
Riscos para terceiros
Sem danos

o

o

o
o

o

•o

•o

o

8.6 · Vitimas
o Vitimas Fatais
o Vlttmas não fatais
8.7 • Descrição da Ocorrência ou Situação:

Trata-se de talude de corte realizado para obtençao de área plana. Devido ao evento pluviométrlco de
grande Intensidade do perlodo, houve ruptura do talude com attngimento da parede dos fundos da moradia.

o

9 . PROVIDÊNCIAS:
9.1 -A OP/SUBPDEC para interditar os fundos casa na Rua VIia Verde n• 47 {Rua Ralmunda Ferreira

Mendes): Clovls Mendes da Silva (97690-7020 / 99362-0309);
9.2 - À GEO·RJO/OLF para notificar com responsabilidade o Sr. Clovls Mendes da Silva, encontrado
na Rua Vila Verde n• 47, também conhecida como Rua Raimunda Ferreira Mendes. a executar obras
estabilizantes que garantam condições de segurança para o local.

10 • OBSERVAÇÕES GERAll?:
11 • RESPONSÁVEIS PELA VISTORIA: Geólogo: Euci de Almeida Pires.
12 • ANEXOS: • Fotos O Croqui CI Outros:
Rio de Janeiro, 12 de junho de 2019.
Vlstoam 1718/2019
f~O Marta Clara Q!rQue!ri Pir<io.hos C&Stlglta

Coorden21ç!o d! Vlstorta
Metr.: 56/MS.Mê,,8 C'REA RJ S6009B·O
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PREFEITURA
<ilORtO

1\

PREFEITURA DA CIDADE 00 RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Hat>itaçao
Fundação Instituto de Geotécnica do Municlplo do Rio de Janeiro
Campo de São Cristóvão, 268 - 1! e 32 andares - Sao Cristóvão.
Telefone: 3S78-7S78 E-mail: georlo@pcrJ.rj.gov.t>r

Relatório Fotográfico

e

(_
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PREFEITURA OA CIOADE 00 RIO OE JANEIRO
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habllação
Funclaçilo Instituto de Geotécnlca do Município do Rio de Janeiro
Campo de São Cristóvão, 268 - 1~ e 32 andares - Silo Cristóvão.
Telefone: 3878-7878 E-mail: georio@pcrj.rj.gov.br

RIOii
PREFEITURA
Ot:Olt!O

LAUDO DE VISTORIA GEO filQ.!'! ~:051312019

1-

LOCAL: Rua 1 Travessa 36 casa n' 16 ·Cesário· Rocinha
AA: XXVII RA

AP: 2.1

Favela: Rocinha

1.1 - PONTO DE REFERÊNCIA: Estrada da Gávea 250

1.2 • UTM {23K; SAD 69): 680036, 745657S

2-

DATA DO PEDIDO: 29/5/2019

DATA DA VISTORIA: 29/05/2019

3•

ORIGEM/MOTIVO 00 PEDIDO: Pedido de Vistoria n• 1436/2019- GEO-RIO/pessoalmente

4-

SOLICITANTE: Maria da Guia Cardoso da Silva

5-

TIPO DE OCORRÊNCIA:

Io

• Ocorrl>ncla Geotécnlca
Data:

.e

Setor: Cesário

Tel.: 96903-6287
Possibilidade da Ocorrência

Hora:

6 - ASPECTOS REGIONAIS

7 - CARACTERISTICAS LOCAIS

6.1 - Tipo de ocupação:
• Favela
o Area urbana estruturada
D Area de preservaçao ambiental
D Area nao ocupada
o Loteamento irregular
o Interface de favela
o Outras:

6.1.2 - Densidada

7.1 - SIUo vistoriado:

Ocupacional:
•Alta
o Média
o Baixa

•
•
o
o

Encosta natural
Talude de corte
Talude de aterro
Talvegue
a Escavação
o Extração mineral
o outros:

7.2. Geometria:
Altura (m): 6
1Largura (m): 9
lnclinaçao (•): 50 a 75

6.2 · Tipo de Vegetação:

6.2.1 - Densidade:

•Arbórea
•Arbustiva
o Rasteira
o Nenhuma

O Al!a
•Média
D Esparsa

Iº

7.3 - Obras de contençao:
0 Sim
Pública
a Não
D Privada

,(
6.3 - Drenagem:

6.3.1 • Condições:

o Natural

o Satisfatória

o Construida
• Inexistente

o Insuficiente
o Obstrulda
o Danificada

6.4-Relevo

o Escarpado
• Montanhoso
o Ondulado
o Suave

6.4.1 - Perfil da encosta
o COncavo
•Convexo
o Retillneo

7.4 • Condições da umidade:
O Seco
•úmido
o Saturado
o Com surgéncia
o Tubulação rompida
7.5 • Natureza do Material
D Rocha oSã
o Alterada
o Fraturada
a Solo
• Com trincas
CI Sem trincas
Espessura estimada (m):
o Bloco
Tipo de apoio:
Forma:
Volume
O Tálus
Entulho
D lascas
D lixo
o Aterro

lo

Laudo 051312019
A1-442

1/3

!lff'/C\t 01/002,\2'2~19 Ol"*ier-20!9- folh.i..000100)
T

RIOtl

PREFEITURA
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO OE JANEIRO
Sectetaria Municipal de Infraestrutura e Habitação
Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro
Campo de S:lo Cristóvão, 26S - 1! e 32 andares - Sao Cristóvão.
Telefone: 3878-7878 E-mail: georio@pcrj.rJ.90v.br

8 - CARACTERISTIÇAS DA OCORRÊNCIA OU SITUAÇÃO

8.1 • Situação
• Possibilidade de ocorrência f:2.!!1
atingimento de moradias, prédios
ou bens públicos.
CJ Possibilidade de ocorrência !!m.
atingimento de moradias prédios
ou bens públicos
• Ocorrência

( '

8.1.1 • Grau de Risco

a Alto
Cl Médlo
a Baixo
o Inexistente
Volume (m3) : 3

8.2 - Tipologia da ocorrência
• Escorregamento de solo
Cl Escorregamento de lixo/entulho
O Escorregamento de rocha
o Escorreg. de tálustcoluvio
• Ruptura de talude corte
o Ruptura de talude aterro
a Ruptura de obras de contençao
Cl Oesloc. de blocos ou lascas
o Corridas de massa
o Processo erosivo
o outros:

8.3 - Posslval ocorrência
• Escorregamento de solo
o Escorregamento de lixo/entulho
o Escorregamento de rocha
o Escorreg. de tálus/colavio
• Ruptura de talude corte
o Ruptura de talude aterro
o Ruptura de obras de contençao
o Destoe. de blocos ou lascas
D Corridas de massa
• Processo erosivo
CJ Outros:

8.1.2 • Número de pessoas
beneficiadas:
08
8.1.3 • Número de Interdições: 01
• Unidade habilacional: 01
o Acessos:
CJ Outros:
8.1.4 - N• de Sollcllações para
demollçào:
8.4 - Superfície da deslizamento
•Sobre solo
o Sobre rocha
o Sem superllcie definida
8.6 - Consequências
Ocorr. Posslb.
Obstruçao de vias
Danos a bens partlc.
Danos a bens publ.
Riscos para terceiros
Sem danos

o

o

o
o

o
o
o

•

•

o

8.6 - Vitimas

o Vitimas Fatais
o Vitimas não fatais

e

8.7 - Descrição da Ocorr4ncla ou Situação:
Trata-se de moradia com deis pavimentos, implantada a menos de 2m da base de talude de corte,
desprovido de obra estabilizante. Devido ao evento pluviométrico de grande intensidade de 08 e 09/4, ocorreu
ruptura de talude e deslizamento de solo residual. O material mobilizado ficou depositado Junto à parede dos
fundos da moradia.
9 - PROVIOêNÇIAS:

9.1 - A OP/SUBPOEC para interditar a moradia situada na Rua 1 - Travessa 36, casa 16: Sr" Maria
da Gula Cardoso da Silva;
9.2 - À GEO-RIOIDLF para notifica, com responsabilidade a moradora Maria da Gula Cardoso da
Silva, encontrada na Rua 1 - Travessa 36. casa 16, a executar obras estabilizantes que garantam
condições de segurança para o local.
10 - OBSERVAÇÕES GERAIS:
11 - RESPONSÁVEIS PELA VISTORIA: Geólogo Euci de Almeida Pires.

12 -ANEXOS:

a Fotos

OCroqui

o Outros:
Rio de Janeiro, 12 de Junho de 2019.

Vloto em 17/6/2011)
eno• M.arl~ Caira Cerquetra Paranhos Clst.fgl!~

CoOfOenaç.S<> Clc Vls:torla
"4::ltr.; 56/69S,0%•8 CREA IU 180098•0
fundação GE:O·RJO

Laudo 0513f.1019

A1-443
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RIOtl

PREFEITURA

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Sec,etaria Municipal óe Infraestrutura e Habitaçao
Fundação lns1ihsto de Geotécn!ca do Municlplo do Rio de Janeiro
Campo de São Cristóvllo, 268 - 1q e ~ andares - São Crislóvao.
Telefone: 3878-7878 E-mail: georio@pclj.rJ.gov.br

~

/()/

Relatório Fotográfico

(

o

FOT0-1 Vista geral do talude cortado e instabilizado.
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PREFEITURA
GEO 100

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO OE JANEIRO
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação
Fundação Instituto de Geotécnica do Munlclpio do Rio de Janeiro
Campo de São Cristóvão, 268 - 12 e 3! andare6 - Sao CMstõvão.
Telefone: 3878-7878 E-mau: georlo@pc,j.rj.gov.br

LAUDO DE VISTORIA .§sQ filQJ:p.; 061612019

1-

LOCAI.,: Rua 12 de Outubro nº 14E esquina com Rua Armando Almeid;;i Lima sfnº runctos -Vidigal
RA: VI RA

1.1 - PONTO

Favela: Vídigal

AP: 2.1

OE REFERÊNCIA:

Setor:
1.2 - UTM (23K; SAO 69): 680114, 7455773

2-

DATA DO PEDIDO: 09/02/2019

DATA OA VISTORIA: 09/02'2019

3·

ORIGEMIMOTl\10 00 PEDIDO: Pedido de Visto1ia nº 163/2019- GEO-RIO/pessoalmente

4-

SOLICITANTE: Engº Juliano

5-

TIPO OE OCORRÊNCIA:

Tel.:

Data: 07/02/2019

e

6 - ASPECTOS REGIONAIS

Poeslbilidade de Ocorrência

Hora:
7 - CARACTERÍSTICAS LOCAIS

6.1 - Tipo de ocupação:
• Favel;;i
O Area urbana estruturada
CI Area de preservação ambiental
o Area não ocupada
o Loteamento irregular
o Interface de favela
o outras:

6.2 - Tipo de Vegetação:
•Arbórea
•Arbustiva
• Rasteira
o Nenhuma

Io

• Ocorrência Geotécnlca

6.1.2 - Densidade
Ocupacional:
OAlta
•Média
o Baixa

7.1 - SiUo vistoriado:

o Encosta natural
• Talude de corte
a Talude de aterro
o Talvegue
o Escavação
O Extração mineral
O Outros:
7.2 - Geometria:
Allura (m): 5
lncllnaçao (º); 50

6.2.1 - Densidade:
O Alta
•Média
O Esparsa

e

1Largura (m): 1O

7.3 - Obras de contenção:
OSim
Pública
a Privada
•Nao

Iº

7.4 - Condições de umfdade:
o seco
6.3 - Drenagem:
o Natural
o Construida
• Inexistente

6.4-Relevo
o Escarpado
• Montanhoso
o Ondulado
o Suave

6.3.1 - Condições:
o Satisfatória
Ci Insuficiente
O Obstruída
o Danificada

6.4.1 - Perfil da encosta
a Côncavo
a Convexo
o Retilíneo

aúmldo
o saturado
O Com surgência
o Tubulaçao rompida
7.5 - Natureza do Materlal
O Rocha osa
CJ Alterada
O Fraturada
•Solo
• Com trincas
O Sem trincas
Espessura estimada (m}; 3
o Bloco Tipo de apoio:
Forma:
Volume
O Tálus
Entulho
a Lascas
o Lixo
o Aterro

Iº

Laudo 0516/2019
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PREFEITURA
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Sec,etaria Municipal de Infraestrutura e Habitação
Fundaçao lnsfltuto de Geotécníca do Munlelplo do Rio de Janeiro
Campo de São Crislóvão, 268 - 12 e 32 andares - São Cristóvão.
Telefone: 3878-7676 E-mail: georlo@pcrJ.rj.gov.br

8 - CARACTERÍSTICAS DA OCORRÊNCIA OU SITUAÇÃO

8.1 - Situação
8.1.1 - Grau de Risco
• Possibilidade de ocorrência.!:.!!.!!!
atingimento de moradias, prédios
• Alto
ou bens públicos.
o Médio
-o~P""os"'s"'1bc::l:c.lfdeca::..d:c.ec:d::..e::.:o_c_o_rr-ê-n""
ci"a-s
'" -e-m-----1 D Baixo
atingimento de moradias prédios
O Inexistente
ou bens públicos

8. 1.2 - Número de pessoas
beneficiadas: 20
8.1.3 - Número de Interdições: 02
• Unidade habilaclonal: 02
a Acessos:
a Outros:

Volume (ml): 150

• Ocorrência

8. f,4 - Nº de Solicitações para
- - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - l demollção:

o

8.2 - Tipologia da ocorrência
• Escorregamento de solo
o Escorregamento de lixo/entulho
o Escorregamento de rocha
o Escorreg. de táluslcolúvio
• Ruptura de talude corte
o Ruptura de talude aterro
o Ruptura de obras de contenção
o Desloc. de blocos ou lascas
D Corridas de massa
D Processo erosivo
ClOutros:

8.3 - Passivei ocorrência
• Escorregamento de solo
D Escorregamento de llxolentulho
D Escorregamento de rochç1
D Escorreg. de táluslcohlvlo
• Ruptura de talude corte
1:1 Ruptura de talude aterro
o Ruptura de obras de contenção
o Desloc. de blocos ou rascas
Cl Corridas de massa
• Processo erosivo
1:10u1ros:

8.4 - Superflcle de deslizamento
•Sobre solo
o Sobre rocha
o Sem superflcle definida
8.S - Conseqüências

Ocorr. Posslb.
Obstruçao de vias
Danos a bens parti<:.
Danos a bens publ.
Riscos para terceiros
Sem danos

o

o

•

•o
•a

Cl

o
o

8.6 - Vitimas

o Vitimas Fatais
• Vitimas nao fatais
8.7 - Descrição da Ocorrência ou Situação:
Neste local ocorreu ruptura de talude de corte a Jusante da edificação de n• , 4 situada na Rua 12 de
Outubro, colocando em risco a própria moradia situada na crista do talude, assim como as moradias
situadas nas cotas mais inferiores, no percurso do trecho do escorregamento.

e

9 - PROVIDÊNCIAS:
9.1 - À OP/SUBPDEC para as seguintes Interdições (Oficio n• 005012019 - GEO-RIOICLF, de
11102/2019):

- Rua 12 de Outubro nº 14-E: Sr. Juvenal Barbosa de Lima;
- Rua Armando Almeida de Lima s/nº fundos: crista, a montante da casa do Sr. Juvenal;
9.2 - A GEO-RIOIDLF para nolíficar com respcnsabllldade o Sr. Juvenal Barbosa de Lima,
encontrado na Rua 12 de Outubro n• 14-E, a executar obras estabilizantes que garantam condições de
segurança para o local.

10 • OBSERVAÇÕES GERAIS:
11 - RESPONSÁVEL PELA VISTORIA: Juliano de Lima

12 - ANEXOS:

a Fotos • Croqui o Outros:
Rio de Janeiro, 14 de Junho de 2019.

Visto em 24/8/2019
Eng& Maria Clara Ctrque!,• P~r:inl'los CMtlg!ia
COOn::l<!nà('ão de Vlstor\iS
1-,w,; S6/6~S.096•8CR.EA RJ 180098·0
rundaçlo GEO•RJO

laudo 051612019
A1-446
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PREFEITURA OA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de lnfrae&ltu!ura e Habll8ção
Fundação lnstijuto de Geotécnlca do Município do Rio de Janeiro
Campo de São Crislôv~o. 268 - 1~ e 3!! andares- sao Clist6vão.
Telefona: 3678-7878 E-mail: georio@pcrj.rj.gov.br

Relatório Fotográfico

e
Vista parcial do talude após movimento de massa com delimitação de trecho mobilizado
Foto tirada dos fundos da residência de n• 14E situada na Rua 12 de Outubro

(22 59'44'S; 43 14 '33"0)

e

Vista da edificação sob risco situada na crista do talude de corte

Laudo 0516/2019
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO OE JANEIRO
Secretaria Munlclpal de Infraestrutura e Habitação
Fundaçao Instituto de GeotéGnfca do Municlpío do Rio de Janeiro
Campo de São Cristóvão. 268 - 12 e ~ andares - São Cristõvao.
Telefone: 3878•7878 E-mail: gaorio@perj.rj.gov.br

t,AUOO DE VISTORIA fil;.Q RIO~ 2: 054212019

1-

LOCAL: Estrada Roberto Burle Max nº 7775 - Barra de Guaratlba
AA: SR Barra de Guaratiba

AP: 5.4

Favela:

1.1 - PONTO DE REFERÊNCIA:

1.2 - UTM (23K; SAD 69}: 647891 , 7449737

2-

DATA 00 PEDIDO: 07/02/19

3•

ORIGEM/MOTIVO DO PEDIDO: Pedido de Visto1ia nº 6312019 • OP/SUBPDEC (emergência)

4-

SOLICITANTE: Valeria Cristina Ribeiro

5-

TIPO

DATA DA VISTORIA: 19/02/19
Tel.: 98852-2467

6 - ASPECTOS REGIONAIS

CI Favela
• Area urbana estruturada
o Area de preservação ambiental
o Area não ocupada
o Loteamento irregular
o Interface de favela
• Outras: baixa renda

6.2 - Tipo de Vegetação:
• Arbustiva
a Rasteira
a Nenhuma

Hora:

7 - ÇARACTERISTICAS LOCAIS

6.1 - Tipo de ocupação:

a Arbórea

ICI Possíbilldade de Ocorrência

• Ocorrência Geotécnlca

OE OCORRÊNCIA:

Data: 07/02/19

(

Setor:

6.1.2 · Densidade
Ocupaclonal:
CIA!ta
a Média
CIBaixa

7.1 - Sitio vistoriado:
CI Encosta natural
• Talude de corte
CI Talude de aterro
CITalvegue
CI Escavação
CI Extração mineral
CI Outros:
7.2- Geometria:
Altura (m): 8
Inclinação(º): 35

6.2.1 - Densidade:
CJ Alla
•Média
CI Esparsa

1Largura (m): 12

7.3 - Obras de contenção:
CI Sim
lo Pública
aNêo
oPrlvadél
7.4 • Condições de umidade:

(
6.3 - Drena9em:
• Natural
o Construida
CJ Inexistente

6.3.1 - Condições:
CI Satisfatória
O Insuficiente
OObstrulda
o Danificada

o seco
aúmido

o saturado
O Com surgência
o Tubulaçao rompida
7.5 - Natureza do Materlal

a Rocha

asa

a Alterada
6.4-Relevo
o Escarpado
CI Montanhoso
• Ondulado
o Suave

6.4.1 - Perfll da encosta
o Côncavo
CI Convexo
•Retillneo

t.au<fo 0542120 19
A1-448

o Fraturada
o Com trincas
• Sem trincas
Espessura estimada (m):
O Bloco
Tipo de apoio:
Forma:
Volume
CI Tãlus
1CI Entulho
o Lascas
CJLIXO
o Aterro

•Solo

1/3
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PREFEITURA DA CIDADE 00 RIO OE JANEIRO
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação
Fundação lnstttuto de Geotécnico do Municlpio do Rio d& Janeiro
Campo de São Crisl6vao, 266-1! e ~ andares - São Cristóvão.
Telefone: 3878-7878 E-mail: georio@pcrj.rj.gov.br

8 - CARACTERISTICAS DA OCORRÊNCIA OU SITUAÇÃO
8.1 - Situação
8.1.1 - Grau de Risco
• Posslbilídade de ocorrência S:.2!'.l1
atingimento de moradias. prédios
• Alto
_ ....
o....
u....b....e_ns-'--"-p_úb_l_ic....
o....
s.' - - - - - - - - - - - 1 o Médio
o Posslbllfdade de ocorrência~
o Baixo
atingimento de moradias prédios
a Inexistente
ou bens públicos

8.1.2-Número de pessoas
beneficiadas;
06
8.1.3 - Número de Interdições: 01
• Unidade habitacional: 01
o Acessos:
o outros:

Volume (m3): 14
• Ocorrência
8.1.4 - Nº de Sollcltações para
---------------'----------ldemollção;

8.2 - Tlpologla da ocorrência
• Escorregamento de solo
o Escorregamento de lixo/entulho
O Escorregamento de rocha
O Escorreg. de tálus/colúvio
• Ruptura de talude corte
D Ruptura de talude aterro
o Ruptura de obras de contenção
o Oesloc. de blocos ou lascas
o Corridas de massa
o Processo erosivo
o Outros:

8.3 - Possível ocorrência
• Escorregamento de solo
o Escorregamento de lixo/entulho
o Escorregamento de rocha
o Escorreg. de lálus/cotúvio
o Ruptura de talude corte
o Ruptura de talude aterro
D Ruptura de obras de contenção
O Desloc. de blocos ou lascas
o Corridas de massa
• Processo erosivo
o Oulros:

8.4 - Supel'flcle de deslizamento
• Sobre solo
o Sobre rocha
o Sem superflcie definida
8.5 - Conseqlléncias
Ocorr. Possib.
Obstrução de vias
Danos a bens partic.
Danos a bens publ.
Riscos para terceiros
Sem danos
8.6 - Vitimas

o Vitimas Fatais
o Vitimas não falais

e

o

o

•o

•o

o

D

o

o

Nº

8.7 - Descrição da Oconêncla ou Situação:
Deslizamento de solo ocorrido em um talude de corte para a lmplantaçao da residência. A massa
deslizada destruiu um muro divisório e se depositou nos fundos da residência. danificando parte de uma
parede da cozinha da casa. O talude remanescente encontra-se exposto a erosão e suscetlvel a novos
deslizamentos.
9 - PROVJDÊNCIAS:

9. 1 - A OP/SUBPOEC para Interditar a casa situada a Estrada Roberto Burle Max nº 7775 - Barra de
Guaraliba: Sr' Valeria Cristina Ribeiro;
9.2 - A GEORIO/DLF notificar a Sra. Valeria Cristina Ribeiro, encontrada na Estrada Roberto Burle
Max nº 7775 - Barra de Guaratlba, a executar obras estabilizantes que garantam condições de
segurança para o local.
10. OBSERVAÇÕES GERAIS:

11 - RESPONSÁVEIS PELA VISTORIA; Geólogo José Antonio F de Mendonça

12 - ANEXOS:

a Fotos
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1. INTRODUÇÃO
O presente relatório é resultado das visitas técnicas realizadas pela equipe
da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos frente ao
Grupo de Trabalho criado com o objetivo de realizar uma avaliação técnica de
comunidades atingidas pelas chuvas ocorridas na cidade do Rio nos meses de
fevereiro e abril do corrente ano.
Neste sentido, o objetivo deste relatório é registrar os principais
atendimentos realizados pela equipe técnica da SMASDH, nas comunidades
identificadas.

e

2. METODOLOGIA
Foi proposta a composição de técnicos por órgão demandados, constando
da realização de visitas técnico-operacional, onde também participaram destas,
representantes da Defensoria Pública do Estado e Sr. Tomaz Ramos, e demais
assessores do Presidente da CPI das Enchentes, VereadorTarcísio Motta.
Os técnicos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos
Humanos compuseram a equipe de técnicos que visitou as comunidades
escolhidas nos referidos dias.

1. 20/05 -- Horto
2. 22/05- Guaratiba

e

3. 27/05 e 29/05 --Rocinha
4. 10/06 -Vidigal
5. 05/06 -Manguinhos

6. 17/06-- Babilônia
7. 03/06 -Jacarezinho

8. 03/06-- Santa alexandrina
9. 19/06 -Vargens
10. 24/06--Jardím maravilha
A descrição dos elementos técnicos observados pela equipe da SMASDH
respeitará a ordem da visita.

3
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3. ÁREAS VISITADAS

3.1.

HORTO

3.1.1. PROBLEMAS GERAIS

LOCALIDADE: HORTO - JARDIM BOTÂNICO
LOGRADOUROS:
RUA PACHECO LEÃO, 1309, 1037, 1935, 1941
ESTRADA DONA CASTORINA. 116 FDS
(

NÚMERO DE HABITAÇÕES ENVOLVIDAS: 18
ESTIMATIVA DE PESSOAS ENVOLVIDAS
ADULTOS-36
CRIANÇAS -17
ADOLESCENTES - 8
IDOSOS· 15
TOTAL· 76

FAMÍLIAS QUE SERÃO INSERIDAS NO ACOMPANHAMENTO
SISTEMÁTICO DO CRAS ATÉ O MOMENTO: 6 familias.

(,

O CRAS esteve na Comunidade nos dias 11, 12 e 15 de abril, realizando
atendimentos individuais, visitas domiciliares, Cadastro Único, segunda via de
documentação e orientações diversas para os Programas Sociais. Desta ação
foram preenchidas fichas de atendimento já entregues a SUBPSE.
Retornamos à Comunidade para dar continuidade às visitas domiciliares no
dia 15/05. 20/05, 22/05 e 23/05/2019. Atualizamos as informações das
famílias atingidas, oferecemos Cadastro único para Programas Sociais, e
realizamos diversos atendimentos e encaminhamentos.
Observamos que muitas famílias nc\io aceitaram fazer e/ou atualizar
Cadastro Único e algumas estão com cadastro excluído por falta de
atualização. Durante as visitas também recebemos informações de que
algumas familias não desejaram realizar cadastros e/ou não tiveram
interesse em nenhum outro programa social.
Inserimos 6 familias no acompanhamento familiar sistemático. e identificamos
que as famílias residentes no número 1935 casa 6 também precisam aderir
ao acompanhamento social do CRAS.

4
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3.1.2. LOCAIS VISITADOS

3.1.3. SOLUÇÕES
Atendimento social previsto na rotina das ações executadas no âmbito do
planejamento anual do órgão

3.1.4. ORÇAMENTO
Está previsto no planejamento orçamentário anual da SMASDH para a
execução das ações emergenciais

(

3.2 GUARATIBA

3.2.1. PROBLEMAS GERAIS

3.2.2. LOCAIS VISITADOS
Nesta localidade a visita técnica seguiu o seguinte roteiro.

1. Caminho da Bica, 49
2. Rua Parlon Siqueira 919
3. Rua do Pau 897
4. Caminho do Souza 19
5. Caminho da Bica 223

Foram realizados os seguintes atendimentos
1. ARTHUR MARTINS DE PAZ - NIS:
Endereço: Estrada da Vendinha, Caminho da Bica, casa 03 - Barra de
Guaratíba - Guaratiba - CEP: 23020 - 81 O- Rio de Janeiro/RJ
Telefone: (21) 96821-7998
Demanda identificada pela equipe da SMASDH. Apresentou laudo
médico informando necessitar de cadeira de rodas por um perlodo
mínimo de 18 meses.Caso encaminhado ao CREAS que acompanha o
território de domicílio.

5
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2. ALCIR DA SILVA-NIS: 121.882.824-52
Endereço: Rua Parlon Siqueira, 919 fundos - Barra de guaratiba Guaratiba - Rio de Janeiro/RJ
Telefone: (21) 98403-1500
Demanda identificada pela equipe da SMASDH. Famllia acompanhada
pelo CRAS, com preenchimento da ficha de atendimento social em

08/02/2019, reside com a esposa e sem filhos menores. Assinou termo
de recusa de acolhimento institucional, recebeu colchoes, kit de
necessidades básicas, além da cesta de alimentos. Em visita domiciliar,
foi orientado a comparecer ao CRAS para inscrição do CadUnico.

(
3. MÁRCIO AZEVEDO GARCIA- NIS: 128.198.446-01
Endereço: Rua Parlon Siqueira, 917 frente - Barra de guaratiba Guaratíba - Rio de Janeiro/RJ
Telefone: (21) 98290-4163
Demanda identificada pela equipe da SMASDH. Família acompanhada
pelo CRAS, com preenchimento da ficha de atendimento social em

08/02/2019. Assinou termo de recusa de abrigamento. recebeu
colchões, kit limpeza e cesta básica. Reside com a esposa e filha de 1
ano, relatou trabalhar como autônomo. Na ocasião foi orientado a
comparecer ao CRAS para atualização do CadUNICO

( .,
4. ROSSELAINE DA SILVA ALVES AZEVEDO - NIS:
Endereço: Rua Caminho do Pau, 895, casa 3 - Barra de guaratiba Guaratiba - Rio de Janeiro/RJ
Telefone: (21) 9665-24471
Demanda identificada pela equipe da SMASDH. Familia acompanhada
pelo CREAS, com preenchimento da ficha de atendimento social em

18/02/2019. Assinou termo de recusa de abrigamento e convocada para
comparecer ao CRAS. para atendimento social. Compareceu ao CRAS
para atendimento social em 20/05/2019, reside com esposo e a filha de
4 anos. Na época relatou não necessitar do aluguel temporário, pois foi
acolhida no domicilio da sogra.
6
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NILSON ANTUNES RIBEIRO E SUELI OLIVEIRA RIBEIRO - NIS:
Endereço: Rua Caminho do Souza, 19 fundos - Barra de Guaratiba Rio de Janeiro/RJ
Telefone: (21) 98721-8525
Demanda identificada pela equipe da SMASDH. Príscíla relatou, na visita
realizada em 22/05/2019 que residia com os pais, Nilson e Sueli. Após o
incidente com as chuvas de fevereiro, passou a residir sozinha e está
pagando aluguel. Orientamos a mesma a comparecer ao CRAS para
entrevista com Serviço Social.

o-

6. VERÓNICA TEIXEIRA FERREIRA DA SILVAEndereço: Rua Caminho Da Bica, 223 - Barra de Guaratiba - Rio de
Janeiro/RJ
Telefone: (21) 99904-7298
Demanda identificada pela equipe da SMASDH. Familia convocada para
comparecer ao CRAS, compareceu no dia 24/05/2019 para atendimento
social e inscrição no Cadastro Único ,reside com esposo e a filha de 18
anos.

7. VALERIA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO- NIS: 124.543.016-62

e

Endereço: Avenida Burle Max, 7775 - Barra de Guaratiba - Rio de
Janeiro/RJ
Telefone: (21) 96933-1340
Demanda identificada pela equipe da SMASDH. Familia acompanhada
pelo CRAS, com preenchimento da ficha de atendimento social em
22/02/2019. Assinou termo de recusa de abrigamento, recebeu
colchoes, kit limpeza e cesta básica. Foi inscrita no Cadastro Único
(CadÚnico), residindo provisoriamente na casa da irmã Fátima.

7
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3.2.3. SOLUÇÕES
Atendimento social previsto na rotina das ações executadas no âmbito do
planejamento anual do órgão

3.2.4. ORÇAMENTO
Estâ previsto no planejamento orçamentário anual da SMASDH para a
execução das ações emergenciais

3.3. ROCINHA

r

A Rocinha fica localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, tendo sua
limitaçao territorial limitada pela lei nº 1995/93. Segundo o Censo das Favelas
realizadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, atualmente residem 100
mil

habitantes

no

local.

Estima-se

que

existam

38

mil

imóveis,

aproximadamente.

3.3.1. PROBLEMAS GERAIS
A Comunidade da Rocinha, Vidigal e Vila Canoas foram bastante
atingidas. Identificamos que algumas casas foram destruídas integral ou

e

parcialmente, e outras alagadas. As familias relataram perdas de móveis,
eletrodomésticos, objetos pessoais e documentos.
Cabe destacar que algumas famílias já haviam sido atendidas no CRAS
do Território.

3.3.2. LOCAIS VISITADOS
Na Rocinha foram visitadas as localidades do Laboriaux, Vila Cruzada, Portão
Vermelho, Rua 4, 199, Cesário, Macega, Cachopa e Rua Dioneia, 309.
Nestas visitas os moradores apresentaram demandas para SMASDH. Desta
forma 72 famílias foram encaminhadas para atendimento ao CRAS para
atendimentos social e encaminhamentos. Algumas não compareceram, sendo

8
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assim a equipe da unidade decidiu realizar visitas domiciliares no dia 30 e
31/05/2019.

3.3.3. SOLUÇÕES

Atendimento social previsto na rotina das ações executadas no âmbito do
planejamento anual do órgão

3.3.4. ORÇAMENTO
Está previsto no planejamento orçamentário anual da SMASDH para a
execução das ações emergenciaís

e
3.4 VIDIGAL

No momento da visita na Comunidade, não houve demanda específicas
para a SMASDH, cabe informar que o CRAS do território, atendeu cerca
de 7 famílias. Ourante os plantões de atendimento , foram fornecidos
insumos básicos para as famílias, assim como encaminhamentos para
segunda via de documentos.

e

3.4.1. PROBLEMAS GERAIS

3.4.2. LOCAIS VISITADOS

Rua 12 de Outubro, Rua Presidente João Goulart n 859, Rua Benedito
Calixto 89/90 e Rua Major Toja Martinez. Filho, 168.

9
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3.4.3. SOLUÇÕES
Atendimento social previsto na rotina das ações executadas no âmbito do
planejamento anual do órgão
3.4.4. ORÇAMENTO
Está previsto no planejamento orçamentário anual da SMASDH para a
execução das ações emergenciais

3.5.

e

MANGUINHOS

Durante a visita técnica realizada

na comunidade, não surgiram

demandas para a SMASDH. O quadro abaixo são apresentados o quantitativo
de atendimentos realizados durante o período de chuva pela equipe técnica do
Centro de Referência da Assistência Social Ramos (CRAS Ramos).

e
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ATENDIMENTOS REALIZADOS EM 2019
VILA

TIPO

COMUNIDADE

MANGUINHOS SÃO
PEDRO

(

AGRÍCOLA

ASS. SOCIAL 528

22

11

PSICÓLOGA

187

14

7

PEDAGOGA

147

11

5

CADASTRO 586

42

16

792

59

29

105

o

o

8

o

o

SUBPDEC

3

o

o

TOTAL

2356

148

68

ENSINO
MÉDIO
AÇÕES
PROCESSOS
E OFiCIOS

"""'" O!__.... """""'

3.5.1. PROBLEMAS GERAIS

o

3.5.2. LOCAIS VISITADOS

3.5.3. SOLUÇÕES
Atendimento social previsto na rotina das ações executadas no âmbito do
planejamento anual do ôrgão

3.5.4. ORÇAMENTO
Está previsto no planejamento orçamentàrio anual da SMASDH para a
execução das ações emergenciais

11
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3.6.

COMUNIDADE DA BABILÔNIA - LEME

Comunidade localizada no Morro da Babilônia, que fica entre os bairros de
Botafogo, Urca, Leme e Copacabana.
3.6.1. PROBLEMAS GERAIS

Quadro demonstrativo com o quantitativo de famílias atendidas durante as
chuvas deste ano
..
Nº

~

fammas

Adulto

atendidas

37

Criança

Adolescente

Idosos

7

5

;

i

56

24

l

Domicllios com AÚto de tnterdiçao

i

"'·To:......
92

j

Desabrigada Domicilio

14

14

09

Familias com indicação p.ira aluguel social

09 apresent.iram o Clocumento no atendimento 1

30 famllias

3.6.2. LOCAIS VISITADOS
Foram visitados os seguintes locais na comunidade:

1. Rua sao Bento
2. Vila do Sossego
3. Rua do Rosário (Cento e vinte)

( ,

4. Rua da Caixa D'água
3.6.3. SOLUÇÕES
Atendimento social previsto na rotina das ações executadas no âmbito do
planejamento anual do órgão
3.6.4. ORÇAMENTO
Está previsto no planejamento orçamentário anual da SMASDH para a
execução das ações emergenciais

12
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3.7.

COMUNIOAOE DO JACAREZINHO

Comunidade localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro. Seu IDH por
bairro realizado no ano 200, que envolveu o estudo de 126 regiões era de
0,731, colocando-o na 121º posição.
3. 7 .1. PROBLEMAS GERAIS

Somente duas familias foram demandas para SMASDH, cuja orientação
as Sras, lsaurina Areia Leitão e Maria de Fátima melo Freitas que deverão
comparecer ao eras do Tenítório para atualização do CadUnico.

e
3.7.2. LOCAIS VISITADOS
3.7.3. SOLUÇÕES
Atendimento social previsto na rotina das ações executadas no âmbito do
planejamento anual do órgão

3.7.4. ORÇAMENTO
Está previsto no planejamento orçamentário anual da SMASDH para a
execução das ações ernergenciais

(_
3.8.

SANTA ALEXANDRINA

3.8.1. PROBLEMAS GERAIS
Na referida Comunidade somente uma famllia foi atendida pela equipe
do CRAS do Território. onde ocorreu atualização do CadUnico.
3.8.2. LOCAIS VISITADOS
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3.8.3. SOLUÇÕES
Atendimento social previsto na rotina das ações executadas no âmbito do
planejamento anual do órgão

3.8.4. ORÇAMENTO
Está previsto no planejamento orçamentário anual da SMASDH para a
execução das ações emergenciais

3.9.
(

VARGEM
No dia 19/06/2019. às 11 :OOh, foi realizada reunião na AMAIAG -

Associação de Moradores e Amigos de Vargem, com a participação do
Presidente da Associação, Sr. Renato Rocha, e com a presença de
representantes de vários órgãos municipais: SMU, SECONSERVA, SMIH,
SMASDH. COMLURB, RIOAGUAS, GEORIO, DEFESA CIVIL, juntamente com
o Sr. Tomaz Ramos, representante do Presidente da CPI das Enchentes,
Vereador Tarclsio Motta.
3.9.1. PROBLEMAS GERAIS
Durante a visita, não foram apontadas demandas para a SMASDH

C

3.9.2. LOCAIS VISITADOS
Toda a extensão da Estrada Pacul, da Praça José Baltar até a ponte.
3.9.3. SOLUÇÕES
Atendimento social previsto na rotina das ações executadas no âmbito do
planejamento anual do órgão
3.9.4. ORÇAMENTO
Está previsto no planejamento orçamentário anual da SMASDH para a
execução das ações emergenciais

14
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3.10. JARDIM MARAVILHA
Loteamento localizado em Guaratiba, cidade do Rio de Janeiro.

3.10.1. PROBLEMAS GERAIS
Área com histórico de alagamentos. Nas chuvas registradas no inicio deste ano

879 famílias foram atendidas. pela equipe do Cras deste Territorio.
3.10.2. LOCAIS VISITADOS

e

•

1° Ponto - Campo Mourão x Rua Letícia Sistema

•

2° Ponto - Rua Cabuçu Piraquê -

•

3ºponto- Rua Barão de Cocais - Valão da Barão de Cocais. Ponto
Crítico de alagamento

•

4° Ponto- Ronda Alta com Rua 61- Rua águas de Araxá com Rua
Letícia-

•

5° Ponto- Rua Tamboara x Rua Letícia

•

6° Ponto- Rua Ronda Alta Próximo ao Novo Brasil

•

7° ponto- Avenida barão de Cocais com rua 26 -

• 8° ponto- Condomínio Campo Verde em frente a estrada do Magarça.

3.10.3. SOLUÇÕES
Atendimento social previsto na rotina das ações executadas no âmbito do
planejamento anual do órgão

3.10.4. ORÇAMENTO
Está previsto no planejamento orçamentário anual da SMASDH para a
execução das ações emergenciais

15
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Rio de Janeiro, 31 de Julho de 2019.

...Jl--f.4EM'..60/3047852-

Danielle Murtha &

e

a Guimarães

Mat. 11/247.111-8

~. "t>:· ~- . ds,.. ~

Tereza Maria da Silva

.

Mat. 60/167674-1

o
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Conservaçao
Subsecretaria de Engenharia e Conservação
Coordenadoria Geral de Conservação

RELATÓRIO DE VISTORIA
GRUPO DE TRABALHO INTERDISCIPLINAR, CRIADO PELO DECRETO
RIO t>lº 45.921, DE 06 DE MAIO DE 2019.
DATA; 1010612019.
LOCAL: RUA SANTA ALEXANDRINA.
BAIRRO: RIO COMPRIDO

e

• MAPA DE LOCALIZAÇÃO

Na visita do Grupo de Trabalho Interdisciplinar realizada na
região da Comunidade Santa Alexandrina no dia 10/06/2019, não foí
observada nenhuma demanda concernente à SECONSERVA.

• PONTOS 4 · RUA SANTA ALEXANDRINA Nº 1459 - CASA VIZINHA A
CASA 15
PANORAMA OBSERVADO: Foi identificada a existência de

uma escada hidráulica localizada nesse ponto visitado.
Foi observada a construção de edificação sobre o curso da
escada e a ocupação de sua calha hidráulica por caixa d'água, ali instalada de
forma indevida.
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MEDIDAS PROPOSTAS:

MEDIDAS

DE

CURTO

PRAZO:

Foi

solicitada

à

CONSERVAÇÃO, a realização de vistoria na Estrada Dom Joaquim Mamede
com o objeNvo de identificar a existência de rede de drenagem neste
logradouro, bem como, o seu estado de conservação. caso exista.
Foi solicitada também que. durante a vistoria a ser realizada no
logradouro supra, seja localizada a escada hidráulica e avaliado o seu estado
de conservação.

SERVIÇOS EXECUTADOS: A investigação na Estrada Dom

e

Joaquim Mamede será realizada pela equipe da 2ª Gerência de Conservação
em data a ser programada.

Os demais serviços necessanos. dentro das atribuições da
CONSERVAÇÃO, enquadram-se nas atividades de rotina, já realizadas no dia
a dia da 2• Gerência de Conservação, como manutenção de ramais de ralo,
poços de visita e galeria de águas pluviais existentes nos logradouros públicos
visitados, demandados pelos canais competentes.

MARCELO OE AGUIAR SEPÚLVIOA
Subsecretário de Engenh~rla e Conservação - SCISUBEC

Mat. 101177.057-7
CREA,RJ 19<)4103680
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Conservação
Subsecretaria de Engenharia e Conservação
Coordenadoria Geral de Conservação

RELATÓRIO DE VISTORIA

r

GRUPO OE TRABALHO INTERDISCIPLINAR, CRIADO PELO DECRETO
RIO N" 45.921, DE 06 DE MAIO DE 2019.
DATA: 05/06/2019.
LOCAL: JOÃO GOULART (TRECHO DO RIO FARIA•TIMS0 EIF A ENTRADA
DA ENSP), TRECHO DO RIO FARIA TIMBÓ EIF À VILA TURISMO, RUA
SÃO JOSÉ, RUA SÃO DANIEL, CHP2 - BARRINHO, 54 (RUA LEOPOU:,O
8ULHÕES CI RUA MARAVILHA}, VARGINHA: ILHA DAS COBRAS {FINAL
DA VARGINHA), RUA DA CRECHE MUNICIPAL OE MANGUINHOS (RUA
BEIRA RIO) C/ RUA LEO?OLDO BULHÔES.

BAIRRO: MANGU!NHOS
• MAPA DE LOÇALIZAÇAO

o

Região de Mangulnh..

Na visita do Grupo de Trabalho lnterdlsclpllnar realizada na
região de Mangulnhos no dia 05/06/2019, foi observada a necessidade de
atuação da Coordenadoria Geral de Conservação no ponto que segue,
conforme ficou acordado:
• PONTO 4 - INICIO DA RUA

sAo JOSÉ

PANORAMA OBSERVADO: Foi comentado no momento da

vistoria sobre a necessidade de realização de limpeza das caixas de ralo
existentes ao longo desta via. Naquele mesmo instante. foi observado,
comprovado e esclarecido para o grupo, que não se tratava de assoreamento

A1-473
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mas sim do próprio fundo da caixa, lendo em vista a pouca profundidade
daqueles dispositivos.
• PONTO 6. RUA BEIRA RIO C/ RUA LEOPOLDO BULHÔES (REGIÃO OA
VAR.{;JNHA)

PANORAMA OBSERVADO: De todos os pontos visitados

neste dia, esse foi o (mico que demandou intervenção da SECONSERVA.
Foi observada na margem esquerda do Rio Jacaré, junto e
após sua travessia sob a Rua Leopoldo Bulhões, a existência de um desague
de galeria de águas pluvlals. Essa galeria, segundo infonnações prestadas

e

pelo presidente da Associação de Moradores, drena a região da Varginha e no
momento da vistoria pode-se observar que os tubos de concreto, com dlãmetro
de 1000mm, que compõem tal desague, encontravam-se danificados, mais
especlflcamente, deslocados, desalinhados e quebrados.

Flg. 1 - Sltul';!o obsoMlda.

e

MEDIDAS PROPOSTAS:

MEDIDAS IMEDIA TAS: Foi programada uma ação conjunta

entre COMLURB, FUNDAÇÃO RIO ÁGUAS E SECONSERVA, no sentido de
realizar a reC1.1peração do desague desta galerta, onde a RIO AGUAS
disponibilizaria uma escavadeira hidráulica, a CONSERVAÇÃO realizaria os
serviços de recuperação da GAP com substituição dos tubos danificados e a
COMLURB forneceria o material para a CONSERVAÇÃO executar o reaterro e
a reconstituição do terreno.

Página 2
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'
SERVIÇOS EXECUTADOS: Os serviços foram iniciados no dia

12/06, quando foram removidos os tubos danificados e reassentados novos
tubos, reconstituindo o desague da galerfa, sendo executado também o
reaterro do terreno no trecho da Intervenção e o espalhamento de ralevagem
(raspa de asfalto) sobre o mesmo.
Abaixo, seguem fotos da Intervenção.

e
Fig. 2- Remo,;&> d<>S h~<>S danilloa<loo.

e
Fig. 3 - limpeza do tem,,,o.

Fig. S - Sm.ação "'""\Irada.
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Fl(I. 6 -

Tuboo ,w,111urc1o,.

e

F'tg , 7 -

E:&ecoçlo do reatem,

e nteaMUtulç:ão do tetTeno.

e
F".g. 8 - Esp,a1hamento
ds ntl8\lagi,m.

••
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Fig. 9 -

v1,n.1

"'6• a

Ç(Wlç\JIJio dos. e.e,v!ço:s.

e

Os demais serviços, dentro das competências e atribuições da
CONSERVAÇÃO, enquadram-se nas atlvidades de rotina já realizadas no dia
a dia da 9' Gerência de Conservação, como manutenção de ramais de ralo,
poços de visita e galeria de águas plUlllals existentes nos logradouros públlcos
visitados, realizados conforme demandados pelos canais competentes.
Acompanhou também a visita o Gerente da 9" Gerência de
Conservação, Eng• Sebastião Leite.

MARCELO OE AGUIAR SEPOLVIDA
Sub$ocntlirlo de En91nh1ria • Connn1açlo • SCISUBEC

e

Mal 10/1 n .OS7-7

CREA-RJ 19941036811
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PREFEITURA DA CIDADE 00 RIO DE JANEIRO
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Secretaria Municipal de Conservação
Subsecretaria de Engenharia e Conservação
Coordenadoria Geral de Conservação

RELATÓRIO DE VISTORIA

e

GRUPO DE TRABALHO INTERDISCIPLINAR, CRIADO PELO DECRETO
RIO Nº 45.921, DE 06 DE MAIO DE 2019.
DATA: 17/06/2019.
LOCAL: RUA DA CAIXA D'AGUA (ASSEMBL~IA DE DEUS), RUA DA
ASSEMBLélA (DESLIZAMENTO), CENTO E VINTE (FINAL DA RUA DO
ROSÁRIO), RUA SÃO BENTO S/N (FINAL DA RUA) E VlLA SOSSEGO.
BAIRRO: BABILÔNIA
• MAPA DE LOCALIZAÇÃO

Região da Babil6ria

o

Nos locais vistoriados no dia 17 de Junho de 2019, na
comunidade da Babilônia, não foi observada nenhuma demanda ooncemente

à SECONSERVA.
Os serviços necessãrios, dentro das competências da
CONSERVAÇÃO, enquadram-se nas allllldades de rotina, já realizadas no dia
a dia da 4ª Gerência de Conservação, como manutenção de ramais de ralo,
poços de visita e galeria de águas pluviais existentes nos logradouros públloos
visitados, demandados pelos canais competentes.

~

~

N;7cORREAMEOINA~

MARCELO DE AGUIAR SEPÚLVIDA
Sub1ta11l6rlo do Engonharla o ConHrwçio • SC/SUBEC
Mat. 10/177.0S7·7

C~~;ador Geral • SCtMEcÍCGC

CREA·RJ 1994103680

CREA-RJ :Z00410D548

Mal. 11/138.926-1
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PREFEITURA DA CIDADE 00 RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Conservação
Subsecretaria de Engenharia e Conservação
Coordenadoria Geral de Conservação

RELATÓRIO DE VISTORIA
GRUPO DE TRABALHO INTERDISCIPLINAR, CRIADO PELO DECRETO
RIO Nº 45.921, DE 06 DE MAIO DE 2019.
DATA: 12106/2019.
LOCAL: RUA 12 DE OUTUBRO, RUA BENEDITO CALIXTO Nº 89190, RUA
MAJOR TOIA N" 168 E AV. PRESIDENTE JOÃO GOULART Nº 859.
BAIRRO: VlDIGAL

e

• MAPA DE LOCALJZAÇAO

Rogllo do Vldlgal

e

Nos locais vistoriados no dia 12 de junho de 2019, não foi
observada nenhuma demanda concernente à SECONSERVA.
Os serviços necessários, dentro das competências da
CONSERVAÇÃO, enquadram-se nas alfvldades de rotina, já realizadas no dia
a dia da 3ª Gerência de Conservação, como manutenção de remais de ralo,
poços de visita e galeria de águas pluviais existentes nos logradouros públicos
visitados, demandados pelos canais competentes.

?-MAACE~
UIAR SE.PÚLVIDA
S~bHC,.ürlo óe Eng1nhorla e Con,ernçi<>. SC/SUBEC
Mal 10/177.057-7

Co

CREA-RJ 1994103680

RREAMEDINAJ IOR
or Geral • SC/
ECICGC
at 11/138.926-1

CREA~J 201)4100548
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PREFEITURA DA CIDADE 00 RIO DE JANEIRO
Seçretaria Municipal de Conservação
Subsecretaria de Engenharia e Conservação
Coordenadoria Geral de Conservação

RELATÓRIO DE VISTORIA

e

GRUPO DE TRABALHO INTERDISCIPLINAR, CRIADO PELO DECRETO
RIO Nº 45.921, OE 06 DE MAIO DE 2019.
DATA: 10/06/2019.
LOCAL: RUA COMANDANTE GRACINDO DE SÁ C/ RUA NOSSA SENHORA
DAS GRAÇAS, RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PONTE SOBRE O
RIO JACARÊ, VILA SÃO JOÃO (TRAVESSA VIÚVA CLÁUDIA),
ELEVATÓRIA DESATIVADA, RUA SANTA LAURA, RUA SANTA LUZIA C/
RUA JOÃO PINTO, RUA JOAQUIM SILVA E AV. DOM HELDER CÂMARA C/
RUA COMANDANTE GRACINOO DE SÁ.
BAIRRO: JACAREZINHO
• MAPA DE LOCALIZAÇÃO

e
Na visita do Grupo de Trabalho Interdisciplinar realizada na
região do Jacarezinho no dia 10/06/2019, foi observada a necessidade de
atuação da Coordenadoria Geral de Conservação nos pontos que seguem,
conforme ficou acordado:
• PONTOS 1 E 2- RUA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
PANORAMA OBSERVADO: A Rua Nossa Senhora das

Graças foi percorrida em toda a sua extensão, iniciando a vistoria na
confluência com a Rua Comandante Gracindo de Sá (Ponto 01) e finalizando
na Rua do Rio. próximo â ponte sobre o Rio Jacaré. Foi identificada, logo no
Página 1
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inicio da via. próximo ao Ponto 01, a presença de obstrução na rede existente,
com uma caixa de ralo extravasando água. Foi observada também, ao longo
da caminhada, a presença de caixas de ralo e caixas de passagem
necessitando de limpeza bem como a necessidade de substituição de algumas
tampas e grelhas de concreto.

MEDIDAS PROPOSTAS:
MEDIDAS DE CURTO PRAZO: Foi acordada a realização de

operação conjunta com a COMLURB, no sentido de promover a limpeza das
exs de ralo, caixas de passagem, desobstrução dos ramais de ralo. PVe GAP,

e

ao longo da via, bem como substituição de tampas e grelhas de concreto.

SERVIÇOS EXECUTADOS; Os serviços foram iniciados no dia

18/06 e vem sendo executados, sendo realizadas, ao longo desse perlodo, as
limpezas de caixas de ralo, caixas de passagem. desobstrução de ramais e
rede bem como substituição de tampas e grelhas de concreto.

Abaixo, seguem fotos da Intervenção.

e

Fl(t. 1 - Rua Nosu Senhor.a d.as
Gtacas prO'l:'\lTIO &Q Ponto 1
des()l:)&ltuÇ.àC> Clé r.imai 11mpa.u

de çe.u:a ele lQllo e instalis~o de
gre!ha de concre10

. , ,., r
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e

e

Fig. :2 - Manu1ene,ao dt> &lst&ma.

dreN9em eo longo cfp Rua
No&sa SenMra dM Graiçu -

Ge

rimpez:;il 4e e&ixas de ralo,

tamai& • ealxa.s de passi,gem
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Ffg. l - Ree141e.raç::k) de- t~l'lo,
<10 pl!O, SUbSt tuic;:ão M greina,
e tampas de CDnaero ao longo
c::la Rua No,,a SenhM c::l:i!ii

Graç;ai!i.
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e

Fig. 4 - Rec:w,e~ç:tlQ de tredios

<10 pavlme~10 .ao W'lgo da Rua
N ~ Senh0fc3 elas Gr.,~:s. -

,...!loções >ia 174&

• PONTO 4 • VILA SÃO JOÃO (TRAVESSA VIÚVA CLÁUDIA}

o

PANORAMA OBSERVADO: Trata-se de beco sem saída com
piso em concreto e rede de drenagem precária, a qual, segundo moradores, é
constituída de "relo de jardirrf (comprovado no local) e ramal de tubo de PVC
com diâmetro de 100mm (não comprovado).

o piso do beco encontra-se em cota inferior ao piso da rua. e
separado desta por batente de concreto, o qual fora instalado para impedir que
a água da pista entre no beco por ocasião das chuvas, mas que também
impede a saída da água quando do final desta. ocasionando o seu
represamento.
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MEDIDAS PROPOSTAS:

MEDIDAS DE LONGO PRAZO: Implantação de captação e

novo trecho de rede, :t 20,00rn, ligando a área interna do beco ao Rio Jacaré,
ambos redimensionados para a vazão local.

SERVIÇOS EXECUTADOS: O serviço será cadastrado para

inclusão em futuras programações, dentro das possibilidades da 7• Gerência
de Conservação e com recursos oriundos do custeio da própria Secretaria.

• PONTO 6 - RUA SANTA LAURA

e

PANORAMA OBSERVADO: Semelhante ao item (i), foi

observada a obstrução da rede, com a presença de água acumulada na via e a
identificação de captação (caixa de ralo) não funcionando {fig. 5). Segundo
relato de moradores que se encontravam no local no momento da vistoria. a
galeria que antes desaguava diretamente no Rio Jacaré, fora seccionada por
construção edificada sobre o seu caminhamente.
Foi identificada também. ao longo da via, a existência de
canaleta de drenagem, fechada por tampas removíveis de concreto {Fig. 6).
Fig, S - R~de ob$trvitla n~ RuJ

Soam.a Laura.

o

Fig, 6 - Canateta de drenagem

~x!sl&nte M A.ua S.aNa Laura
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MEDIDAS PROPOSTAS:

MEDIDAS OE CURTO PRAZO: Foi acordada a realização de
ação conjunta com a COMLURB. no sentido de promover a limpeza das caixas
de ralo, dos PVs, ramais e canaleta de drenagem existente nesse logradouro,
com reassentamento de suas tampas (placas de concreto) e recomposição do
pavimento de concreto onde se fizer necessário.

SERVIÇOS EXECUTADOS: A equipe da 7• Gerência de
Conservação iniciou a execução dos serviços no dia 15/07, realizando a
desobstrução e limpeza da rede, a limpeza da canaleta de drenagem. a

o

ampliação de ponto de captação e o reassentamento das tampas de concreto,
com substituição de algumas peças.

e
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fig. 7 - Llmt,et.a d& reae e da
canaleta: de drenagem.

o

e
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9 Reposição <:J
sl.tbslltu!ç:êo da., tempu de-

Fig.

conc~to.

D

• PONTO 7 • RUA SANTA LUZJA CI RUA JOÃO PINTO

PANORAMA OBSERVADO: Foi informado por moradores que
se encontravam no local no momento da vistoria, tratar-se de um ponto de
acumulo de àgua, quando da ocorrência de chuvas ou lavagem do piso.
Observou-se a existência de canaleta de drenagem no local
visitado, porém. a ausência de captação neste ponto da via.
Fig. 10 -C.at\.3!et:a de cmtnagem
etcste/\1e na RuJ S"n11, Lu:zja cJ
Ru.3 Jo.ào Pinto.

o

Fig. 11 - A\f'S.êniQ~ (je c:aiptaçéo
no t,onto l)ab:o o.a via
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MEDIDAS PROPOSTAS:

MEDIDAS DE CURTO PRAZO: Foi acordada a atuação da
CONSERVAÇÃO no sentido de promover a limpeza desse trecho da rede bem
como a implantação de captação (caixa de ralo) no ponto baixo da via.

SERVIÇOS EXECUTADOS: Limpeza da rede existente e

implantação de captação (grelha de concreto).

e

fl9. 12 - lnllalação cu, ~rellle
sobre e (:i!J'\8!eto

o
• PONTO 8- CONTINUAÇÃO DA RUA JOÃO PINTO

PANORAMA OBSERVADO; Último ponto visitado nesse dia.

A drenagem desse logradouro assim como as captações, se
localizam no eixo da via.
Foi identificado em frente ao nº 77, um tampão de ferro fundido
a ser nivelado.
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Flg. 9 - Rua Joaquim SIiva •
de,tiiqve

para

~

drenagem

fõea!lt.ada nt> eixo da -.ia.

e

Fl9. 10 -

Tampa<) Cle fM'Q

fuM!(t() a t.er reassentado

e
MEDIDAS PROPOSTAS:

MEDIDAS DE CURTO PRAZO: Foi acordada a atuação da
CONSERVAÇÃO no sentido de realizar a manutenção necessária, verificando
e atuando na desobstrução dos ramais de ralo, PVs e rede, ao longo da via
vistoriada.
SERVIÇOS EXECUTADOS: A equipe da 7ª Gerência de
Conservação esteve no local no dia 04/07 e realizou os seNiços de remoção e
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reassentamento do tampão danificado, localizado e/f ao nº 77 da via vistoriada.
bem como a llmpeza do poço de visita.
Os demais serviços estão cadastrados para inclusão em
futuras programações, dentro das possibilidades da

7ª Gerência de

ConsetVação.

o

Fig. 11 - umpaza a& c:,ooo de

visita e reassenlt\fl"lerito
tam~c,, c,e fMto runt1ido.

cfe

o
Acompanhou também a visita o Gerente da 7ª Gerência de
Conservação, Engº Jorge dos Santos.

.c::_1-Z--

,,,ARCELO OE AGUIAR SEPÚl.VIDA
Subsecr~tárlo d& En!)enharla e Conservação • SC/SUBEC

Mat 1011n.os1-1
CREA-RJ 1994103680
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO OE JANEIRO

RIO
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Secretaria Munlclpal de Conservaçao
Subsee<etaria de Engenharia e Conservação
Coordenadoria Geral de Conservação

RELATÓRIO DE VISTORIA
GRUPO DE TRABALHO INTERDISCIPLINAR, CRIADO PELO DECRETO
RIO Nº 45.921, DE 06 DE MAIO DE 2019.
DATA: 19/06/2019.
LOCAL: ESTRADA DO PACUI PRÓXIMO A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
E A ESTRADA DOS BANDEIRANTES (PRAÇA), LOTE DA SRA MARIA DO
CÉU E ESTRADA DO PACUI C/ ESTRADA MACUIBA.
BAIRRO: VARGEM GRANDE

o

• MAPA DE LOCALIZAÇAO

R&gilo dt Ve,vom G11ndo

o

A visita do Grupo de Trabalho Interdisciplinar realizada na
região de Vargem Grande no dia 19/06/2019, se resumiu a três pontos da
Estrada do Pacuf:
• PONTO 1 (Al - ESTRADA DO PACUI PRÓXIMO A ASSOCIAÇAO DE

MORADORES E A ESTRADA DOS BANDEIRANTES /PRAÇA JO~Ê
SALTAR)
PANORAMA OBSERVADO: Foi verificada que a Estrada do

Pacur é provida de rede de drenagem, aparentemente precária, localizada na
lateral da via; foram identificadas algumas tampas de caixas quebradas.
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MEDIDAS PROPOSTAS:
MEDIDAS DE CURTO PRAZO: Foi acordada a atuação da 18ª

Gerência de conservação no sentido de, dentro de suas possibilidades e
atribuições, promover a substituição das tampas danificadas bem como
realizar a manutenção/limpeza das caixas e rede ao longo da via;

SERVIÇOS EXECUTADOS: Os serviços foram Iniciados pela
18ª Gerência de Conservação, sendo realizadas, ao longo do perlodo, as
limpezas de cai><as de ralo, caixas de passagem, desobstrução de ramais e
rede bem como substituição de tampas e grelhas de ooncreto.

e

Abaixo, seguem fotos da intervenção.

LIMPEZA
MECÂNICA
DEP.V.

o

LIMPEZA
MECA.NICA
DE CAIXAS
OE RAI.OS

COLOCACÃO OE

TAMPA
LIMPEZA
MAHUAI.
DEP.V.
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LIMPEZA
MANUAi.
DECAIXA$
DE RALOS

• PONTO 2 (BI - LOTE DA Sra. MARIA DO CÉU

o

PANORAMA OBSERVADO: A casa dessa senhora fica

localizada na Estrada do Pacur, n• 126, onde ela desenvolve a aUvldade de
horticultura, da qual tira seu sustento. Seu lote encontra-se em cota inferior em
relação a via o que por ocasião das chuvas, propicia a ocorrência de acúmulo
de água.

MEDIDAS PROPOSTAS:

MEDIDAS DE CURTO PRAZO: Por se tratar de área Interna,
particular, não houve demandas para a CONSERVAÇÃO nesse ponto.

• PONTO 3 (C) - ESTRADA DO PACU[ C/ ESTRADA MACUIBA

ú

PANORAMA OBSERVADO: Nesse local há uma bateria de

ralos que capta as águas superficiais e as conduz, através de galeria, para o
Rio Painairas. Foi-nos relatado que por ocasião das fortes chuvas esse
sistema é Insuficiente, não suportando a vazão que para ele aflui. Foi-nos
Informado também que a rede encontra-se obstruída por pedras.

MEDIDAS PROPOSTAS:

MEDIDAS DE CURTO PRAZO: Ficou acordada a intervenção
da 18ª Gerência de Conservação no sentido de promover a manutenção da
rede, realizando inspeção e. caso necessário, abertura de sondagem para
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identificação e eliminação da obstrução apontada pelos moradores. caso se
comprove a existência desta, bem oomo realizará a limpeza da rede.

SERVIÇOS EXECUTADOS: Os serviços foram Iniciados pela

18ª Gerência de Conservação, sendo realizadas, ao longo do período. a
limpeza da bateria de caixas de ralo bem como a substituição e nivelamento de
grelhas.
Abaixo, seguem fotos da Intervenção.

e·
RENlllaAMENTO

DASGRELHÁS

• PONTO 4 {D/ - ESTRADA DO PACU/ C/ RUA AGAPANTO

PANORAMA OBSERVADO: Nesse local foi constatada a

o

elÕs!ência de duas caixas de ralo, que no momento da vistoria se encontravam
com acumulo de água, caracterizando possível obstrução da rede ou ramais de
ralo.

MEDIDAS PROPOSTAS:

MEDIDAS

DE CURTO

PRAZO:

A

188

Gerência

de

Conservação se comprometeu a intervir também nesse ponto, de forma a
realizar a limpeza das caixas e ramais, objetivando solucionar o problema com
brevidade, dentro de suas possibilidades.
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SERVIÇOS EXECUTADOS: Os seNlços foram Iniciados pela

18ª Gerência de ConseNaçâo, sendo realizadas. ao longo do período, a
limpeza mecânica das de caixas de ralo, ramais, rede bem como a
reconstrução de vm poço de visita.
Abaixo, seguem fotos da Intervenção.

e

LIMPEZA
MECÃNICA
DEGAP

RECONSTRUÇÃO

OEPV
•Neue ponto fo•
r.am oncontrad11
redo anttga • nCN

rtova do .ãgua pottval da CEDAE

o
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LIMPEZA
MECÂNICA
DAS CAIXAS
DE RALOS

• DEMAIS SERVIÇOS REALIZADOS

e
CONSTRUCAO oe
CAIXA OE RALO

E:stt do l>.acol, ~~1

o
RECONSTRUÇÃO

OEGAP
Rua Agaponto, 44
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Munlcipal de Conservação
Subsecretaria de Engenharia e Conservação
Coordenadoria Geral de Conservação

RIO

Pf<HCITURA.

RELATÓRIO DE VISTORIA
GRUPO DE TRABALHO INTERDISCIPLINAR, CRIAOO PELO DECRETO RIO N' 45.921, DE
08 DE MAIO DE 2019
DATA: 2010512019
LOCAL: RUA PACHECO LEÃO, ESTRADA DONA CASTORINA, RUA BARÃO OE OLIVEIRA
CASTRO, OBRA DE AMPLIAÇÃO DO IMPA E RUA SARA VILELA.
BAIRRO: JARDIM BOTÃNICO

• MAPA DE LOCALJZACAO

e

Nos locais vistoriados no dia 20 de maio de 2019, não foi
observada nenhuma demanda concernente à SECONSERVA.

e

Em relação ao ·Ponto 5 - Cachoeira da G11.1ta / Rio Negro~
informo que sua manutenção não faz parle da rotina de serviços realizados
pela SECONSERVA.
Os seNlços necessários. dentro das competências da
CONSERVAÇÃO, enquadram-se nas atividades de rotina, já realizadas no dia

a dia da 3ª Gerência de Conservação, como manutenção de ramais de ralo,
poços de visita e galeria de águas pluviais existentes nos logradouros públicos
visitados, demandados pelos canais competentes.

MARCELO DE AGUIAR SEPOLVIDA

NEY

Subucreürlo de En91nh1r!a • Conn,.açio • SC/SUBEC
Mal 10/177.057-7

CREA-IU 199-4103880
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R.REA MEDINA
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Mal 1 l/1:lU21!-1
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Página 1

A1-499

n

15.s
fE§~I- Ol/00'2S2'212()1~ 01--Aso-201'r- folhil..000158

RIO

PRCHITURlr.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Conservação
Subsecretaria de Engenharia e Conservação
Coordenadoria Geral de Conservação

RELATÓRIO DE VISTORIA
GRUPO OE TRABALHO INTERDISCIPLINAR, CRIAOO PELO DECRETO
RIO N" 45.921, DE 06 DE MAIO DE 2019.
DATA: 27/05/2019.
LOCAL: LABORIAUX (RUA JOSÉ INÁCIO E RUA VILA VERDE), VILA
CRUZADA (ATRÁS DA QUADRA DA RUA 01), PORTÃO VERMELHO
(ESTRADA DA GÁVEA) E RUA 4 (PRÉDIO 443).
BAIRRO: ROCINHA

e

• MAPA DE LOCALIZAÇÃO

R091ilo da Rodnha

e

Na visita do Grupo de Trabalho Interdisciplinar realizada na
região da Rocinha no dia 27/05/2019, foi observada a necessidade de atuação
da Coordenadoria Geral de Conservação nos pontos que seguem, confonne
ficou acordado:

• PONTOS 2- PORTÃO VERMELHO (ACESSO A UPP)
PANORAMA OBSERVADO; De todos os pontos visitados
neste dia, esse foi o (mico que aparentemente demandou intervenção da
SECONSERVA.
Após as chuvas ocorridas na noite do dia 08 de abril. e tendo
em vista a forte intensidade destas, houve ocorrência de deslizamento de terra
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em diversos pontos da comunidade, dentre os quais podemos destacar a
região conhecida como LABORIA.UX.

o deslizamento ocorrido nesta região teve como consequência
o deslocamento de grande massa de solo encosta abaixo e seu acúmulo na
via conhecida como Portão Vermelho, via esse de acesso à Unidade de Polícla
Pacificadora da Rocinhe - UPP Rocinha, a qual teve o tráfego de veículos
interrompido devido a grande quantidade de material que se acumulou no
local.
A equipe da 3ª Gerência de Conservação, no momento pós
chuva, Interveio no local, reestabelecendo as condições de tráfego da via,
promovendo a remoção do material bem como a liberação do fluxo de veículos

o

e pedestres.
Foi observada também, no momento da vistoria, a obstrução
de um bueiro. existente sob a via, no ponto vistoriado, provavelmente pela terra
que desceu do talude desmoronado.

SERVIÇOS EXECUTADOS: Como anteriormente descrito, a 3•
Gerência de Conservaçllo interveio com sua equipe em momento pós-chuva,
realizando os serviços de limpeza e remoção do material proveniente do
deslizamento de encosta e acumulado na via, restabelecendo o tráfego na via
Portão Vermelho, a limpeza do sistema de drenagem em trechos mais crrucos
da Estrada da Gávea bem como a recuperação do pavimento asfáltico em
diversos trechos da Estrada da Gávea, conforme fotografias apresentadas

o

abaixo.

f"lg, 1 - Remoçêo de lama da via Pôt\Aô V&tmtlho.
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f"tg. 2- Remoção da lama da via

Portêo Vennelto,

e

Ag. 3 - Re!ll\s.uraçllo do piso de lerra

o rutabe!tl!dmenlo do tr.Ue,go na <Aa
Portão Vame1ho,.

o
Fig. 4 - (.!m,peza manual da

vi, Ponilo Vermelho.
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Fig. S - Limpou, manval da
via e cenefeta de 43aco.amento

-Pon&oVenndho.

e

Flg. 6 - Umpoz.a manual do
ttstema dia dh'H\ag,em ('Jm trecho&
da &lrada da ~VIUS.

o
f'ag. 7 - Llmpez.e manua:S cio
ebtema ele drenBQem em
11\)Chog d;) E:&tra.dé da
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Ag. 8 - línpetà .,..,... <10
111.!lletna do drorut,{lem em
treche& da E&IJ'ada de. G!vea.

e
Ftg,

9

-

Recanpo&IÇ::00 dô

,,awnen1o 1$f~co em ~ch<>t
de E!ib'ade da G!vea.

o
Fig. 10 -

R•composlç.lo do

pavlmeMO asr!Utioo ém lra(:ha&

da Estrada ela~ • .
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Flll. 11 - Roa>mpo,lçlo cio
p~mentt> 8'.t.ãltkô etn ueeno~
do e,1tod• <la Ga,..,

('

Os demais serviços necessários estão cadastrados para

Inclusão em futuras programações. dentro das possibilidades da 3• Gerência
de Conservação.

MARCELO DE AGUIAR SEPÚLVIDA
Subsecre!tllo de En90nharfa • Conse!'YaÇlo • SC/SUBEC

Mat. 101177.067-7
CREA-RJ 1994103880
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO OE JANEIRO
Secretaria Municipal de Conservação
Subsecretaria de Engenharia e Conservação
Coordenadoria Geral de Conservação

RELATÓRIO DE VISTORIA
GRUPO DE TRABALHO INTERDISCIPLINAR, CRIADO PELO DECRETO
RIO Nº 45.921, DE 06 DE MAIO DE 2019.
DATA: 29/05/2019.
LOCAL: 199 (FINAL DO CAMINHO DO TERREIRÃO), CESÃRIO, MACEGA,
RUA DIONÉIA N" 309 E LADEIRA DA CACHOPA Nº 36.
BAIRRO: ROCINHA

e

• MAPA DE LOCALIZAÇÃO

~ o da Roclnha

Na '1islta do Grupo de Trabalho Interdisciplinar realizada na

o

região da Rocinha no dia 29/05/2019, foi observada a necessidade de atuação
da Coordenadoria Geral de Conservação nos pontos que seguem, confonne
ficou acordado;
• PONTO 9- LADEIRA DA CACHOPA N" 36
PANORAMA OBSERVADO: Úlllmo local visitado nesse dia e

única solicitação demandada para a CONSERVAÇÃO. Trata-se de canaleta de
drenagem, capeada. situada em local de diffcíl acesso, necessitando da
presença do morador para abertura de portão.
Foi-nos solicitado apolo no sentido de recuperar pontos da laje
de cobertura da canaleta que, segundo relato do morador, estariam
possibilitando a safda de ratos e insetos do seu interior.
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MEDIDAS PROPOSTAS:

MEDIDAS IMEDIATAS: foi acordada a realização de contato
telefõnlco com o Sr. Rogério Farias, tel: 964330706, para agendamento de
nova vistoria, onde o portão seria aberto de forma a permitir uma melhor
avaliação dos reparos necessários bem como a programação dos serviços,
dentro das competências e possibilidades da 3ª Gerência de Conservação.

SERVIÇOS EXECUTADOS; Os serviços necessários serão

cadastrados para inclusão em futuras programações. dentro das posslbilldades

o

e atribuições da 3ª Gerência de Conservação.

MARCELO DE AGUIAR SEP0LV1DA
Subsecr•tArto d~ E"gonl1a,fa • Conurvaçb · SC/SUBEC
Mat. 10/177.057-7

CREA•RJ 1994103680
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PREFEITURA DA CIDAOE 00 RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Conservação
Subsecretaria de Engenharia e Conservação
Coordenadoria Geral de Conservação

RELATÓRIO DE VISTORIA
GRUPO DE TRABALHO INTERDISCIPLINAR, CRIADO PELO DECRETO
RIO Nº 45.921, DE 06 DE MAIO DE 2019.
DATA: 22/05/2019.
LOCAL: RUA CAMINHO DA BICA, RUA CAMINHO DO PAU, RUA PARLON
SIQUEIRA, RUA CAMINHO DO SOUZA E ESTRADA ROBERTO BURLE
MARX Nº 7775.

o

BAIRRO: BARRA DE GUARATIBA
• CAMINHO DA BICA Nº 223
PANORAMA OBSERVADO; Foi constatada no momento da

vistoria, a existência de ponto baixo nesse ponto do logradouro. onde se
concentram as águas da chuva no momento da precipitação bem como para
onde converge a contribuição da bacia localizada à montante do mesmo.
conforme pode ser observado na imagem apresentada na Fig.1.

e

Fig. 1 - Caminho da Bica nº 223 - Cadastro Aéreo

Foi constatado também que o mesmo ponto baixo é provido de
bateria de caixas de ralo (06 grelhas) para captação das águas pluviais, Fig. 3,
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as quais são conduzidas por tubulação, com caminhamento por dentro dos
lotes, desaguando em canaleta aberta. também no interior dos lotes.
No momento da vistoria, a bateria de ralos se encontrava
limpa. entretanto não pode ser observado o estado de consetVaçâo do trecho
em tubo, pois há construções sobre o seu curso.
O trecho em canaleta aberta, compreendido entre a Estrada da
Bica e a Rua Almirante Carlos Tinoco, tem seu caminhamento por dentro dos
lotes e se apresentava, como foi por nós constatado, em bom estado de
conservação, não apresentando assoreamento nem presença de lixo ou
materiais inservlveis em sua calha no momento da vistoria, Fig. 4.

e

fig. 2 -Camlnl\O aa 81ea n• 223 - Pontt> baiJtO do IO(JtddOuro

o

Fig. 3 - Caminho da 81ca,.,, 223 - Capt~o élâ&tél\1e
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F'lg 4 - Cat\31el.3 e:..!Mente em
terreno partic;u!ar

Após sair dos limites do imóvel da Rua Almirante Carlos

e

Tinoco, a galeria segue em seção fechada indo desaguar na murada da praia.
próximo ao portão de acesso ao Campo de Provas da Marambaia.

flg, 5- Oe6agllé da g3.klti.a-

m\lro PM desvio do l'!u,co.

o
F g &- Desague da gil.leri3

....,,_ _ _ _ _ __

Pá""
gin
" a"'""
J

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!B!!!!!!!!..........
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Foi

observada no

local do desague, a presença de

assoreamento, Fig. 6, sendo o local de diflcil acesso e não possibilitando,
conforme observado. acesso de equipamentos mecânicos para execução de
qualquer limpeza ou manutenção, Fig. 7.

e
Fig. 7 - LOc.auza~t> dO aeuou•- ac:Mso tHfrito.

MEDIDAS PROPOSTAS:
MEDIDAS DE CURTO PRAZO: Como medida de curto prazo.

foi proposta a execução, por parte da Gerência de Conservação Local. de
inspeção mais minuciosa da captação existente no ponto baixo da Rua
Caminho da Bica, com a utilização, caso necessário, de caminhão combinado

o

vácuo/hidrojato para sucção e limpeza de detritos. para realização de
limpezafdesobstrução da galeria, caso se apresente obstruída.
No trecho entre

o Caminho da Bica e a Rua Almirante Carlos

Tinoco, trecho entre lotes particulares, não foi verificada a necessidade de
manutenção da canaleta.
No trecho do desague, propõe-se aqui a realização de limpeza
manual, salientando que o atual estado de conservação deste trecho náo
guarda. em hipótese alguma. relação com os eventos de acumulo de água
relatados e ocorridos no ponto baixo existente e/f ao nº 223 do Caminho da
Bica.
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SERVIÇOS EXECUTADOS: Foi realizada, por equipe da 23'

Gerência de Conservação. vistoria na bateria de ralos localizada e/f ao nº 223
do Caminho da Bica e não foi constatada a obstrução do ramal.
Quanto ao trecho do desague. foi realizada operação de
limpeza manual com remoção do material com a utilização de caminhão
guindauto.
Abaixo, seguem fotos da intervenção.

o

o

A1-512

1
(1

,.

17!

o

o

I
c::t
MARCELO OE AGUIAR SEPÚLVIOA
Sub&eerGtárlo da Engenharia" co,,..rwção. SCISUBEC
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO OE JANEIRO
Secretaria Municipal de Conservação
Subsecretaria de Engenharia e Conservação
Coordenadoria Geral de Conservação

RELATÓRIO DE VISTORIA
GRUPO DE TRABALHO INTERDISCIPLINAR, CRIADO PELO DECRETO
RIO Nº 45.921, DE 06 DE MAIO DE 2019.

DATA: 24/06/2019.

e

LOCAL: FINAL DA AVENIDA CAMPO MOURÃO JUNTO AO RIO PIRAQllt,
AVENIDA BARÃO DE COCAIS C/ RUA LETICIA, RUA AGUAS DE ARAXA CI
RUA LETiCIA, RUA RONDA ALTA Cf RUA SESSENTA E UM, AVENIDA
BARÃO DE COCAIS C/ RUA VINTE E SEIS, AVENIDA BARÃO DE COCAIS
C/ RUA PASSAGEM FRANÇA, CONDOMINIO CAMPO VERDE E RUA

TAMBOARA Cf RUA LETICIA.
BAIRRO: JARDIM MARAVILHA
• MAPA DE LOCALIZACAO

e
Regi.lo do Janllm Man.,11\a

Na visita do Grupo de Trabalho Interdisciplinar realizada na
região do Jardim Maravilha no dia 24/06/2019, foi observada a necessidade de
atuação da Coordenadoria Geral de Conservação nos pontos que seguem,
conforme ficou acordado:
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• PONTO 2 - FINAL DA AVENIDA CAMPO MOURÃO JUNTO AO RIO

PIRAQU~
PANORAMA OBSERVADO; Como o ponto de encontro foi na
estrada do Magarça com a Avenida Campo Mourão, para se deslocar até o

"Ponto 2· o grupo percorreu toda a extensao da Av. Campo Mourão,
identificando algumas situaç,ões as quais estão observadas abaixo:

obs. 1: Pavimento - houve questionamento sobre o estado de conservação do
pavimento da via sendo esclarecido naquele momento que não há medidas
pallativas. tipo "tapa buraco•, a serem adotadas no local, devido ao estado de

e

deterioração do pavimento existente. Foi solicitada a realização de melhorias.
MEDIDAS PROPOSTAS;

MEDIDAS DE CURTO PRAZO: Execução de melhorias na
pavimentação. dentro das atribuições e posslbllldades da 23ª Gerência de
Conservação bem como realização dos serviços de manutenção da rede de
drenagem existente ao longo da via.

SERVIÇOS EXECUTADOS: A equipe da 23ª Gerência de
Conservação iniciou a execução dos serviços, realizando a desobstrução e
llmpeza da rede bem como melhorias na pavimentação.

e

Abaixo, seguem fotos da Intervenção.

limpeza manual do sistema de drenagem

A1-515

(

Nivelamento do solo com a motonivelador.,

Execuçllo c:le tapa-bur.ico com relevagem

obs. 2: Bucket Machfne - no momento da vistoria, havia uma bucket machlne
trabalhando ao longo da Av. Campo Mourão, mais precisamente, atuando na
esquina com a Rua Letícia.

MEDIDAS PROPOSTAS:
MEDIDAS DE CURTO PRAZO: Dar prosseguimento aos
serviços de limpeza da GAP, ora reallZados pela bucket machine;

SERVIÇOS EXECUTADOS: O equipamento fora substituldo e
continua atuando no local.

o
8ucket Machine em montagem

Especificamente no "Ponto 2', não havia demandas para a
CONSERVAÇÃO, sendo que o pleno se deu no sentido de realização do
desassoreamento do Rio Plraquê, serviço que não compete à esta
Subsecretaria.

A1-516

••
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• PONTO 3- RUA BARAO DE COCAIS C/ RUA LETÍCIA
PANORAMA OBSERVADO: Foi observada a existência de um

canal de drenagem. que segue em seção aberta até a Rua Letlcia, a partir da
qual segue canalizado em seção fechada até o seu desague.
Pode-se observar, no trecho em seção aberta, seu espelho
d'água tomado de vegetação aquática, mais conhecida como gigogas.
Cabe informar que a

CONSERVAÇÃO não realiza

a

manutenção desse canal.

• PONTO 4- RUA ÁGUAS DE ARAXÁ C/ RUA LETICIA

e

PANORAMA OBSERVADO: Nesse local assim como em

outras ruas da região, o sistema de drenagem/esgotamento sanitário existente
se resume a valas a céu aberto, que muitas vezes têm trechos canalizados
pelos próprios moradores, para execução de rampas de acesso às suas
residências. quando não, outros tipos de construções. Pode-se verificar, no
momento da vistoria. a presença de vegetação em seu leito ou leitos, tendo em
vista se tratar de mais de uma.

MEDIDAS PROPOSTAS:

MEDIDAS DE CURTO PRAZO: Realização de limpeza das

valas, dentro das atribuições e possibilidades da 23ª GC, com a uUlização de

( ·

retro-escavadeira.

SERVIÇOS EXECUTADOS: Os serviços necessários foram

cadastrados para inclusão em futuras programações, dentro das possibilidades
e atribuições da 23ª Gerência de Conservação.

• PONTO 5- RUA TAMBOARA CI RUA LETICIA
PANORAMA OBSERVADO: Este local não fazia parte do

roteiro, mas acabou sendo uma extensão do "Ponto 6". Os moradores
solicitaram a desobstrução da rede existente na rua, aparentemente precária. e
a recolocação de algumas tampas de concreto, que teriam sido removidas
Página 4
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para permitir o escoamento das águas nela acumuladas, por ocasião das
chuvas do Início do ano. Reclamaram que com a rede obstruída (há água na
pista} e as tampas deslocadas, há o impedimento do acesso à via, inclusive do
tráfego de automóveis.

MEDIDAS PROPOSTAS:

MEDIDAS DE CURTO PRAZO: Atuação da 23º Gerência de
Conservação, dentro de sues atribuiç,ões e possibilidades, no sentido de
realizar a desobstrução da rede bem como a recolocação das tampas de
concreto. restabelecendo o tráfego na via.

SERVIÇOS EXECUTADOS: A equipe da 23ª Gerência de

Conservação iniciou a execução dos serviços, realizando a desobstrução e
limpeza da rede bem como melhorias na pavimentação.
Abaixo, seguem fotos da intervenção.

(,

limpeza mtdnlca do s:istema de dre-nagem

Umpeza mec~nica óo sistem~ de drenagem

Nivelamento do .solo com a motonivt?ladcra

Nivelame-nto do soto oom a mo1on1veladora
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• PONT06-RUARONDAALTA C/RUA SESSENTAEIJ,M
PANORAMA OBSERVADO: Solicitação de mesma natureza

do "Ponto 4'. Há ainda, segundo relato dos moradores, nesse trecho da via,
uma

rede

Instalada

pela

Concessionária

"Zona

Oeste

Mais'

para

complementar a drenagem existente, a qual não estaria funcionando de
maneira eficiente, podendo estar obstruída.
MEDIDAS PROPOSTAS:

('

MEDIDAS DE CURTO PRAZO: Realização de limpeza das

valas. dentro das atribuições e possibilidades da 23" GC, com a utilização de
retro-escavadeira; acionamento da Concessionária Zona Oeste Mais para,
obedecendo aos Termos do Contrato de Interdependência de uso de Galerias
de Aguas Pluviais, realizar a manutenção da rede Instalada.
SERVIÇOS EXECUTADOS: Os serviços necessários foram

cadastrados para inclusão em fullJras programações, dentro das posslbllldades
e atribuições da 23• Gerência de conservação.

e
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DECRETO RIO N245.921 DE 06/05/19
Cria Grupo de Trabalho Interdisciplinar - GTI para elaboração de Plano de Trabalho para visitação e vistoria
dos locais afetados pelas fortes tempestades que atingiram a Cidade do Rio de Janeiro, e dá outras
providências.
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação
em vigor,
CONSIDERANDO o poder-dever da Administração Pública Municipal de agir, preventivamente, de forma a
garantir a manutenção da segurança e do bem estar da população;
CONSIDERANDO a Importância e a necessidade de minimizar riscos e reduzir o tempo de resposta entre
qualificação do risco e sua eliminação;
CONSIDERANDO a necessidade de Integração dos agentes que atuarão na vistoria e na eliminação do risco
existente, com vistas à maior agilidade do sistema;
CONSIDERANDO a existência de grande quantidade de Imóveis em situação de risco na Cidade que, em
razão das condições e/ou local de construção, têm colocado em risco a segurança da população;
CONSIDERANDO a necessidade de maior interação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, com vistas
a proporcionar melhorias à população carioca;
DECRETA:

Art.12 Fica criado Grupo de Trabalho Interdisciplinar - GTI para elaboração de Plano de Trabalho para
visitação e vistoria dos locais afetados pelas fortes tempestades que atingiram a Cidade do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. O GTI atuará em constante articulação com os moradores das regiões atlnglda. : . r
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Art. 2! O Grupo de Trabalho de que trata o art. 1! será composto pelos seguintes órgãos e entidades, sob a
coordenação do primeiro:
1• Secretaria Munlctpal da casa Clvll • CVL;
11 • Secretaria Muntctpal de Conservação - SECONSERVA;
UI· Secretaria Municipal de Asststêncla Social e Direitos Humanos· SMASDH;
IV - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação • SMIH;
V • Secretarta Munlctpal de Saúde • SMS, por Intermédio da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil •
S/SUBPDEC;
VI· Fundação Instituto de Geotécnlca do Munlcípto do Rio de Janeiro· GEO-RIO;
VII • Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro· RIO-ÁGUAS;
VIII • Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB;
§ 1t Os titulares dos órgãos e entidades que compõem o Grupo de Trabalho deverão Informar à Secretaria
Municlpal da casa Clvll - CVL, por Intermédio do correio eletrônico cvlgab@gmall.com, no prazo de
quarenta e oito horas, a contar da data da publicação deste Decreto, os nomes dos representantes e
suplentes, com os respectivos contatos de email e telefone.
§ 2! O Coordenador do GTI será definido por Resolução da CVL;
§ 3! Após a publicação do ato de que trata o§ 2t, o Coordenador convocará a primeira reunião do GTt, no
prazo de vtnte e quatro horas, onde serão deflnldos: 1- o Plano de Trabalho; li • as áreas que serão vlsltadas
e vistoriadas.
- § 4! As visitas serão determinadas pelo GTI em agenda, que será pública e envtada, através de ofício, à
Câmara Municipal do Rio de Janeiro e à Defensoria pública do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 3! A CVL editará os atos complementares a este Decreto.
Art. 4! Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

,.P

Rio de Janeiro, 6 de maio de 2019; 455! ano da fundação da Cidade.
MARCELO CRIVELLA
A1-523
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VISTORIAS REALIZADAS PELO GTI
Vistoria 1 - 20/05/2019 - Horto
Vistoria 2 - 22/05/2019 - Barra de Guaratiba
Vistoria3- 27/05/2019- Rocinha
Vistoria 4 - 29/05/2019 - Rocinha
Vistoria5 - 05/06/2019 - Manguinhos
Vistoria 6 - 10/06/2019 - Jacarezinho e Santa Alexandrina
Vistoria 7 - 12/06/2019 - Vidigal
Vistoria 8 - 17/06/2019 - Babilônia
Vistoria 9 - 19/06/2019 - Vargem Grande
Vistoria 1O - 24/06/2019 - Jardim Maravilha
A1-524
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ÁREAS IMPACTADAS POR AÇÕES SMIH
HORTO
ROCINHA
MANGUINHOS
JACAREZINHO
SANTA ALEXANDRINA

VIDIGAL
BABILÔNIA

X
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Destrul~o, pela enxurrada, de contenção, via, redes Implantadas e pavimentação

1

Reconstituição da via, redes e pavimentação

i

Vistorias Iniciais e abertura processo contratação obra (n' 06/200,342/2019)

----

CUSTO ESTIMADO

R$ 2.962.508,99

PRAZO ESTIMADO

6 meses a partir da contratação

CRITICIDAOE
POPULAÇÃO IMPACTADA

::;;
o
,_.

1...
g
Q
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Moradores do entorno
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HORTO
Rua Raimundo de Freitas Matos com Rua Sara VIieia
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Pontos 4a a 8a
Ponto lb a 5b
Ponto8b
AÇÕES SMIH

DESCRIÇÃO 00 PROBLEMA
SOLUÇÃO PROPOSTA
SERVIÇOS JÁ REALIZADOS

Deslizamento de encosta, domlclllos em áreas de risco
Demoll'30 de 55 edificações em áreas de risco

----

-----

Vistorias técnicas e Início das demollçaes (descaracterização)

CUSTO ESTIMADO

R$1.887,624,S8

PRAZO ESTIMADO

4meses

•••
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Demolições iniciadas
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Cadastro demolições

Pontos 4a a 8a
Ponto lbaSb
Ponto8b
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Pontos 1b a 3b
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DEJAHEIRO
S1cretarta Munlclpal d& Melo Amblent& da Ckla$ • SIIIAC
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PREFEITURA

RELATÓRIO DE VISTORIA SMAC nº 004/2019
Data da vistoria: 12/06/2019
Documento de Origem: DECRETO RIO Nº 45921 E RESOLUÇÃO CVL Nº 161
Local: Vidigal • Rio de Janeiro.

1. Motivo d~ VIJrt9rias
As vistorias foram realizadas em atendimento ao Decreto RIO 45.921 que
estabeleceu a necessidade de vistoria por Grupo de Trabalho Interdisciplinar das áreas
afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a Cidade no começo deste ano. O objetivo
principal foi que cada órgão envolvido verificasse quais intervenções serão necessárias
para mitigar ou diminuir os riscos existentes em cada situação encontrada.

(

2. Situação atual
As áreas vistoriadas estão inseridas na Comunidade do Vidigal, esta que é situada em
ambiente de encosta lttorânea e possui relevo muito escarpado, atingindo declividade elevada
à subvertical. Os remanescentes de Biorna Mata Atlântica ainda restantes situam-se nas
bordas da referida comunidade (Figura 1) e atuam oomo um fator de proteção das encostas
quanto às intempéries e processo erosivos que atingem esse ambiente de alta energia.
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Figura 1 -A comunidade do V'!digal.
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Os principais problemas encontrados estão relacionados aos deslizamentos provocados
por movimentos de massa, constituídos de solos residuais e/ou coluviais, blocos ou matacões
de rochas, vegetação de porte arbustivo a florestal, sempre acompanhados de materiais de
construção e lixo doméstico, ao longo de terrenos nas encostas de média a alta declividade,
onde também coexistem a rede de drenagem natural e a insuficiente rede de dA:lnagem entre
as vielas, becos e ruas da referida comunidade.
As construções irregulares e seu avanço ocasionam a descaracterização da paisagem
natural do terreno pelos cortes de terreno e da vegetação. algumas em áreas definidas pela
legislação ambiental como remanescentes do Biorna Mata Atlântica, em ambiente urbano e
também em Areas de Preservação Pennanente (APP) em face da declividade, havendo
lmpenneabilização, aterros e terraplanagens indiscriminados, lançamento de llxo e de esgoto
bruto neste ambiente. Somando a estes problemas, as construções irregulares ocasionam a
falta de infraestrutura urbanística e, na ocorrência de perfodo das chuvas intensas e
prolongadas possibilitam a ocorrência de deslizamentos e continuo processo erosivo, que
acentua a vulnerabilidade das encostas ao risco geotécnico.
Os pontos vistoriados estão localizados ao longo das encostas nordeste, noroeste e
oeste (figura 2) da referida comunidade.
As localidades vistoriadas evidenciaram urna maior necessklade de atenção quanto às (
condições de drenagem em face da presença de águas pluviais e efluentes domésticos que
atravessam a comunidade, presença de resíduos sólidos ao longo de vias e encostas e áreas
de instabilidade geotécnica, visto que toda a comunidade se insere em zonas voltadas a risco
potencial e/ou efetivo de deslizamento e rolamento de blocos e matacões ou à jusante desse
cenário.
Em análise local ao deslizamento à jusante da Rua João Goulart, altura do nº 859
(Figuras 4 e 5), foi observado danos ambientais na vegetação florestal de encosta de média a
alta declividade, constatou-se que para a mitigação dos danos ambientais, faz-se necessária a
intervenção pontual no local acima citado quanto a implementação de ações de recuperação
ambiental com reflorestamento, visando reestabelecer os processos de dinâmica da encosta e
proteção da mesma quanto ao avanço de formas erosivas que causam carreamento de
sedimentos e assoreamento de drenagens à jusante dos pontos citados.
No local foi observada a presença de operários executando a demolição de estruturas
residenciais erguidas em área de elevado risco geotécnico, onde observou que a jusante
deste ponto, encontra-se o maior escorregamento que houve na localfdade. onde houve o
desmoronamento de trechos com residências. As estruturas próximas mostraram-se (
comprometidas, visto que o colapso do local causou a instabilidade áreas à montante do
desllzamento, visto a presença de recalques em residências provocadas pela perda abrupta
de massa de solo residuaf e coluvial, este que permitia a estabilidade local até a ocorrências
das fortes chuvas concentradas. O sistema de drenagem converge para a linha de talvegue
natural, onde águas pluviais e esgoto bruto seguem com a presença de lixo doméstico vem a
comprometer a estabilidade da encosta, conforme obseJVado ao redor deste deslizamento.
Contudo, para a execução das ações de reflorestamento faz-se necessária a adoção de
procedimentos de remoção de resíduos (lixo doméstico e RCC) e contenção geotécnica das
encostas, após a avaliação e implementação dos órgãos responsáveis.
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Figura 2 - Locallzaçao de pontos de vistoria nas encost3s da Comunidade Vidigal.

Quanto as porções de encosta situadas nas bordas da comunidade situadas à norte,
noroeste, nordeste, oeste, leste, sul e sudeste, observa-se a necessidade que as mesmas
sejam monitoradas quanto à proteção da vegetação, visto que os remanescentes florestais
representam um fator de proteção ao solo dessas encostas de médias a alta declividade com
solos comumente rasos e de transição abrupta entre o solo/rocha alterada/rocha sã, havendo
trechos subverticais sem o predomínio de florestas.

O

Ressalto que esta secretaria já executa na alta encosta desta área da comunidade ações
de reflorestamento que contemplam uma área de 11,92 ha com o plantio de 35.000 mudas de
espécies nativas da Mata Atlântica, sendo realizada em conjunto com a frente de
reflorestamento que atenda a Comunidade da Roclnha, conforme figura 3.
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Figura 3 - Setores de reflorestamento na Rocinha .
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Figura 5 - Deslizamento na encosta à jusante da João Goulart, altura do nº 859, atingindo a Avenida Niemeyar.

o

Figura 6 - Rua 12 de Outubro, n• 15. Fundos. Ocorrência geotécníca com deslizamento atingindo os fundos de
residência.
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Figura 7 - Rua Benedito Calixto, 89/90. Ocupação em área de linha de talvegue nalural em ambiente de alta
declividade. Presença de intervenção da SMIH/Fundação GEORIO.

As ações especificas desta secretaria para a comunidade estão relacionadas à
recuperação ambiental de algumas áreas, através de ações de reflorestamento que já se
encontra em andamento e traz benefícios para toda a comunidade.
O deslizamento que atingiu a encosta situada entre a João Goulart, altura do nº 859 e a
Avenida Niemeyer, será alvo de avaliação quanto a expansão do projeto de Mutirão
Reflorestamento, visando a recuperação ambiental da mesma para reestabilizar os processos
dinâmicos de encosta. Entretanto, esta avaliação só será possível, após as implantações das
ações corretivas dos outros entes públicos, visto a necessidade de remoção de resíduos
sólidos da encosta. contenção geotécnica dos pontos à montante dos deslizamentos e
estabelecimento de drenagem adequada e isenta de esgoto bruto.

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2019.
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PREFEJ'IURA OA CIDADE 00 RIO OEJANEIRO
Sacrot.ria Munlclpat de Melo Ambiente da Cld4lde • SMAC

Rua Afonao CáVIIC.Onti, 4SS, 12" andar
Rio de Janeiro· RJ

RELATÓRIO DE VISTORIA SMAC Nº 005/2019
Data da vistoria: 05/06/2019
Documento de Origem: DECRETO RIO N" 45921 E RESOLUÇÃO CVL Nº 161
Endereço: Jaearezinho • Rio de Janeiro.
1. Motivo das Vistorias

o

As vistorias foram realizadas em atendimento ao Decreto RIO 45.921 que
estabeleceu a necessidade de vistoria por Grupo de Trabalho Interdisciplinar das áreas
afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a Cidade no começo deste ano. O objetivo
principal foi que cada órgão envolvido verificasse quais intervenções serão necessárias
para mitigar ou diminuir os riscos existentes em cada situação encontrada.

2. Situação àtual
As áreas vistoriadas não estão inseridas em unidades de conservação ambiental.
A comunidade já está consolidada e os principais problemas verificados estão
relacionados aos alagamentos provocados pela ocupação urbana desordenada com a
consequente impermeabilização generalizada da superfície que faz com que sejam
lançados sobre o sistema de drenagem crescentes volumes de água, e esse sistema não
consegue dar a devida vazão.
Acresça-se a isso o fato que o excesso de córregos canalizados e o intenso
assoreamento por sedimentos, lixo e entulho que atinge todo o sistema de drenagem
urbana só fazem agravar esse problema.

o

Esta se<:retaria implantou no rio Jacaré uma equipe do programa Conservando
Rios para promover a conscientização ambiental sobre o manejo de resíduos sólidos
além da retirada manual do material inservlvel lançado em trecho do rio.

As vistorias foram realizadas em nove pontos, conforme imagem a seguir.
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4.Conc::lusão
As ações especificas e pontuais para solução dos problen,as encontrados estão relacionadas
às intervenções para escoamento das águas pluviais, se caracterizando cc:no ações de drenagem
urbana.
Rio de Janeiro, 04 de julho de 2019.
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PREFEITURA OA CIDADE 00 RIO OEJAHEIRO
Socretarla Munlàp&l <lo Mofo Ambiento da Cidada• SMAC

Rua Afonao Ceval~antl. 455. 12" andar
Rio d& Janeiro· RJ

PREFEITURA

RELATÓRIO DE VISTORIA SMAC Nº 006/2019
Data da vistoria: 05106/2019
Documento de Origem: DECRETO RIO Nº 45921 E RESOLUÇÃO CVL Nº 161
Endereço: Comunidade Santa Alexandrina • Rio de Janeiro.

1. Motivo das Vlstor(as

o

As vistorias foram realizadas em atendimento ao Decreto RIO 45.921 que
estabeleceu a necessidade de vistoria por Grupo de Trabalho Interdisciplinar das áreas
afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a Cidade no começo deste ano. O objetivo
principal foi que cada órgão envolvido verificasse quais intervenções serão necessárias
para mitigar ou diminuir os riscos existentes em cada situação encontrada.
2. Situação awal

As áreas vistoriadas não estão inseridas em unidade de conservação ambiental.
Paula Ramos e aa
Unidades de Coneervaçãb

o

A1-544

'

Os principais problemas encontrados estão relacionados aos deslizamentos provocados
pelo escorregamento de materiais sólidos, como rochas, vegetação ou materiais de
construção, ao longo de terrenos nas encostas e de insuficiência de trechos do sistema de
drenagem.
As construções irregulares ocasionam a descaracterização da paisagem natural do
terreno pelos cortes de terreno e vegetação. aterros indiscriminados, lançamento de lixo e de
esgotos, sem tratamento e, na ocorrência de período das chuvas intensas e prolongadas
possibilitam a ocorrência de deslizamentos. Verificou-se que a comunidade possui
infraestrutura urbana nos acessos e no seu interior já implantadas.
Durante a vistoria houve sollcltação para avaliação das árvores plantadas no
reflorestamento em função de possíveis quedas ocorridas quando da ocorrência de ventos
fortes.
As vistorias foram realizadas em cinco pontos, confonne imagem a seguir.
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Ressalto que esta secretaria já executa nas encostas da região ações de reflorestamento
que contemplam uma área de 11, 70 ha com o plantio de 30.000 mudas de espécies nativas

da Mata Atlântica.

&

REFLORESTAMENTO • PRQ, ANDRÊ REBOUÇAS
Paula Ramos

Setorização

"

+

Área Total: 11,70 ha

:Q

Tota:I dt mudn pl1ntad11:
Aproximadamente

30.000mudH

AP: 1
Bai1TO$: Rio Comprido

e Sta. Tel8$a

EKala

1:s.000
OaU.>ITI! $1,g:as. 2000

Pn,f<!<;,10' LlnA 2.l $ui

imagem: IPP 2015
lu.rtDr. Sl,1ACIC.A.VH3MF
Vi~ao Bald'u Pla.,t!11a
Mat.: tor.283.904-1

Juoho/2019
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. An&xo fotográfico
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4. Conclusão

As ações desta secretaria especflicas para os locais vistoriados se concentra n avaliação
das condições fítossanitárias e o manejo das árvores plantadas no reflorestamento em função
dos relatos de quedas precoces.

Rio de Janeiro, 04 de Julho de 2019.
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PREFEITURA DA CIDADE 00 RIO OE JANEIRO
Secretaria de Meio Ambiente de Cidade - SMAC
Coordenadoria Áreas Verdes - CAV
Gerência de Manejo Floreslal - GMF

'RELATORIO TECNICO DE VISTORIA SMAC/CAV/GMF N.0 2712019
Rio de Janeiro. 19/07/2019.
Data da vistoria: 12/07/2019
Processo:
Assunto: Risco da aueda da àrvore
Local: Comunidade Paraue André Rebouces

Autuacão: n/a

PàQina 1 da4

Motivação

o

Durante vistoria da CPI das Enchentes na comunidade Paula Ramos (Parque
André Rebouças). o presidente da Associação de Moradores relatou a preocupação
da queda de árvores na comunidade. Desta forma, a assessoria da SUBG solicitou
que fosse avaliada a situação.

No dia 04 de julho de 2019, às 10h em companhia do Sr. Eliseu S. de
Oliveira, encarregado do Projeto Mutirão Reflorestamento - Parque André Rebouças
e do Sr. Alex, presidente aa Associação de Moradores do André Rebouças, realizouse a vistoria no local com o intuito de avaliar a situação relatada.

O Sr Alex informou que a preocupação era referente a algumas árvores
localizadas na porção inferior da comunidade, próximo ao ponto final da linha 201,
na Rua Santa Alexandrina.
O local em questão situa se no limite inferior do Setor 2, coordenadas
S 22°56'06º / O 04°35'09" - Datum Horizontal WGS84, p acima do emboque da
galeria do túnel André Rebouças.

o

O Setor em questão foi alvo de reflorestamento na década de 90 após a
desocupação e demolição de residências. Atualmente encontra-se em fase de
manutenção e enriquecimento.
As árvores em questão são aproximadamente 20 indivíduos de leucena
(Leucaena leucocephafa) com altura média de 10 m e diâmetro a altura do peito
(DAP) de 0,30 m. Estas árvores se encontram próximo ao muro de contenção que
dellmlta o reflorestamento com a Rua Santa Alexandrina e estão inclinadas na
direção da rua. Boa parte desse trecho é ocupada pelo ponto final de ônibus da linha
201. Além disso, ainda existe e fiação de energia elétrica e telecomunicação ao logo
de toda rua.
Não há nenhuma residência com risco de sofrer com a queda dessas árvores.
Entretanto, caso ooorra uma eventual queda, haverá danos a fiação de energia
elétrlca e telecomunicação. bem como o risco de atingir ônibus e pessoas que
estejam no ponto final da linha de ônibus.
Foi observado ainda grande quantidade de entulho na área do projeto de
reflorestamento.

A1-549

PREFEITURA DA CIDADE DQ RIO DE JANEIRO

Secretaria de Melo Ambiente da Cidade - SMAC
Coordenadoria Areas Verdes - CAV
Gerênáa de Recuperação oe Ateas Degradadas • GRA

~onclusio
Face ao observado durante a vistoria e com caráter preventivo opina-se pela
retirada das leuoenas indicadas neste documento.
Entretanto, cabe destacar que a equipe do Programa Mutirão Reflorestamento
não tem equipamento nem expertise para executar tal atividade. Desta forma,
entendo que o pedido de retirada deva ser encaminhado para COMLURB, que
possuí equipe treinada e equipada para realização desta ação.

Fotos

o

Figura 1: local indicado pelo presiderite da Associação de Moradores.

o

Flgura 2: Outro ponto de vista do local Indicado pelo presidente da
Associação de Moradores.
RELATÓRIO TÉCNICO OE VISTORIA SMAC/ICAV/GMF N• 2712019, de 1910712019.
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Meio Ambiente da Cidade • SMAC
Coordenadoria Áreas Verdes . CAV
Gerência de Recuperação de Áreas Degradadas • GRA
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Figura 3: Ponto final da linha 201.

Figura 4: Detalhe da presença de poste e fiação no local.

s- I.;..
lit' ' •
Figura 5: Llmlte entre o reflorestamento e a Rua Santa Alexandrina.
Com detalhe para a inclinação das árvores.
REI.ATI)RIO TÉCNICO OE VISTORIA SW>.C//CAVIGMF N' 27/2019. de 19/07/2019.
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PREFEITURA OA CIDADE pQ RIO OE JANEIRO
Secretaria de Meio Ambiente da Cidade - SMAC
Coordenadoria Áfiõ!as Verdes. CAV
Gerência <le Recuperação de Á!ees Oegrad8das • GRA

o

Figura 6: Equipe do Programa Mutirão Reflorestamento realizando

manutenção no Setor 2.

o

Figura 7: Entulho jogado na área do Setor 2.

Lu/r carlos P. Lourenço
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SMAC/CAVIGWFEl)9. FIO<$S11l1-CREA/RJ 0010436$
Malr. 11/17 02.822•9

RELATÓRIO TÊCNICO DE VISTORIA SMACIICAVIOMF N' 2712019. de 1911)712019.
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO OEJANEIRO

S.c:Hlaria Nunlclpal do Molo Ambiente da Cidade. SMAC

Rua Afon,o Cavatcantl, 455, 12" enc141r
Rio de Jan<olro. RJ
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PREFEITURA

RELATÓRIO DE VISTORIA SMAC Nº 007/2019
Data da vistoria: 17/0612019
Documento de Origem: DECRETO RIO Nº 45921 E RESOLUÇÃO CVL Nº 161
Endereço: Babilônia • Rio de Janeiro.

1, Motivo das Vi!5torias
As vistorias foram realizadas em atendimento ao Decreto RIO 45.921 que
estabeleceu a necessidade de vistoria por Grupo de Trabalho Interdisciplinar das áreas
afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a Cidade no começo deste ano. O objetivo
principal foi que cada órgão envolvido verificasse quais intervenções serão necessárias
para mitigar ou diminuir os riscos existentes em cada situação encontrada.

()

2. Situação atual
As áreas vistoriadas estão inseridas na área de proteção ambiental da Paisagem
Carioca, na área de proteção ambiental e recuperação urbana do Complexo Cotunduba-São
João e em trecho da área de proteção ambiental dos Morros da Babilônia e São João.
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Os principais problemas encontrados estão relacionados aos deslizamentos provocados
pelo escorregamento de materiais sólidos, como rochas, vegetação ou materiais de
construção, ao longo de terrenos nas encostas e de insuficiência de trechos do sistema de
drenagem.
As construções irregulares ocasionam a descaracterização da paisagem natural do
terreno pelos cortes de terreno e vegetação, aterros indiscriminados, lançamento de lixo e de
esgotos, sem tratamento. Somando a estes problemas, as construções irregulares ocasionam
a falta de infraestrutura urbanística e, na ocorrência de perlodo das chwas intensas e prolongadas
possibilitam a ocorrência de deslizamentos.
As vistorias foram realizadas em sete pontos, conforme imagem a seguir:
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Ressalto que esta secretaria já executa nas encostas da região ações de reflorestamento
que contemplam uma área de 18.45 ha oom o plantio de 47.000 mudas de espécies nativas
da Mala Atlântica.
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Setori2:ação
N
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Área Total: 18,45 ha
Total do muda& plantadas:
Ap,oxfmadamento
47.-000 mucla1

AP: 2
Bairros: Urca. Leme,
Boblfogo e Copacabana

IAgenda

C3

Bebll6nl8
Esi.:ata

1:8.000
O.aNm: Sirg;a 2000
Ptoj~O: UTM 23 Sul
Imagem: IPP 201S
Autor $MACICAVfGMF

Viv!10 86.da., P1aJ{IM
Mel.; 10/283.904,t
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4. Conclusão
As ações desta secretaria específicas para os locais visionados estão relacionados à
recuperação ambiental de algumas áreas afetadas por deslizamento, através de ações de
reflorestamento, entretanto, esta avaliação só será possível, após as implantações as ações corretivas
dos outros entes públicos.

Rio de Janeiro, 04 de julho de 2019.
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PREFEITURA

RELATÓRIO DE VISTORIA SMAC Nº 008/2019

Data da vistoria: 19/06/2019
Documento de Origem: DECRETO RIO Nº 4592.1 E RESOLUÇÃO CVL Nº 161

Endereço: Vargem Grande • Rio de Janeiro.

o

As vistorias foram realizadas em atendimento ao Decreto RIO 45.921 que
estabeleceu a necessidade de vistoria por Grupo de Trabalho Interdisciplinar das áreas
afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a Cidade no começo deste ano. O objetivo
principal foi que cada órgão envolvido verificasse quais intervenções serão necessárias
para mitigar ou diminuir os riscos existentes em cada situação encontrada.

As áreas vistoriadas em quase toda extensão não estão Inseridas em Unidades de
Conservação ambiental, apenas a rua Maculba está no limite da Zona de amortecimento do
Parque Estadual da Pedra Branca..
Eatrada do Pacul/Ealrada Mucuiba e a
Zona de AmortecimenÍ'Íil. do PEPB
l _ _ ....__ _ _
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Os principais problemas encontrados estão relacionados às enchentes que ocorrem em~
períodos de fortes chuvas em vários trechos da Rua Pacuí. A falia ou insuficiência de sistema

de d,enagem (o; oaracteri,ada como priocipal mofür.oção das soUcitações.
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As vistorias foram realizadas em cinco pontos, confonne imagem a seguir.
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4. Concluáão

(

As ações propostas se limitaram à implantação ou reavaliação de sistema de drenagem
urbana em toda extensão da rua Pacul.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2019.
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PREFEITURA OA CIDADE DO RIO DEJANEIRO
Sect•Wrla Munlclpal de Melo Ambiente da Cidade . SMAC
Rua Afonso Cavateantl, 455, 12" andar
Ria dê Janeiro .. RJ

RELATÓRIO DE VISTORIA SMAC Nº 009/2019
Data da vistoria: 24/0612019
Documento de Origem: DECRETO RIO Nº 45921 E RESOLUÇÃO CVL Nº 161
Endereço: Jardim Maravllha - Rio de Janeiro.
1. Motivo das Vistorias

o

As vistorias foram realizadas em atendimento ao Decreto RIO 45.921 que
estabeleceu a necessidade de vistoria por Grupo de Trabalho Interdisciplinar das áreas
afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a Cidade no começo deste ano. O objetivo
principal foi que cada órgão envolvido veríflcasse quais intervenções serão necessárias
para mitigar ou diminuir os riscos existentes em cada situação encontrada.

Alguns trechos vistoriados estão inseridos na zona de amortecimento da Reserva
Biológica Estadual de Gauratiba.

r,., ~OJat·~
-E- 7

C

O

"" .... • ._.,.~~

Ili.

o

--- -

-

(t) fll1FCl, . . . . _ ~~p,pl/1.4.a~tdn.tll1111J1pp!d1:00cxl~3Ht:edMdk)t.a:19,,d

Base de Dados Geoespaciaís

,
l

As áreas vistoriadas situam-se em terras baixas litorâneas. estando em área de
Influência direta do Rio Cabuçu e dos Canais do Sena e Barão de Cocais, estes que possuem
registros de extravasamentos da calha fluvial, ocasionando o alagamento da circunvizlnhaf durante a ocorrência de fortes chuvas. As vistorías foram realizadas em sete pontos, confo e

j

;magem a seg,;,.
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Os principais problemas encontrados estão relacionados ao alagamento na região no
período de fortes chuvas, criando um ambiente insalubre e de risco aos moradores.
As ocupações e construções irregulares em áreas baixas inadequadas para a ocupação
humana agravam a capacidade de drenagem da região e dificulta o escoamento superficial.
Ressalto que esta secretaria já implantou duas equipes do programa Conservando Rios
nos canais do Sena e Barão de Cocais como forma de diminuir a quantidade de resíduos
sólidos que são lançados nestes corpos hídricos objetivando a melhoria no escoamento da
região.
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4. Conclusão

As ações propostas para os problemas observados partem da elaboração de estudo
sobre a macro e micro drenagem de toda a região com o intuito de definir Intervenções na
drenagem urbana bem como as áreas passiveis de ocupação humana.

Rio de Janeiro, 19 de Julho de 2019.

e

e

A1-564

f§!?/CV.. O'.JOO'!ll2/2J)19 01-1eo-"ól19- falha..000l34

RIOlt

PREFEITURA OA CIDADE DO RIO DEJANEIRO
S.eretarla Munlelpal d~ Melo Am~lente da Cidade. SMAC
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Rio de Janeiro .. RJ
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PREFEITURA

RELATÓRIO DE VISTORIA SMAC Nº 001/2019
Data da vistoria: 22/05/2019
Documento de Origem: DECRETO RIO Nº 45921 E RESOLUÇÃO CVL Nº 161
Endereço: Barra de Guaratlba - Rio de Janeiro.

1. Motivo das Vistorias
As vistorias foram realizadas em atendimento ao Decreto RIO 45.921 que
estabeleceu a necessidade de vistoria por Grupo de Trabalho Interdisciplinar das áreas
afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a Cidade no começo deste ano. O objetivo
principal foi que cada órgão envolvido verificasse quais intervenções serão necessárias
para mitigar ou diminuir os riscos existentes em cada situação encontrada.

ó
As áreas vistoriadas estão inseridas nas zonas de amortecimento do Parque Esladual da
Pedra Branca, da Reserva Biológica de Guaraliba e do Parque Natural Municipal de Grumari.
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Os principais problemas encontrados estão relacionados aos deslizamentos provocados
pelo escorregamento de materiais sólidos, como rochas, vegetação ou materiais de
construção, ao longo de terrenos nas encostas e de insuficiência de trechos do sistema de
drenagem.
As construções irregulares ocasionam a descaracterização da paisagem natural do
terreno pelos cortes de terreno e vegetação. aterros indiscriminados, lançamento de lixo e de
esgotos, sem tratamento. Somando a estes problemas. as construções irregulares ocasionam
a falta de infraestrutura urbanística e, na ocorrência de período das chuvas intensas e prolongadas
possibilitam a ocorrência de deslizamentos.
Os pontos vistoriados estão relacionados na imagem abaixo.
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Ressalto que esta secretaria já executa nas encostas da região ações de reflorestamento
que contemplam uma área de 84,5 ha com o plantio de 205.000 mudas de espécies natlvas
da Mata Atlântica, conforme mapas a seguir.
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4.Condusio
As ações desta secretaria específicas para os locais vistonao:los estão relacionados à
recuperação ambiental de algumas áreas onde ocorreu deslizamento, através de ações de
reflorestamento, entretanto, esta avaliação só será possível, após as implantações as ações corretivas
dos outros entes públicos.

Rio de Janeiro, 04 de julho de 2019.

e

(

A1-569

,~.

!!!f!/i.11. Ol/C',W/2019 Ol-1'oo-20!9- folha.OOOZ:l7

f

PREFElnJRA DA CIDADE DO RIO DEJANEIRO
Secr.t.ana Municipal do 1/ttlo Amblonta da Cldadê. SMAC
Rua Afonso CeVllf..,nti. •ss. 12" andar
Rio de Janolro • RJ

Rio 1,1
PREFEITURA

RELATÓRIO DE VISTORIA SMAC nº 002/2019
Data da vistoria: 27 e 29/05/2019
Documento de Origem: DECRETO RIO Nº 45921 E RESOLUÇÃO CVL Nº 161
Local: Rocinha • Rio de Janeiro.

1. Motivo das ~~rias
As vistorias foram realizadas em atendimento ao Decreto RIO 45.921 que
estabeleceu a necessidade de vistoria por Grupo de Trabalho Interdisciplinar das áreas
afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a Cidade no começo deste ano. O objetivo
principal foi que cada órgão envolvido verificasse quais intervenções serão necessárias
para mitigar ou diminuir os riscos existentes em cada situação encontrada.

e

2. Situação ~1
As áreas vistoriadas estão inseridas na Comunidade da Rocinha, esta que é situada em
ambiente de enoos1a e adjacente às unidades de conservação do Parque Nacional da Tijuca
(PNT) e Parque Natural Municipal do Penhasco Dois lnnãos. Trechos pontuais da referida
comunidade situada à norte, nordeste e oeste avançam na zona de amortecimento do PNT e
na Área de Relevante Interesse Ecológlcol (ARIE) de São Conrado.
,..-~. V.diga!, Rocinha e as
Unidades de Conservação"
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Figura 1 -A comunidade da Roclnha e as éreas de unidade de conservação.
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Os principais problemas encontrados estão relacionados aos deslizamentos provocados
por movimentos de massa, constituídos de solos residual e/ou coluvial, blocos ou matacões de
rochas, vegetação de porte arbustivo a florestal, sempre acompanhados de materiais de
construção e lixo doméstico, ao longo de terrenos nas encostas de média a alta declividade,
onde também coexistem a rede de drenagem natural e a insuficiente rede de drenagem entre
as vielas. becos e ruas da referida comunidade.
As construções irregulares ocasionam a descaracterização da paisagem natural do
terreno pelos cortes de terreno e da vegetação. algumas em áreas classlficadas como Area de
Preservação Permanente (APP) em face da declividade. aterros e terraplanagens
Indiscriminados, lançamento de lixo e de esgoto bruto neste ambiente. Somando a estes
problemas, as construções irregulares ocasionam a falta de infraestrutura urbanística e. na
ocorrência de período das chuvas intensas e prolongadas possibilitam a ocorrência de
deslizamentos e contínuo processo erosivo, que acentua a vulnerabllklade das encostas ao
risco geotécnico.
Os pontos vistoriados estão localizados ao longo das encostas norte, noroeste e
nordeste (figura 2) e nordeste e leste (figura 3) da referida comunidade.
As localidades conhecidas como Laboriaux e Portão Vermelho tiveram um maior
enfoque quanto às questões inerentes à ocupação em áreas de alta declividade, evidenciando
características de alto risco geotécnico, assim como de preservação ambiental em função da
existência de remanescentes florestais do Biorna Mata Atlântica. O ponto 2 (Portão Vermelho) (
recebeu os detritos, solo. blocos e matacões de rocha, lixo e resíduos de construção civil
advindos dos pontos 7 (Vila Verde - antiga Rua Raimunda Ferreira), ponto 5 (Rua José
Inácio) e ponto 6 (Caminho da Mata), onde foram observadas aberturas de clareiras na
vegetação florestal e que deixaram cicatrizes erosivas ao longo de um rastro dos materiais
movidos para porções à jusante da encosta.
Em análise local a estes deslizamentos que provocaram danos ambientais na vegetação
florestal de encosta de média a alta declividade, constatou-se que para a mitigação dos danos
ambientais, faz-se necessária a intervenção nos locais acima citados quanto a implementação
de ações de recuperação ambiental com reflorestamento, visando reestabelecer os processos
de dinâmica da encosta e proteção da mesma quanto ao avanço de formas erosivas que
causam carreamento de sedimentos e assoreamento de drenagens à jusante dos pontos
citados.
Contudo, para a execução das ações de reflorestamento faz-se necessária a adoção de
procedimentos de remoção de resíduos (lixo doméstico e RCC) e contenção geotécnlca das
encostas, após a avaliação e implementação dos órgãos responsáveis.
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Figura 2 - Looallz8~o de pontos de vistoria nas encostas à norte. noroeste e nordeste da Comunidade da Rocínha.
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Quanto as porções de encosta situadas â nordeste e leste (Figura 3), foram observados
deslizamentos pontuais que requerem avaliação geotécnica, visto que pelo fato das encostas
possuírem um maior grau de declividade. comumente de 45 graus a valores próximos de 90 graus
(subvertical). não há predomínio de extensas florestas, em face da ocupação por zonas adensadas de
construções irregulares e áreas de concentração de blocos e matacões de média a alta encosta.
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Figura 3 - Locartz:ação dos pontos à noofesle e leste da Comunidade Rocinha.

Ressalto que esta secretaria já executa nas encostas desta ârea a leste da comunidade
ações de reflorestamento que contemplam uma área de 11,92 ha com o plantio de 35.000
mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, confonne figura 4.
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Figura 6 - Dea1izilmento oom desmoronamento na Rua José Inácio (ponto 5) .
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Figura 7 - Oe6uamento com a p,-iça de erosão, lixo doméstico em encosta de alla declividade no ponto 6 - Caminho da
Mata.
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Fig...a 8 - Portl!o Vermelho (ponto 2). onde recebeu IOdo o material do desiZamento à
montante da área cio Laboriaux. Presença cl& esgoto bruto. lama, lixo, vegetação mmollidll e

erosão.
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Figura 9-Acidente geotécnico na ell()l)9la à leSte da comunidade {ponto 1 da figura 3).
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4. Conclusão

As ações desta secretaria espe<:ffícas para os locais vistonadcs estão relacionadas à
recuperação ambiental de algumas áreas afetadas por deslizamento. através de ações de
reflorestamento, nas localldades do Laboríaux e do Portão Vemielho, visando promover a recuperação
ambiental dessas áreas para reestabilizar os processos de encosta. Entretanto, esta avaliação só será
possível, após as implantações das ações corretivas dos outros entes públicos, visto a necessidade de
remoção de reslduos sólidos da encosta, contenção geotécnica dos pontos à montante dos
deslizamentos e estabelecimento de drenagem adequada e isenta de esgoto bruto.

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2019.
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RELATÓRIO DE VISTORIA SMAC nº 001/2019
Data da vistoria: 05/06/2019
Documento de Origem: DECRETO RIO Nº 45921 E RESOLUÇÃO CVL Nº 161/2019
Local: Comunidades situadas em Higienópolis e Manguinhos - Rio de Janeiro.
1. Motivo das Vistorias

As vistorias foram realizadas em atendimento ao Decreto RIO 45.921 que
estabeleceu a necessidade de vistoria por Grupo de Trabalho Interdisciplinar das áreas
afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a Cidade no começo deste ano.

O

o

objetivo

principal foi que cada órgão envolvido verificasse quais intervenções serão necessárias
para mitigar ou diminuir os riscos existentes em cada situação encontrada.

2. Situação atual

As áreas vistoriadas estão Inseridas na Comunidade de Manguinhos e não estão
inseridas em unidades de conservação. As áreas vistoriadas situam-se em áreas planas,
estando em área de influência direta dos Rios Faria Timbó e Jacaré, estes que possuem
registros de extravasamentos da calha fluvial e de seus afluentes, ocasionando o alagamento
da circunvizinhança durante a ocorrência de fortes chuvas. A Figura 1 permite a identificação
dos pontos.
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Figura 1 - Localização dos pontos visitados.
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Os principais problemas encontrados estão relacionados ao extravasamento da calha
fluvial e despejos de resíduos sólidos dentro da mesma e ao longo de sua respectiva margem.
Os relatos de moradores, da mldia e constatações de órgãos públicos indicam a
presença de enchentes que afetam as comunidades adjacentes, criando um ambiente
insalubre e de risco aos moradores.
As ocupações e construções irregulares na área representam alta densidade de
ocupação do solo, havendo a predomlnãncia de impermeabilização total ou quase total ao
longo dos logradouros, becos e vielas visitados. Este cenário representa um agravo na
capacidade de drenagem da região e dificulta o escoamento superficial durante as ocorrências
de fortes chuvas, ocasionando a descaracterização do ambiente urbano através de
lançamento de lixo e de esgotos, sem tratamento. Somando a estes problemas, as

e.

construções irregulares ocasionam a falta de mínima infraestrutura uroanística e, na
ocorrência de período das chuvas intensas e prolongadas possibilitam a ocorrência de
alagamentos.
Os locais percorridos estão localizados no Ruas Uranos, Nossa Sra. De Fátima, Leopoldo
Bulhões, Nazaré, São José, Beira Rio, Maravilha e Juvenal, em Higíenôpolis e Manguinhos, sendo
que os pontos de vistoria encontram discriminados na Figura 1.
O ponto 1 situado na esquina da Rua Uranos e Rua Urbanos apresenta pontos de
intenso despejo descontrolado de resíduos sólidos domésticos e descarte de materiais
inservíveis como aterro e resíduos de construção civil (entulho), causando um cenário de
degradação pontual. A anâlise local revela que podem ser implantadas mudas para
revegetação após a remoção de resíduos sólidos e alocação de muro de pneus a fim de evitar
os referidos despejos.
O ponto 2 situa-se junto a ponte Inacabada sobre o Rio Faria Timbó, na esquina da Rua
N. Sra. de Fátima e Estrada de Manguinhos, onde também pode ser observada a presença
dos cultivas orgânicos referentes ao Programa Hortas Cariocas, sob gestão da SMAC. Houve
o questionamento acerca de suposta contaminação do solo na área do referido Programa, que
poderia ser causado pela inundação que atingiu a área. Foi analisado que cabe à SUBV1SA a
coleta de amostras de produtos orgânicos para análise laboratorial a fim de oonstatar se há
real contaminação que possa atingir as espécies cultivadas.
Ressalto que os demais pontos houve apenas o acompanhamento, visto que as ações
para corrigir ou mitigar os problemas na comunidade competiam aos demais órgãos da
municipalidade.
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• Anexo fotográfico
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Figura 2 - Imagem do Ponto 1 com despejo de resíduos sólidos.

o

Agura 3-Aree do Programa Hortas Cariocas.
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As ações desta secretaria são específicas para os locais vistoriados e estão relacionadas à
implementação de mudas junto ao referido ponto 1, entretanto. esta avaliação só será possível, após
as Implantações das ações corretivas dos outros entes públicos.
O ponto visitado junto ao Rio Jacaré.

Já

possui atuação desta Pasta quanto ao Programa

Conservando Rios. em sua porção à montante. jà informada no relatório do bairro do Jecarezinho. O
trecho situado no Rio Faria Tímb6, também necessita ser implementado com ações do referido
Programa. sendo que necessita de apoio de máquinas de outros órgãos para remover grandes objetos
oomo carcaças de velculos presentes na calha tlU\liel.
Quanto ao ponto 2, foi solicitada a análise laboratorial à SUBVISA. antes da tomada de qualquer
ação adicional junto ao Programa Hortas Cariocas.

e
Rio de Janeiro, 18 de julho de 2019.
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Ordem Pública • SEOP
Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil

RELATÓRIO - GTI - SUBPDEC

INTRODUÇÃO

r'-

Com a publicação do Decreto nº 45921 em 07/05/2019 e
Resolução CVL nº 161 de 16/05/2019 ficou constituído o GTI - Grupo
de Trabalho lnterdisciplínar-do qual a SUBPDEC - Subsecretaria de
Proteção e Defesa Cívil tem representante para vistoriar as localidades
afetadas pelas fortes tempestades que atingir~m a Cidade do Rio de
Janeiro e outras localidades incluídas pelo Ministério Público.
O presente relatório das Visitas Programadas será apresentado de
forma a abarcar e esclarecer as questões levantadas nas reuniões:
1. Sucinto relato a respeito
da Defesa Civil Municipal e sua
<lf.t,i
atuação;
~
2. Relatório das Visitas por loó"'alidades, conforme programação;
3. Relação dos BO's - Boletins de Ocorrência em ordem crescente
citados nos relatório das Visitas. •
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1. CRIAÇÃO DA DEF.ESA CIVIL MUNICIPAL ,
A Defesa Cívil Municipal do Rio de Janeiro foi criada no dia 06 de
abril de 1978 e desde então vem atuando na sua missão de amparar e
proteger o cidadão frente aos âesastres.
1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO SIS::FEMA-:DE DC A NÍVEL NACIONAL
E MUNICIPAL

Conforme preconiza a Politica Nacional de Proteção e Defesa
Cívil (Lei Federal 12.608 de 2012), compete aos municípios executar as
1
•
diretrizes e objetivos do Sistema de Proteção e Defesa Civil ~ nlvel loc$1, ,
ou seja, realizar ações de prevenção, mitigaç~o. [preparação, resposta e
recuperação visar.ido a redução do risco de desastres.

Subseetetaria de Proteção e Defesa Civil
A1-584
Rv8 Visconde de Santa Isabel, n•
32 - Vll9 ls9bet - CEP: 20.560-120
Telefones: 199 / 2256-8688
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Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil

1.2. CARACTERÍSTICAS DA CIDADE E OS DESASTRES 2017 • 2019

o

o

A cidade do Rio de Janeiro, com suas características geográficas
e sua granqeza (seja em tamanho ou pop~lação"}, tem um histórico de
diversos desastres naturais e tecnológicos desde sua criação. Com o
surgimento do Centro de Operações-Rio gue atua na coordenação das
ações uuntamente com a Defesa Çivil Mur:iíci~al) P-ara um-ª a! uação
integrada. dos mais diversos órgãos e instituições, visando minimizar os
impactos e propiciar um rápido retorno à normalidade para situações de
chuvas fortes e suas consequências. bem como para desabamentos,
explosões e outros desastres de impacto na rotina da cidade. Desde
2017, vivenciamos várias situações de anormalidade, como: queda de
passarela na Av. Brasil, incêndio no Museu Nacional. desabamentos de
edificações na Muzema e chuvas extremas com impacto muito elevado
(em junho de 2017, fevereiro de f018, fevereiro e abril de 2019}.
1.3. CHUVAS FORTE$ E O S~ MA BE PROTEÇÃO E DEFESA
., ~f \ ..._,, I;-,{..
CIVIL NA CIDADE
Mais especificamente ríaJRuestão das inundações, alagamentos e
deslizamentos, a P0 RJ dispõi 1êiª'1"6Fg•ãos como: RIO-AGUAS e GEO! ~-f ~ 1 '
Rl?IALERTA RIO, que possl!lem atuação específica antes, durante e
depois das chuvas. Outros - órgãos também atuam direta ou
indiretamente nesta questão (COMLURB para remoção de árvores e/ou
aetritos em vias públicas, € ET~RI© para reorganização do trânsito,
CONSERVAÇÃO na desobstrução de bueiros e galérias, entre outros).

A.. Subsecretaria de EtQte~Q-~- ~ eJ~sa Civil da ~Prefeitura do Rio
de Janeiro, atualmente vinculada à Secretaria de Ordem Pública SEOP, vem realizando
.. uma série de ações e projetos. em especial na
área de conscientização, treinamento e pesquisa, visando tornar o
. cidadão carioca, em especial a·população·mais vulnerável (residente em
áreas de risco},,.mais preparada e resiliente aos desastres.
sun;iariamente, o Sistema de Proteçãp e O.e.tesa Ciyil Municipal
englçpa diversos órgãos, recurso;> e· p~retarias,-ªtuarid.9 de1 forma
integrada ao i entro deiOpe~ ões'-Rio. "Fradiciónalmente, cabe lªº órgão
de Defesa Civil a eoordenação das ações, tanto antes.como depois do
desastre. porém. como já mencio@ado,~a cidade do Rio de Janeiro,
principalmente devido à presença de órgãos específicos, de diferentes
Subsecre1aóa de Pro1eção e Defesa Clvll
Rua Visconde de Santa Isabel. A1-585
n• 32 -Vila Isabel- CEP: 20.560.120
TelefOl'les: 19912258-8868
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secretarias, para questões relacionadas às chuvas e/ou desastres de
uma forma geraf, esta coordenação cabe também ao Centro de
Operações Rio.
2. RELATÓRIOS DAS ÁREAS VISITADAS
2.1. DIA: 20/05/2019 - LOCALIDADE: ·HORTO Fl:.ORESTAL- Jardim
Botânico

o

o

Locais vistoriados:
Rua Pacheco Leão, nº 1309 - edificação de> um pavimento de
estrutura de alvenaria êle tijolos maciços, sem laje de cobertura e
telhado de madeira e telhâs planas com forro de lambri. Estima-se a
idade da construção em m~is de 80 anos. Está situada na faixa marginal
da calha do Rio dos Macacos. Sem BO para o endereço.
Rua Pacheco Leão, nº 1041, vila de casas, vistoriada a nº 3 edificação de um pavimento em estrutura de concreto aramado e
vedações em tijolos cerâmicos cÇlm laje de copertura. A parte dos
fundos da casa foi demolida 1pela força aas águas na tempestade de
abril de 2019. Para esse endereço consta BO nº 07698, com Auto de
Interdição nº 2520/2019. O Sr. Eduardo Augusto Mendes se apresentou
como proprietário e ·responsável pela contratação da obra em
andamento de nova contenção na calha do Rio dos Macacos, novas
fundações _e recuperação da construção. Providências necessárias:
Licenciar as obras junto a SMU e SMAC.
Rua Pacheco Leão, nº 1037, casa da frente - edificação de um
pavimento de aparente alvenaria estrutur~I (paredes revestidas) com
dois cômodos. O piso do cômodo principal (sala/quarto) foi levantado
pela força das águas das chuvas de abril~de 2019. Nota-se que essa
edícula está assentada em cima do que aparenta ser uma caixa de
drenagem (passagem/limpeza). Sem risco iminente de colapso da
estrutura. A vistoria foi acompanhada pela Sra. Mauríza Pereira da
Rocha moradora da casa_dos.fundos_(essa não vistoriada} e progenitora
da moradora da casa da frente - Márcia Pereira de Souza. Existe BO nº
11865/19 de 13/05/2019 aberto por Marcelo Pereira, filho da Sra.
Mauriza. Providências: Avaliac;,ão da RIO-ÁGUAS.
Rua Pacheco Leão, nº 1935, casa 6 - Para essa edificação existe
BO nº 08271/19 que abarcou também a casa hº 3 ,e residência lindeiro
de endereço de mesma rua, número 19~1. Ôutro BO nº 10462/19, do
mesmo endereço, mas referente as casa 1, 4 e 3. Foram lavrados
Autos de interdição total para todas residências, números: 2083
(casa 6), 2084 (casa 3), 2085 (nº 1941) e 0716 (casa 1 e 3).

~

Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil
Rua Visconde de Santa Isabel, A1-586
n• 32 -Vila l$abel - CEP: 20,560-120
Telefones: 199 / 2258-8866

l

1Ff(l,t. 1)1J00..'"l!l/2019 01'"*3c-Z01'r folha.Q()()'W

,~

~ RI O
º"º·'" Puauc..

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Ordem Pública • SEOP
Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil

Rua Barão de Oliveira Castro, nº 22 - Para esse endereço
existem alguns BO's {em número ae 5), vamos citar apenas dois, os de
números: 07686/19 de 09/04/19 e 09606/19 de 07/05/.19. 0 Primeiro não
interdita a residência unifamiliar de dois pavimentos e solicita
providência a GEO-RIO. O segundo ·BO, c~eg~ à mesma conclusão, de
que não há risco iminente-e procécJe pelo arquivatnento do expediente,
mas cita a ocorrência,noJmóyeLv.izinho~de_núr:ner:o 28 - FUNDOS.

o

o

Rua Barão de Oliveira Ca$tr(), nº 28 - FUNDOS - Para esse
endereço consta o BO nº 08715119 onde foi registrado o Auto de
Interdição Nº 2340/19, considerando o desmoronamento da parede
lateral, o risco de queda g_e indivíduo arbóreo e instabilidade da encosta
a montante.
Rua Barão de Oliveira Castro, nº 96 (Edifício Primavera) - Para
esse endereço existem dois BO's de números 07865/19 que trata do
APTO 102 e 07866/19 referente. ao APTO 104. Nos dois casos não foi
detectado risco iminente de colapso da estrutura. Providências foram
, ,,.. - ...
solicitadas a vários órgãos.
Rua Barão de Gliveira c:1str_p, n° 60 - Terreno em aclive até o
1
termino da rua Sara Viléla, qul-~8i~ac inferior, sem edificações e de
propriedade do Instituto de "Matemática 'Pura e Aplicada - IMPA.
Segundo informações colhidl~i rili1 ' v,isita está em processo de
licenciamentos de construções Junt~ ao 1Municfpio. Pelo terreno passou
um grande quantidade, de águas.:: t:1~- éhuvas carreando materiais do
trecho final da rua Sara Vilela ou rua-Raimunda de Freitas Matos, até
atingir as edificações, lado par, da rua Barão de Oliveira Castro.
Reservatórios
Rua Pacheco Leã~, nº 203J, Clube dos
Macacos - Foram visitados alguns reservatórios no interior do Horto,
entretanto sem risco de Iminente (fe colapso das estruturas, por
inspeção visual exclusivamente. Foi ,observado somente um trecho de
'
calha de drenagem com paredes laterais rompidas e calhas assoreadas
necessitando de manutenção nas proximidades do clube. Não foi
realizada vistoria na totalidade de reservatórios e das calhas devido à
grande extensão da área e dificuldade de acesso na densa mata.

na

Notas: Vistoria acompanha pelo Presidente da Associação de
Moradores e Amigos do Horto - AMAHOR, Sr:. Emerson de Souza, pela
morador~ - do Horto ln,eressada níil vistoria - Srta. Laura Paiva,
representantes do MP e da Câmera dos Vereadores - CPI das
Enchentes.
1

2.2. DIA: 22/05/2019 - LOCALIDADE: Barra de Guaratiba
Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil
A1-587
Rua Visconde de Santa Isabel, n•
32-Vlle Isabel - CEP: 20.560-120
Telefones: 19912258·8868
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Locais vistoriados:
Caminho da Bica, nº 49 - neste endereço .infelizmente 3 pessoas
da mesma família foram vitimadas por soterramento nas chuvas de
fevereiro de 2019. Existe ,BO nº 0174A/19 solicitado pelo Corpo de
Bombeiros. As moradias próximas receber,am ÃUTQS DE INTERDIÇÃO
números: 2751, 2162, 2153, 27~ e 2755/201.9. Providêncías:_GEO·RIO
e COMLURB.
Caminho da Bica, nº 223 - para esse _endereço foram abertos 6
BO's destacamos o BO nº 4655/19 que informa que vistoria foi realizada
e BO nº 02990/19 onde foi lavrado AUTO DE INTERDIÇÃO nº 2956/19
entregue a Fernanda Gomes dos Santos. Providências em andamento
relacionadas ao endereço ª cima.
Rua Caminho do Pau, nº 897 - BO nº 3010/19 com AUTOS DE
INTERDIÇÃO números 2756, 2757 e 2758/19. Providências GEO-RIO,
SMASDH e SMH.
Rua Parlon Siqueira. 919 F.RENTE - BO nº 01760/19
encaminhado de modo emergencial . a GEO-RIO, com AUTOS DE
~
INTERDIÇAO números 2804, 2805;:2806, 2807 e 2808/19.
Rua Parlon Siqueira, 9d9 .fil.l! "'Q8S - BO nº 03631119 onde foi
registrado o AUTOS DE INTERDIÇ~O nº 0374/19. Providências GEO,. l .
l
RIO, SMASDH e SMH.
Caminho do Sou~, nº 19 FUND0S - sem BO para o endereço.
Caminho do Souza Nº 27
3004119 com providências a
GEO-RIO.
Rua Roberto Burle Marx, nº 7775 - BO nº 1858/19 encaminha de
modo emergencial a GEO-RIO.

-

-

.:::e.e~hº

·O

Notas: Vistoria acompanha por Rossilane da Sílya Alves Azevedo e
representantes da Câmera dos Ver~adores • CPI das Enchentes.
2.3. DIA: 27/05/2019 - LOCALIDADE: XXVII R.A. Rocinha - 1° trecho
Locais vistoriados:
Laboriaux - Rua Raimunda Eerreira Mendes,. antiga rua Vila
Verde, nº 49 - no trecho final os moradores despejam lixo e descartam
objetos em geral.
Laboriaux - Rua Raimunda 1Ferreira ~Mendes, antiga rua Vila
Verde, nº 21 - contenção e capaleta de drei;iagerri de·pé.
Laboriaux • Rua José-Inácio de Assis - casas desabadas.
laboriaux - Rua José Inácio de Assis, n~ 48- ..,.. barracos no
barranco desmatado.
Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil
Rua Visconde de Santa Isabel. A1-588
n• 32 - Vila Isabel - CEP: 20.560-120
Telefones: 199 / 2258-8868
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Laboriaux - Rua José Inácio de Assis, nº 24 casa - Antiga rua
Elizete Maria dos Santos - escorregamento.
Vila Cruzada - Rua d~ Quadra - escorregamento no reservatório
da CEDAE
•
Vila Cruzada - trilha após o reservatório da CEDAE escorregamento em direção a rua Tenente Márcio ginto.
Portão Vennelho - Estrada da Gávea, n~ 3.0 6 - escorregamento
no logradouro.
Estrada da Gávea - Rua 4, travessa 9,_beco 443, casa 09
Sra. Ana Ferreira de Mesquita. BO nº 06540/2011.
Considerando a geografia do local e as ocupações irregulares com
endereços sem sequência formal, ~ o relacionados os Boletins de
Ocorrência, mais importantes das proximidades dos endereços
visitados, datados de fevereiro de 2019, apôs·chyvas: 3178, 3190, 7763,
7769, 7770, 8052, 8462, 8477, 6508, 8514. 8879, 8972, 9261, 9326,
9560, 10120, 10202, 11253, 12116, 12399, 13082, 13096, 13097, 13101
e 13104. Esses Boletins geraram 38 Autos de Interdições .
.,. .... •
••
Notas: Vistoria acompanha~pelas,s~uintes representações locais
1
- Simone Rodrigues, Roberto Câstrb ãe Luceria, José Martins de
Oliveira e Leandro Castro, e-r~p~
tr ntes do Ministério Público e da
Câmera dos Vereadores - CPI das Enctientes.

~

.~

2.4. DIA: 29/05/2019 - LOCALIDADE: XXVU R.A. ·Rocinha - 2° trecho

o

Locais vistoriados:
199 ou "Faz Depressa• - Rua Estrad~ qa Gávea, nº 199. travessa
8 (beco 199), casas ~úmeros: 850, 32, 32 F, e ao lado da casa 860 •
nesse localidade ocorreu o óbito de Adriana Maria dos Santos por
- "'
soterramento nas chuvas de fevereiro 20:19. Foi observado movimento
de obras pela GEO-RIO.
QUADRA 199, ou segunda quadra do Terreirão, ou "Capado" local de escorregaménto de encosta com queda de vegetais. Foi
observada a limpeza da área pelos funcionários da COMLURB.
CESÁRI.O - Rua 1, travessa 27 (ponto alto} - risco de rolamento
de matacões.
CESÁRIO - Rua 1, travessa 27, casa 55 - foi atingida por
matacão. Nota-se n~s proxímidades' a montante, na localidade
denominada de ~ROÇA" um desmatamento ~om parcela de terra nua,
sem vegetação.
"

Subsecretaria de Proteção e Oefesa Cíl/ÍI
Rua Visconde de Santa Isabel, A1-589
n• 32 - Vila Isabel - CEP: 20.560-120
Telefones: 199 / 2258-8868
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CESÁRIO - Rua 1, travessa 36, casas 16 - A, B, C e D - risco
Geológico para as residências-da itiattiãtça Mar.ia ·da Guia €ardoso da
Silva.
CESÁRIO - Rua 1, travessa 36, casa 16 - ,residência ·atingida pelo
escorregamento de massa da ~ncolta com demolição total. Residência
de Da Guia Maria de Souza.
Mh.0 EGA :1 - Rua 1, B.eco A. depois do~campinho - o.corrência de
2018 retratada no BO 13428/18.
MACEGA
. 2 - Beco 51, casa 40- remoçã,o de lixo e entulhos.
DIONEIA - Rua Dionéia, 309 - residência interditada.
CACHOPA - Rua da Ladeira da Cachopa, 36 - remoção de terra e
limpeza de canaleta.
~

o

Considerando a geografia do local e as ocupações irregulares com
endereços sem sequência formal; serão relacionados os Boletins de
Ocorrência, mais impor.tantas das proximidades dos endereços
visitados, datados de fevereiro de 2019, apçs chuvas: 01683/19,
•
01730/19,
01811/19,
01873/19,
01877/19,
01973/19,
' .....
01967/19,02227/19, 02308/19,.... _02348/1-9, 02350/19, 02439/19,
02468/19, 02530/1~, 02896/:t~. '.,,..029~3/19, 03~34/19, 03289/19,
03325/19, 03934/19, 04206~1~. J.!()~~7/19, 04455/19, 04461/19,
04555/19, 05636/19, 06212/;19, 068,15/19, 07754/19, 07845/19,
10091/19 e
11400/19:
Esses, Boletins geraram 44 Autos de
Interdições.
..._.b:::,j,.
-

, ~ 1

1

0

o

'

Notas: Vistoria acompanhçi ~las seguintes repr:esentações locais
- Simone Rodrigues, L~andro <Castro, Mana da Paz e rei:1resentantes do
Ministério Público e da Câmera dos Vereadores
I - CPI
,, das Enchentes.
2.5. DIA: 03/06/2019 (remarcado)- ü>CALIOAOE: Manguinhos

Locais vistoriados:
Trecho do Rio Faria-Timbó em frente_a Vila Turismo - transbordo
do curso d'água, ocupação marginal da faixa de proteção marginal
(FMP) e descarte irregular de lixo, entulho.e inser:viveis.
Localidade no final da rua Maravilha com rua Leopoldo Bulhões foi executada um vigamento para construção ,da alça de ret9rno da rua
Leopoldo B4lhões, obra ihacabada (PAC), 1 que ~egundo relato dos
populares ocorreu a estrangulamento· dá calha (~ação) e êonsequente
extravasamento para o entorno.
Rua São José (beco)~..,. trecho.inicial com alagamentos.~--.,,.

Subsecretaria de Proteção e Defesa CMI
Rua Vis.:onde de Santa Isabel, A1-590
n• 32 - Vila Isabel- CEP: 20.560· 120
Telefones: 199 /2258-8868
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Rua São Daniel nº 11 - Residência com vazamento de água
potável (CEDAE) na frente da casa.
Rua São José (beco) - Continuação com os mesmos problemas
do trecho inicial.
Ponte sobre o rio jacaré, r:,a n:ia Leopoldo Bulhões (Varginha) Deságue de drenagem.(utilizada como destino.final do esgotamento.das
comunidades do entorno) e álveos ladeadas pelas ruas aeira Rio e Vila
Um.

o

Considerando a geografia do local e as ocupações irregulares com
endereços sem sequência formal, serão relacionados os Boletins de
Ocorrência, mais importantes das P._!PXimidades dos endereços
visitados, datados de fevereiro de 2019, após ! huvas: 04158(19,
04628/19, 08020/19, ~2104/19, 1210A/19 e 12208/19.
Notas: Vistoria ªcompanha pelas seguintes represeJ;!_tações locais José Bezerra (Vila Turismo), IDivino Per~ira do Nascimento (João
Goulart), Rogério Araújo da Silva {Vargin~a), Fábío Mlrnteiro (Agente
Comunitário de Saúde - ACS e @ Má'CS Manguinhos ), Bismarl<
Climério de Souza1Campos (Ce~tro t.latiitacíonal Provisório 2 - CHP2)
Erivaldo Silveira de tira e represer:1tântes~ o Ministério Público e da
· t r~·TI
Câmera dos Vereadores - CPI da~ nchentes.

~ :, ti "· ~
2.6. DIA: 10/06/2019 - LOCAL.101,DES: Jacarezinho e Paula Ramos
(Rio Comprido)

o

Locais vistoriados:
Jacarezinho - Rua Comandante Gracindo de Sá na altura da linha
da linha férrea, rua Nossa Senhora das Graças (ramal Belford Roxo} área de alagamento.
Jacarezinho - Ponte na altura aa Travessa Viúva Cláudio
(Pontinhão ).
Jacarezinho - Travessa Viúva Claudio - área de alagamento.
Jacarezinho - Rua Beira Rio (Rio jacaré} - elevatória inoperante.
Jacarezinho - Rua Santa Laura e Rua João Pinto - área de
alagamento.
Paula Ramos - Rua Santa Alexandrina, 1'.459, casa 17, morador
Sr. Rozendo Henrique
"'
Paula Ramos - outros endereços r:ia rua Santa Alexandrir.ia, 1459,
com questões de encosta.

Subsec,etaria de Proteçllo e Deresa Civil
32 -Vila Isabel - CEP: 20.56().120
Rua Visconde de Santa Isabel. nº
A1-591
Telefones: 19912258·8868
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~

Considerando a geografia do local e as ocupações irregulares com
endereços sém sequência formal, serão relacionaaos os Boletins de
Ocorrência, mais importantes das proximidades dos endereços
visitados, datados de fevereiro tle 2019, àpós chuvas: 08257/19,
08330/19 e 08541/19(Paula R!,mos).""
1

Notas: Vistoria acompanha~pelas seguintes r.epresentações locais
- Jacarezinho - Leonardo Pimentel (Associação de Moradores),
Valdecir Roberto da Silva e Carmen Camerino. Paula Ramos - Alex de
Oliveira Nascimento (Associação de Moradores), Josinaldo Bezerra e
Adriana Albuquerque. E representantes do Ministério Público e da
Câmera dos Vereadores - CPI das,Enchentes.

o

o

2.7. DIA: 12/06/2019 - LOCALIDADE: Vidigal
Locais vistoriados:
Rua Armando Almeida Lima na altura do nº 2 (Bar 180° Alto do
Vidigal, Bar e Louge)- questões,de·encosta.
• ..... 'f 'Rua Doze de Outubro, casa.::15-;, f:iUestões de encosta.
Av. Presidente João Goulart, :859,- ·local do escorregamento para
Av. Niemeyer, em execuçãÔ~q~~\.J~ela ·GEO-RIO e demolições de
residências interditadas pela SMlfd~1 / \
Rua Benedito Calixto, ~os
'iates- 91
,
r e 93 - risco geológico, em
obras pela GEO-RIO.
-~.1
Rua da Jaqueíra, 168, casa AA - Acesso pela rua Major Toja
Martinez Filho. Nesse local ocorreu óbito de uma mulher (Marisa). A
GEO-RIO realiza limpeza das casas, escadarias e becos, e também
recupera uma pequena ponte na rua 3, gue liga a Jaqueira a rua Regina
de Carvalho ("pedra do seu VrtoQ.
Considerando a geografia do local e as ocupações irregulares com
endereços sem sequência formal, serão relacionados os Boletins de
Ocorrência, mais importantes das 13roxim,id~des dos endereços
visitados, datados de fevereiro de 2019, apôs chuvas: 01718/19,
02057/19, 02058/19, 021611_19, 02276/1,9, 02288/19, 02300/1~.

02301/19,

02322/19,

02333/19,

02415/19,

02437/19,

02521/19, 02524/19, 02?28/19,
04634/19, 05381/19, 060S:7/19,
08386/19, 0844A/19, 08582/19,
09773/19, 11042/19, 11574/19,
12712/19, 12993/19 e 13582/19.

02659/19,
08219/19,
08849/19,
'
11787/19,

011&4/~9.
08254/rt9,

02435/19,

04556/19,
08275/19,
09032/~9, ..09741/·19,
1233il/19; 12585/19,

Subsecretaria de Proleçilo e Defesa Civil
32 -Vila Isabel -CEP: 20.560·120
Rua Visconde de San1a Isabel, n•
A1-592
Telefones: 199 / 22S6-6868
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Notas: Vistoria acompanha pelas seguintes representações locais
- Márcio de Faria (Presiêlente da Associação êle Mot;;fdotes), André e
representantes do Ministério Público e da Câmera dos Vereadores - CPI
das Enchentes.
i
'
2.8 - DIA: 17/06/2019- LOCALIDADE':.Babllônia

e

Locais vistoriados:
Rua São Bento, trecho final - escorr.egamento de massa que
atingiu casa a jusante.
Rua Vila do Sossego - área de risco com casas interditadas.
Rua da Caixa D'água, Igreja Assembleia de Deus - corte na
encosta.
Rua da Assembleia na altura do nº 2 ..- local onde ocorreram três
óbitos: Gerlane do Nascimento, Doralice do Nascimento e Gilson Cezàr
Cerqueira.
Localidade ·120· - casebres toscos em área de desmatamento e
acúmulo de detritos.
, .. - .....Ir "é:::':s 1~ .t

Considerando a geografiª1,1clo local ~· as ocupações irregulares com
endereços sem sequência formal~Terr ot relacionados os Boletins de
Ocorrência, mais important'é1'~ ,rs "proximidades dos endereços
visitados, datados de fevereiro é1ê', ?.~19, após chuvas: 08025/19,
08248/19, 08434/19, 08707/19: ~il.025/19, 11404/19 e 12858/19.
Notas: Vistoria acompanha pelas seguintes rep~es.entações locais

o

- Cosme César Campos - ~NENA" tPresidente da Associação de
Moradores), Adriano ~. aa Silva e representantes do Ministério Público e
da Câmera dos Vereacfores - CPI
das
,
·m Enchentes.
X5:mm:

~

•

2.9. DIA: 19/06/2019 - LOCALIDADE: Vargem Grande

Locais vistoriados:
Estrada do Pacuí com Estrada do Bandeirante - Praça Doutor José
Dos Santos Saltar (Dec. 37.272/20:13, PAA.9988/eAL 20MO).
Estrada do Racui, nº ~ 26 - Horta da agricult<>ra .Maria Da Céu
Simões.
Estrada do Pacuf c~m Estrada Musulba ~
Não consta Boletim referente a alagamentos de residências ou /
~
sítios nos endereços visitados. - - - - - - - - - -

Sub6ecrelaria de Proteção e Defesa CÍ\lil
Rua Visconde de Santa lsabE>I, n•
32 -1/íta Isabel- CEP: 20.560-120
A1-593
Telefones: 19912258·8868

:':l{>fCV.. 0!~ 19 Ot--A'lo-20!9- folha..OOOZ76
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Ordem Pública· SEOP
- o-Ro-, -M.-o-ot-ic-.. - Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil

& RIO

Notas: Vistoria acompanha pelas seguintes representações locais
- Sarah Rúbia Nunes Baptista, - Gaorielã" B.H. ~ir11ío, Rênãto Rocha
(Assoe. Moradores e Amigos de V~rgem Grande) e representantes do
Ministério Púólico e da Câmerâ dos ~ el".eadores - CPI da~ Enchentes.

2.10. DIA: 24/06/2019 - LOCALIDADE: Jardim Maravilha-Guaratiba

('

Locais vistoriados:
Av. Campo Mourão com Rua Letícia;
Av. Campo Mourão, trecho próximo ao Rio Cabuçu (ou Piraquê);
Av. Barão de Cocáis, trecho final da vala de esgotamento
Rua Leticia com rua Aguas de 'l'"axá, início da vala de
esgotamento;
Rua Tamboara com 11.1a Letlcia;
Rua Ronda Alta na altura da.quadra 123, lote 24;
Av. Barão de Cocáis, limpeza da vala que desaqua no Rio dos
Porcos (ou Valão José Senna) com máquina;
...
Estrada do Magarça, n\ ; 5A24 ~ Conçlominio - Campo Verde
{02/295.421/2009 - parcelamento.dr.r@gular I RIO-'ÁGUAS - lntímação
005/2017 para apresentar prÓjetb 1dêJ:1renagem)
r

11',t

r

ht.t•'e-,.;a a·,agamentos de res1·d~enc,as
. ou
- consta 8 o1e t·1m ref~eren
Nao
sltios nos endereços visitádos!1 , ~

---

e

Notas: Vistoria acompanha pelas seguintes representações locais
- Fábio F. de Souza, Ana Flávia Romão, Salomão Duprat, além de
Jefferson e Celso da Comissão .:Jardim Maravilha - SOS e
representantes da Câmera dos VereadQres - CPI das Enchentes.

3. RELAÇÃO DE BOLETINS - um volume em anexo

duardo flcrrt p;p.,~tte!ro
Coorde~ador ~e procetso 1

ArquittÜ, CAU•Rl 13.396·5 '
Mat/ li/lSJ.523·6

Subsecretaria de Profeçà!o e Defesa Civil
Rua Visconde de Senta 199bel. n•
32-Vila Isabel - CEP: 20.580·120
A1-594

Telefones: 199 / 2258-8868
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ANEXO
Eduardo Pie

, . Carneiro

Coordena r de Processo l

Arquite
All·RJ LJ.396·5
Mat: 11/153.523•6
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Ordem Públfca
Subsecretaria de Proteção e Defesa CMI

CÓPIA AUT~NTICA DA VISTORIA DE EMERGêNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA NI> 01744/19 REALIZADA PELA GERÊNCIA OE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
CAMINHO
BICA 49 - BARRA DE GUARATIBA, EM 07 DE
FEVEREIRO DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
deslizamento de terra com queda de árvore, atingindo moradias
construídas irregularmente em talvegue, área de encosta com
aclividade acentuada, provocando desabamentos parciais nessas
moradias e vitimando fatalmente duas pessoas e ferimentos em outra
que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Milítar do Estado do Rio de
Janeiro - CBMERJ e encaminhada para o Hospital.
O sinistro gerou vulnerabilidade no solo, propiciando a incidência de
novos escorregamentos de terra e risco de queda de uma árvore de
grande porte localizada próxima a área onde se iniciou o deslizamento e
a queda de outra árvore, razão pela qual, foram interditadas a moradias
sob risco, conforme Autos de Interdições nos 2751/2019, 2752/2019,
2753/2019, 2754/2019 e 2755/2019.
PROVIDÊNCIAS: -A Fundação Instituto de Geotécnica do Município do
Rio de Janeiro - GEO-RIO para ciência e providências em face do
exposto.À Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB. em
face da necessidade de corte da árvore, visto a instabilidade gerada no
solo pelo ocorrido. Vistoria Realizada pelo Engenheiro LUÍS ANDRÉ
MOREIRA ALVES, Matricula 11/1515634."
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nte em, 29/05/2019.
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ATENÇÃO
A prusante CÓPIA AUTÉl'ITICA dOCllmenta, tão somente, sl>toria do emorgllnda realiuda por
técnicos desta SUBOEC. com o otljeUvo de apurar a &xlst6nda de po90íveis riscos envolvidos na
ooorrêncla comunÍC>lda. A constatação do risco iminente e ~u dimensionamento delennlnam o
acionamento dC>S 6rgão~ afins do SISTEMA, onde as Informações concludentes sobre o evento
poderão Sér obtidas.
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGê.NCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA Nº 01858/19 REALIZADA PELA GERÊNCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À RUA
ROBERTO BURLE MARX 7775 - BARRA DE GUARATIBA, EM 07
DE FEVEREIRO DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Visando
agilizar o atendimento para o problema informado, visto que, em dias de
grandes precipitações pluviométricas, com base na interface entre os
órgãos do Sistema de Defesa Civil, enviamos à Fundação Instituto de
Geotécnica - GEO-RIO todos os locais que apresentam problemas
geológico-geotécnicos, que demandam a atuação da citada Fundação.
Por este motivo e sabendo que todos estes locais serão atendido por
profissional do órgão mencionado, efetuamos o fechamento do
chamado no âmbito da Defesa Civil, ficando o mesmo pendente de
conclusão, após a efetiva vistoria.
Após tal vistoria, os interessados poderão ter acesso ao referido Laudo
Técnico emitido pela mesma, em sua sede no Campo de São Cristóvão,
268 - São Cristóvão.
PROVIDÊNCIAS: Aguardando a elaboração do Laudo da Fundação
Instituto de Geotécnica - GEO-RIO.
Vlstoria Realizada pelo Engenheiro TÉCNICO GEO-RIO, Matricula

XXXXXXXX."
nte em, 29/05/2019.
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ATENÇÃO
A preseme CÓl'IA AVTE:NTICA dowment&, tão somente, vistoria de emergêncii> realizada por
16':nleo& desta SUBCEC. com o objetivo de Qpurar a exisf&ncia do passivais riscos erwolvld0$ na
ocomlncia oomunleads. A eon&tataç.'lo de risco iminente e seu dimensionamento dolenninam o
sclonamonto dos órgãos afins do SISTEMA, Ol!de as lnfo!Tnações eoncludente3 sobre o evento
poderão ser obtidas.
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM
DE OCORRÊNCIA Nº 02161/19
REALIZADA PELA GERÊNCIA OE ENGENHARIA DESTA
SUBSECRETARIA OE DEFESA CIVIL À
RUA BENEDITO CALIXTO 91 • VIDIGAL, EM 11 DE FEVEREIRO
DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: 'Visando
agilizar o atendimento para o problema infonnado, visto que, em dias
de grandes precipitações pluviométricas, com base na interface entre
os órgãos do Sistema de Defesa Civil, enviamos à Fundação Instituto
de Geotécnica • GEO-RIO todos os locais que apresentam problemas
geológico-geotécnicos, que demandam a atuação da citada Fundação.
Por este motivo e sabendo que todos estes locais serão atendido por
profissional do órgão mencionado, efetuamos o fechamento do
chamado no âmbito da Defesa Civil, ficando o mesmo pendente de
conclusão, após a efetiva vistoria.
Após tal vistoria, os interessados poderão ter acesso ao referido
Laudo Técnico emitido pela mesma, em sua sede no Campo de São
Cristóvão, 268 - São Cristóvão.
PROVIDÊNCIAS: Aguardando a elaboração do Laudo da Fundação
Instituto de Geotécnica - GEO-RIO.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro TÉCNICO GEO-RIO, Matrfcula

XXXXXXXX.''
Copiei fielmente,
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COPIA AUTENTICA DA VISTORIA DE EMERGENCIA (BOLETIM
OE OCORRÊNCIA Nº 02276/19
REALIZADA PELA GERÊNCIA OE ENGENHARIA DESTA
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
RUA MAJOR TOJA MARTINEZ FILHO 148 • VIDIGAL, EM 09 DE
FEVEREIRO DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
imóvel com 2 pavimentos, em alvenaria, em mau estado de
conservação, ocupação unífamilíar, construído a jusante de talude com
20 m de altura. Em vistoria ao local, constatamos que houve queda de
árvore de grande porte localizada no talude, sobre o telhado da
varanda lateral do imóvel. Verificamos que houve deslizamento de
terra do talude, no qual existem árvores e pedras que podem se
desestabilizar, e desta forma, o imóvel em pauta encontra-se sob risco
potencial. O Presidente da Associação dos moradores Sr. Moises nos
acompanhou na vistoria.
PROVIO~NCIAS: Interdição, conforme declaração em anexo.
A Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de JaneiroGEO-RIO, para as providências.
À Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos SMASDH, para as providencias.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro MOZART CAETANO HEYMANN,
Matricula 10/1569680."
Copiei fielmente,
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM
DE OCORR~NCIA Nº 02288/19
REALIZADA PELA GERÊNCIA DE ENGENHARIA DESTA
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
RUA MAJOR TOJA MARTINEZ FILHO 168 • VIDIGAL, EM 09 DE
FEVEREIRO DE 2019.

DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "CÓPIA
PRONTA INTERNET: EM 07/02/19: Em vistoria realizada no imóvel
situado à Rua Major Toja Martinez Filho nº 168 - Vidigal multidomiciliar, com 2 pavimentos e constituído de concreto estrutural
e alvenaria, foi constatado que o mesmo foi atingido por deslizamento
de encosta à montante e rolamento de pedra à montante, devidos à
proximidade com a encosta, podendo sofrer desabamento se a
encosta deslizar ou se a pedra rolar sobre o mesmo.Sendo assim, o
imóvel foi interditado através do Auto de interdição nº 301 O / 19,
recebido pela proprietária Sra. Eríca Maria Pereira da Silva.
EM 09/02/19: Trata-se de imóvel com 3 pavimentos, em alvenaria,
ocupação multifami!iar, em mau estado de conservação. Em vistoria
ao local, constatamos que o referido imóvel foi atingido por terra e
entulho que deslizaram e pedras que rolaram, do talude a montante,
provocando danos ao imóvel, que somado ao risco de novas
ocorrências similares, o deixa sob risco potencial.
Verificamos a existência de imóveis a jusante na área de projeção do
imóvel em pauta, bem como do talude, estando conseqüentemente
sob risco potencial.
O Engenheiro Drummond da Geo-Rio, estava presente no local.
A referida ocorrência tem causa oriunda do mesmo fato constante dos
B0s, com Auto de Interdição ns. 3010/2019 (07/02/19); 3254 e
3255/2019 (09/02/19}.
Anexo ao presente BO encontram-se os Autos de Interdições: 2356 a
2361; 1953 a 1958; 1961, 1962 e 3013/2019.
O Presidente da Associação dos moradores Sr. Moises nos
acompanhou na vistoria.
PROVIDÊNCIAS: -Interdições, conforme declarações em anexo.
-A Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de JaneiroGEO-RIO, para as providências.
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-A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos SMASDH, para as providencias.
Subsecretaria de Habitação I UIH/SUBH .
Vistoria Realizada pelo Engenheiro MOZART CAETANO HEYMANN,
Matrícula 10/1569680."
Copiei fielmente,
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERG~NCIA (BOLETIM
DE OCORRÊNCIA Nº 02300/19
REALIZADA PELA GERÊNCIA DE ENGENHARIA DESTA
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
RUA BENEDITO CALIXTO 88 CASA 8 • VIDIGAL, EM 09 DE
FEVEREIRO DE 2019.

DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: ºCÓPIA
PRONTA INTERNET: Trata~se de imóvel com 2 pavimentos, em
alvenaria, ocupação unifamiliar, em mau estado de conservação,
construido sobre aterro. Em vistoria ao local, constatamos que houve
carreamento do aterro abaixo do imóvel, ocasionando a queda da laje
de piso do quarto e instabilidade na laje de piso da sala, ficando o
imóvel sob risco potencial. O Presidente da Associação dos
moradores Sr. Moises nos acompanhou na vistoria.
PROVIDÊNCIAS: Interdição, conforme declaração em anexo. A
Fundação Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de JaneiroGE:0-RIO, para as providências. À Secretaria Municipal de
Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH, para as
providencias.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro MOZART CAETANO HEYMANN,
Matricula 10/1569680."
Copiei fielmente,

C,

e

o
o
o
o
o

VISTO
28/06/2019

e

o

o
e
o

(,
(,

o
e
e
e

A1-604

(,
(

e

e

o
('
e

00)/f,\I_ 0!/002l22/Z019 01-A9o-2011'-

folha.J)002'12

e

CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM
DE OCORRÊNCIA Nº 02301/19
REALIZADA PELA GERÊNCIA DE ENGENHARIA DESTA
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
RUA BENEDITO CALIXTO 88 CASA 07 - VIDIGAL, EM 09 DE
FEVEREIRO DE 2019.

~

DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
imóvel com 2 pavimentos, em alvenaria, ocupação unifamiliar, em
razoável estado de conservação. Em vistoria ao local, constatamos
que houve alagamento do imóvel, a principio provocando prejuízos,
inclusive os moradores encontravam-se limpando o imóvel. No
momento da vistoria não contatamos a existência de risco aparente a
sua estabilidade. O Presidente da Associação dos moradores Sr.
Moises nos acompanhou na vistoria.
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PROVIDÊNCIAS: A Secretaria Municipal de Assistência Social e
Direitos Humanos - SMASDH, para as providencias.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro MOZART CAETANO HEYMANN,
Matrlcuia 10/1569680."
Copiei fielmente,
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CÓPIA AUTf:NTICA DA VISTORIA OE EMERGÊNCIA (BOLETIM
OE OCORRÊNCIA Nº 02322/19
REALIZADA PELA GERê:NCIA DE ENGENHARIA DESTA
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART 944 -VIDIGAL, EM 09
DE FEVEREIRO DE 2019.

DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: ''Trata-se de
imóvel com 2 pavimentos, em alvenaria. ocupação unifamiliar, em mau
estado de conservação.
Em vistoria ao local, constatamos que houve deslizamento do talude a
montante, atingindo o imóvel em pauta e ocasionando a queda da
empena dos fundos do quarto, ficando o imóvel sob risco potencial.
O Engenheiro Drummond da Geo-Rio, estava presente no local.
O Presidente da Associação dos moradores Sr. Moises nos
acompanhou na vistoria.
PROVIDÊNCIAS: Arquivar.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro MOZART CAETANO HEYMANN,
Matrícula 10/1569680."
Copiei fielmente,
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM
DE OCORRÊNCIA Nº 02333/19
REALIZADA PELA GERÊNCIA DE ENGENHARIA DESTA
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART 000 ATENDIMENTO
PARA RUA DUQUE CARLOS Nº 04 - VIDIGAL - VIDIGAL, EM 11 DE
FEVEREIRO DE 2019.

DESCRIÇÃO RESTRITA A ANALISE TÉCNICA VISUAL: "Visando
agilizar o atendimento para o problema informado, visto que, em dias
de grandes precipitações pluviométricas, com base na interface entre
os órgãos do Sistema de Defesa Civil, enviamos à Fundação Instituto
de Geotécnica - GEO-RIO todos os locais que apresentam problemas
geológico-geotécnicos. que demandam a atuação da citada Fundação.
Por este motivo e sabendo que todos estes locais serão atendido por
profissional do órgão mencionado, efetuamos o fechamento do
chamado no âmbito da Defesa Civil, ficando o mesmo pendente de
conclusão, após a efetiva vistoria.
Após tal vistoria, os interessados poderão ter acesso ao referido
Laudo Técnico emitido pela mesma, em sua sede no Campo de São
Cristóvão, 268 - São Cristóvão.

PROVIDÊNCIAS: Aguardando a elaboração do Laudo da Fundação
Instituto de Geotécníca - GEO-RIO.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro TÉCNICO GEO-RIO, Matricula
XXXXXXXX.''
Copiei fielmente.
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM
DE OCORRÊNCIA Nº 02415/19
REALIZADA PELA GERÊNCIA DE ENGENHARIA DESTA
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
RUA PRESIDENTE JOAO GOULART 01 Nº 1A • VIDIGAL, EM 11
DE FEVEREIRO DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANALISE TÉCNICA VISUAL: "Visando
agilizar o atendimento para o problema informado, visto que. em dias
de grandes precipitações pluviométricas, com base na interface entre
os órgãos do Sistema de Defesa Civil, enviamos à Fundação Instituto
de Geotécnica • GEO-RIO todos os locais que apresentam problemas
geológico-geotécnicos, que demandam a atuação da citada Fundação.
Por este motivo e sabendo que todos estes locais serão atendido por
profissional do órgão mencionado, efetuamos o fechamento do
chamado no âmbito da Defesa Civil, ficando o mesmo pendente de
conclusão, após a efetíva vistoria.
Após tal vistoria, os interessados poderão ter acesso ao referido
Laudo Técnico emitido pela mesma. em sua sede no Campo de São
Cristóvão, 268 - São Cristóvão.
PROVIDÊNCIAS: Aguardando a elaboração do Laudo da Fundação
Instituto de Geotêcnica - GEO-RIO.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro TÉCNICO GEO-RIO, Matricula
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Copiei fielmente,
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM
DE OCORRÊNCIA Nº 02435/19
REALIZADA PELA GERÊNCIA DE ENGENHARIA DESTA
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
RUA BENEDITO CALIXTO 92 92 E 94 - VIDIGAL, EM 11 DE
FEVEREIRO DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "CÓPIA
PRONTA INTERNET: Visando agilizar o atendimento para o
problema informado, visto que, em dias de grandes precipitações
pluviométricas, com base na interface entre os órgãos do Sistema de
Defesa Civil, enviamos à Fundação Instituto de Geotécníca - GEO-RIO
todos os locais que apresentam problemas geológico-geotécnicos, que
demandam a atuação da citada Fundação.
Por este motivo e sabendo que todos estes locais serão atendido por
profissional do órgão mencionado, efetuamos o fechamento do
chamado no âmbito da Defesa Civil, ficando o mesmo pendente de
conclusão, após a efetiva vistoria.
Após tal vistoria, os interessados poderão ter acesso ao referido
Laudo Técnico emitido pela mesma, em sua sede no Campo de São
Cristóvão, 268 - São Cristóvão.
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PROVIDÊNCIAS: Aguardando a elaboração do Laudo da Fundação
Instituto de Geotécnica - GEO-RIO.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro TÉCNICO GEO-RIO, Matricula

XXXXXXXX.''
Copiei fielmente,
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM
OE OCORRÊNCIA Nº 02437/19
REALIZADA PELA GERÊNCIA DE ENGENHARIA DESTA
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
RUA ARMANDO 00012 DE OUTUBRO VIDIGAL Nº15 -VIDIGAL,
EM 11 DE FEVEREIRO DE 2019.

DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: 'Visando
agilizar o atendimento para o problema informado, visto que, em dias
de grandes precipitações pluviométricas, com base na interface entre
os órgãos do Sistema de Defesa Civil, enviamos à Fundação Instituto
de Geotécnica - GEO-RIO todos os locais que apresentam problemas
geológico-geotécnicos, que demandam a atuação da citada Fundação.
Por este motivo e sabendo que todos estes locais serão atendido por
profissional do órgão mencionado, efetuamos o fechamento do
chamado no âmbito da Defesa Civil. ficando o mesmo pendente de
conclusão, após a efetiva vistoria.
Após tal vistoria, os interessados poderão ter acesso ao referido
Laudo Técnico emitido pela mesma, em sua sede no Campo de São
Cristóvão, 268 - São Cristóvão.
PROVIDÊNCIAS: Aguardando a elaboração do Laudo da Fundação
Instituto de Geotécnica - GEO-RIO.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro TÉCNICO GEO-RIO, Matricula
XXXXXXXX."
Copiei fielmente,
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BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 02521/19

(

SOLICITANTE: ANTONIO EXPEDITO DA SILVA
DATA: 11/02/201914:15:37 HORA: 30/12/189914:15:37

('

e

TEL:

Dados da Ocorrência

e

Tipo: VISTORIA EM AMEAÇA DE DESABAMENTO DE ESTRUTURA
Endereço: RUA TOJA MARTINEZ FILHO 168 C
Bairro: VIDIGAL
Pontos de Referência:
Endereço 2:

e
(

0

e

o

Descrição restrita a análise técnica visual:

?, ,1

Trata-se de imóvel com 2 pavimentos, em alvenaria, ocupação unlfamlliar, em
mau estado de conservação. Em vistoria ao local, constatamos que houve
deslizamento do talude a montante, atingindo o imóvel em pauta e ocasionando a
queda da empena dos fundos do quarto, ficando o imóvel sob risco potencial. O
Engenheiro Drummond da Geo-Rio, estava presente no local.
O Presidente da Associação dos moradores Sr. Moises nos acompanhou na
vistoria.
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o
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Providências:
-Interdição, conforme declaração em anexo.
-A Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro- GEO-RIO,
para as providências.
-A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASOH,
para as providencias.
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Vistoriante: MOZART CAETANO HEYMANN
Matricula: 10/1569680
Data: 09/02/2019
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BOLETIM DE OCORRêNCIA Nº 02524119

(
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SOLICITANTE: ANTONIO CORDEIRO DA SILVA
DATA: 11/02/201914:31:12 HORA: 30/12/189914:31:12
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Dados da Ocorrência
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Tipo: VISTORIA EM AMEAÇA DE DESABAMENTO DE ESTRUTURA
Endereço: RUA MAJOR TOJA MARTINEZ FILHO 168 D
Bairro: VIDIGAL
Pontos de Referência:
Endereço 2:
Descrição restrita a análise técnica visual:
Trata-se de imóvel com 1 pavimento, sob pilotis, em alvenaria, em mau estado de
conservação.
Em vistoria ao local, constatamos que houve deslizamento do talude a montante,
acumulando grande volume de terra e escombros adjacente ao imóvel, exercendo
pressão sobre o mesmo, ficando o imóvel sob risco potencial.
O Engenheiro Drummond da Geo-Rio, estava presente no local.
O Presidente da Associação dos moradores Sr. Moises nos acompanhou na
vistoria.

Providências:
Interdição, conforme declaração em anexo.

-A Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro- GEO-RIO,
para as providências.
-A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH,
para as providencias.

Vistoriante: MOZART CAETANO HEYMANN
Matricula: 10/1569880
Data: 09102/2019
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TEL: 978345624
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BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 02528/19
SOLICITANTE: ADEMIR DOS SANTOS
DATA: 11/021201914:38:32 HORA: 30/12/189914:38:32

TEL:

e

Dados da Ocorrência

('

Tipo: VISTORIA EM AMEAÇA DE DESABAMENTO DE ESTRUTURA
Endereço: RUA MAJOR TOJA MARTINEZ FILHO 157,159 E 16F
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Bairro: VIDIGAL

Pontos de Referência:
Endereço 2:
Descrição restrita a anãllse técnica visual:

Trata-se de imóvel com 2 pavimentos, em alvenaria, ocupação bifamiliar, em mau
estado de conservação. Em vistoria ao local, constatamos que o imóvel foi
atingido por terra e entulho que deslizaram e pedras que rolaram, do talude a
montante, provocando a queda da empena dos fundos e da frente do pavimento
térreo, que somado ao risco de novas ocorrências similares, deixa o imóvel sob
risco potencial. Verificamos a existência de imóveis de 1 pavimento. em alvenaria,
localizados no n. 157 e 16F, a jusante do imóvel em pauta, que também foram
atingidos e sofreram queda de empenas. ficando também sob risco potencial.
No momento da vistoria, nos informaram que o morador do térreo se retirou e não
tinham o contato dele. O Engenheiro Drummond da Geo-Rio, estava presente no
local.
O Presidente da Associação dos moradores Sr. Moises nos acompanhou na
vistoria.

e

Providências:

l...

-Interdições, conforme declarações em anexo.
-A Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro- GEO-RIO,
para as providências.
-A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH •
para as providencias.
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Vistoriante: MOZART CAETANO HEYMANN
Matricula: 10/1569680
Data: 09/0212019
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REFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SISTEMA ÚNICO OE CONTROLE DE PROTOCOLO

P,....,.,o: 01/00Z. 522/20U
Data Proc: 01/08/2019

Rubriça:

.e=

Fls: 300A

Dato cio Emin!o: 06/09/2019
Hora Emiu!o: 14: 32: 31

TERMO DE ENCERRAMENTO
Aos QUINTO díals) do mês de SETEMBRO do ano de DOIS Mil E DEZENOVE, procedemos ao
encerramento do voluma PRIMEIRO do processo n• 01/002.522/2019 Que tem esta como folha de
encerramento sob o nº 300A. nos termos do art. 30 do Decreto o• 2.47711980. republicado pelo Decreto
n• 13.150/1994. com & redeção do Decreto nº 25.860. de 17 de outubro de 2005.

- - - - - - - -A
-S ~ A - - - - - - - 0111dos. do Ret:iponsável pelo Registro no Sist&ma

Motricula: 208986-0
No.me: JU'tIUJF! MAR'l'A ALVES

Det•: 06/09/2019

ASSINATURA
Oado& do Aea:pon,ãvel peta fmpres.slo do RelàtórtO

l_

Mtnrk:ula: 208986-0

Nom&: Jt1'l'ILD& ~TA ALVES
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação
Fundação Instituto de Geotécníeá do Municlpio do Ri<> de Janeiro

G.=ic~•- 0!/002:,22/~ ,9 Ol-A3t-20!'1· io!h..000319

ANEX03
l

RELATÓRIO(PARTE)APRESENTADO
PELO IMPA RELATIVO AO RISCO
ASSOCIADO A BLOCOS ROCHOSOS
(PROCESSO 06/100.046/19)

Campo de São Crtslóvão. 268 -1•e 3• andares- S3o Ctistóvao-Rio de Janeiro -CEP 20921-440
Telefone: 3878-7878 E•mail: georio@perJ.tj gov.l>r

A1-615

J
1\

'

. Outub.fF/20:1&
~ Geólogo: pauld·V. Guimarães'
,-

.

'

A1-616

ou fazer o seu escoramento frontal, para este bloco servir de muro contra material
vindo de montante.
lateralmente a estes blocos salientes na topografia, logo após o fim da rua, no
Início da encosta, existem blocos métricos em terreno com Inclinação de "10 graus.

se trata

como

de terreno

poroso,

irregular em ambiente Inclinado, é difícil precisar a

'

estabUldade.

legenda

Ili

'

Tmu,2

4 P,ovA"Jel rlP.1i:11,,mf!t1t:1

Po1f.l / Gtoca
t.....:_ _ __ __

_

__
_;__ _
..;_ _ _ _ _ __;__ _ __ J
Dt3gt3m;>
e,quem~:.aco

Figura 34- Bloco diagrama do ponto 33.

setor 2 • Pontos l§ e 37.
Pontos de blocos de grandes dimensões, imbricados entre si, às vezes se
confundindo com afloramentos, mas discordantes da foliação regional, o que elimina
esta possibilidade.
Estão posicionados em local próximo ao divisor de águas em terreno com baixa
indlnac;ão, fato que expõe que e o risco de se deslocarem até o empreendimento é
bastante Improvável em curto prazo de tempo.

Setor 2 - pontos 48.
Este ponto é melhor explicado dentro de um contexto geral. Trata-se de uma
antiga e grande cicatriz começando onde hoje é um mirante na Trilha Transcarioca. O
deslizamento relacionar.lo a esta cicatriz, tem aproximadamente 150 metros de
extensão e cerca de 30 de largura, sendo que em certos focais, pela Imagem do
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A1-618

PREFEITURA DA CIDADE 00 RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habilaçao
Fundação Institui o de Geotéenlea do Munlcfpio do Rio de Janeiro

ANEX04
(

OFÍCIOS ENCAMINHADOS

Campo de São Cristôv~o. 268-1•e 3' andares - SâoCristóvão-Riode Janeiro-CEP 20921-440
Telefone: 3878•7878
E.nail: georio@petj.~.gov.~r
A1-619

RIOii.1
PREFEITURA
etc ruo

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação
FundaÇ,aô lnstituto de Geolécnica do Munidp!o do Rkl oe Ja~1r<:1
Campo de São C<istóvão. 268 - 11: e ~ andares - Sâo Cristõvéo
Telefone 3B78-767S E-moil georto@pcrj.rjgov.bt

Ofí CÍ O Nº ~d-:iv/2019/GEO-RIO/ PRE

t.,
Rio, -1 -r

de julho de 2019.

Ao senhor

MARCELO JABRE ROCHA

Fundação Instituto das Águas do Município do
Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS

Assunto : obras de Macrodrenagem no Vidigal
senhor Presidente ,

(

Tendo em vista os acidentes geotécní cos com vítimas
fatais, ocorridos em área faveliz:ada do vidigal , nas chuvas
de fevereiro do corrente ano , verificou-se , como medi da
coadjuvante a mitigação do risco, a necessidade de
desenvolvimento e execução de um projeto de macrodrenagem,
com sistema de captação, amortecimento e condução de águas
pluviais ao destino correto, ao longo de um talvegue natural
de drenagem situado do final das Ruas Toja Martinez: e Regina
de carvalho, com o agravante do referido curso d' água estar
ocupado por diversas mor adi as, conforme se vê nas figuras
anexadas ao presente oficio.
como não detemos a competência e a expertí se para
realização desse tipo de intervenção,
solicitamos a ~
co1aboração dessa Fundação para o desenvolvi menta e execução
de um sistema de drenagem responsável pela destinação
ordenada das águas daquela localidade. Tal apoio também irá
corroborar para a remoção das moradias que obstruem a

A1-620

RIOtl

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação

PREFEITURA

Fundação ln!ltttu1e> de Geotéaiic:a do M"1\iCi1:>iO do R:io <le JsnetrO

<i,EÇ AIO

C•mpo de Sào Cns16v~o. 268-1~ e 32 •ndares - São Cti$16v~o
,e,~fooe 3878-7876 E-mat: georio@pi;,j.tj gov.ilr

passagem do fluxo natural da água e que também se encontr am
em situação de alto risco geológico .
Em contribuição à sol icitação, podemos fornecer o
aerolevantamento a laser para o local com curvas de nível com
precisão de 0,5 metro.
Na certeza de estarmos realizando a melhor solução
para a grave situação de risco geológico e hi dro1ógi <.
manifestamos nossos mais el evados votos de esti ma e
consideração .
Atenciosamente,

,,/

'

0(/~(f- o/v

ENGº ERNESTO F8RREIRA MEJIDO

Fundacão "GEO-RIO
Prêsidente

(

2

A1-621
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RIOtiJ

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação

PREFEITURA

Funday~o tnstihno de Georêc:rü:a do Munictpio do Rio e,~ Janeir.:,
Campo de S~o Cristõvãc-. 268 - 1! e 31: andares - São Crcs:tõvão
Telef.:,ne 3BiS-7$76 E-O)ail geor1o@poj.r;.go,,..br

GEO RIO

Ofício Nº ~~~/2019/GEO-RIO/PRE

·--

Rio, J I de agosto de 2019.

Ao Senhor
EDSON TAVARES DA SILVA

Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil - S/ SUBPDEC
<

Assunto: Encaminha Laudo de vistoria
Ref. Pedido de vistoria 1727/ 2019
Rua santa Alexandrina, 1459
casa ao lado do nº 15
santa Alexandrina - Rio comprido
Senhor subsecretário,

Encaminhamos a vossa Senho ria cópia do Laudo ' de
vistoria GEO-RIO Nº 616/2019, solici tando atendimento ao
previsto no subitem 9.1 do parecer.
A IH/SUBH e a IH/SUBTO/COOPE/ GDEM serão acionadas
por esta Fundação.

Atenciosamente ,

cf;'-é,J~{ 1 ' ~
ENGº 'ERNES"PO FERREIRA MEJIDO

Fundação GEO-RIO
Presidente

A1-622
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Secretaria Munit:ipal de Ordem Pública
Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil

1

CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA Nº 07770/19 REALIZADA PELA GERêNCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À RUA
UM 17 CASA- ROCINHA, EM 09 DE ABRIL DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
encosta densamente ocupada por edificações de baixo padrão
construtivo, executadas sem o auxílio de responsáveis técnicos
habilitados.
No ato da vistoria constatou-se que um talude com inclinação
acentuada, contendo imóveis de múltiplos pavimentos à jusante, sofreu
um deslizamento de terra de grande monta expondo estas edificações a
risco potencial de soterramento devido a eventual movimento de terra.
PROVIDÊNCIAS: Procedeu-se as interdições dos imóveis conforme os
AI's 2073/2019 a 2074/2019 em anexo.
À Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro GEO-RIO para providências urgentes.
- A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos SMASDH para promover a remoção das famílias.
A X.XVII RA da Rocinha para conhecer.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro ANTONIO JOSE SILVA MACIEL,
Matricula 10/2425148."

Copiei iel ~'.\"te em, 29/05/2019.
LEAND O
Matricula .

l\ 064-7
VALHO

ATENÇÃO
A presente CÓPIA AUTtNTICA documenta. tão somente. vistoria de emefllênci• realizada por
téctlloos desta SUBDEC. com o objetivo de spurar a existência de passiveis fiscos envoMClos na
otonência comunicada. A constatação de risco iminente e seu dlmen$!onamento detenn!nam o
acionamento dos órgãos. afins do SISTEMA. onde as informações concludente,s sobre o evento
poderão ser oblldas

A1-623
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Ordem Pública
Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil

~

CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA OE EMERGÊNCIA (BOLETIM OE
OCORRÊNCIA Nº 07865/19 REALIZADA PELA GERÊNCIA OE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À RUA
BARAO OLIVEIRA CASTRO 96 APTO 102 • JARDIM BOTANICO, EM
11 DE ABRIL DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de

prédio residencial multifamiliar de 3 pavimentos. Em vistoria ao local
verificou-se que a unidade 102 sofreu desabamento de uma parede da
área de serviço devido a enxurrada de água e lama ocorrida durante a
forte chuva do dia 8, que invadiu seu interior. No momento da vistoria
verificou-se a necessidade de obra de recuperação no local.
PROVIDÊNCIAS: • A Subgerência de Vistoria Estrutural /
UIH/SUBU/CGLF/GFP/SUBVE para analise e providencias.
- O imóvel encontrava -se sem o responsável presente.
A Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB para
limpeza e remoção.Vistoria Realizada pelo Engenheiro PAULO VIEIRA
BANDEIRA OE MELO, Matrícula 014/205221."

ATENÇÃO
A presento CÓPIA AUTtNTICA documenta. tão somente, viMoria de emergência realizada Por
técnk:os deslll SUBOEC, com o objetivo de aJ)<lrar a existência de possíveis tisoos envolvidos na

ooor~ne!a comurücade. A constataçao de risco iminente e seu dimensionamento determinam o
aciooamento dos órgãos afins do SISTEMA. onde as infom,a~ condudentes sobre o evento
poderão ser obtidas.
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Secretaria Municipal de Ordem Pública
Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil

CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA Nº 07866/19 REALIZADA PELA GERêNCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À RUA
BARAO OLIVEIRA CASTRO 96 APT° 104 - JARDIM BOTANICO, EM
11 DE ABRIL DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
prédio residencial multifamíliar de 3 pavimentos. Em vistoria ao local
verificou-se que a unidade 102 foi invadida por enxurrada de água e
lama ocorrida durante a forte chuva do dia 8, que invadiu todo os
cômodos, destruindo todos os moveis e objetos.
No momento da
vistoria verificou-se a necessidade de obra de recuperação no local.
PROVIDÊNCIAS: - À Subgerência de Vistoria Estrutural /
UIH/SUBU/CGLF/GFP/SUBVE para analise e providencias.
- O imóvel encontrava -se sem o responsável presente.
À Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB para
limpeza e remoção.Vistoria Realizada pelo Engenheiro PAULO VIEIRA
BANDEIRA DE MELO, Matricula 014/205221."

Copiei

ente em, 29/05/2019.

LEAN

ATENÇÃO
A presente COPIA A~NTICA documenta. tllo somente, vistoria de emergência resliz.ada por
têenteos desta suaoec. com o objetivo d& apura, a existência de posstveis. riscos envolvido~ na
oeorréne!a comunicada. A oonstataçao de risco iminente e $eu dimensionamento determinam o
acionamento dos órgaos afins do SISTEMA, onde as info,maçOes ooncludenles sobre o evento

poderão ser obtidas.
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM
DE OCORRÊNCIA Nº 08020/19
REALIZADA PELA GERÊNCIA DE ENGENHARIA DESTA
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
RUA JOSE 54 - MANGUINHOS, EM 25 DE ABRIL DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
uma construção unifamiliar de 3 pavímentos, onde estão ocorrendo
trincas de massa nas paredes e tetos dos cômodos, aparentemente
sem qualquer risco de natureza estrutural.
PROVIDÊNCIAS: Arquivar.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro JACOB SALEM. Matricula

10/0660837."
Copiei fielmente,

VISTO
28/06/2019
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA Nº 08052/19 REALIZADA PELA GERÊNCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À RUA
MARIA DO CARMO 00 - ROCINHA, EM 10 DE ABRIL DE 2019.

<

e

DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
elevada encosta acentuadamente inclinada onde ocorreu grave
deslizamento, provocando desabamento total em uma residência e
graves danos em outras duas, todas localizadas na atual crista do
talude formado após o sinistro. Há várias outras residências construidas
na crista do talude ou próximas a este, que estão em grave risco, já que
existe a possibilidade iminente de prosseguimento do deslizamento,
principalmente se ocorrerem fortes chuvas. Encaminhamos com
urgência ao órgão especializado para avaliação e providências urgentes
necessárias, já que ninguém deve continuar habitando essas
residências com risco, enquanto não estiver o mesmo eliminado por
intervenção definitiva.
PROVIDÊNCIAS: -A Fundação Instituto de Geotécnica do Município do
Rio de Janeiro - GEO-RIO para ciência e providências.
- Autos de Interdição nº 3424/2019; nº 3425/2019; nº 3426/2019; nº
3427/2019; nº 3428/2019; nº 3429/2019; nº 3430/2019; nº 3431/2019; nº
3432/2019; nº 3433/2019; nº 3434/2019; nº 3435/2019; nº 3865/2019; nº
3867/2019.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro ALEXANDER GEORGIADIS,
Matrícula 10/1565670."

LEAND

ATENÇÃO
A presente CÓPIA AUTÊNTICA doaime"ta. t~o somente, vistoria de emergêneia reali,:ada por
têcnic:os desta SU8DEC, com o objetivo de apurar a existência da possfv81s riscos envolvidos. na
ooorténcia comunicada, A constatação de risco iminanle e sau dnlansionamanto dete,minem o

aeionam~nto dos ótgãos
poderão ser obtidas.

ar,11S do SISTEMA, on<1e as iMormaç6es concJudentes sobre o evento
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM
DE OCORR~NCIA Nº 08219/19
REALIZADA PELA GERÊNCIA DE ENGENHARIA DESTA
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART 875 - VIOIGAL, EM 10
DE MAIO DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: 'Trata-se de
risco de deslizamento de elevada encosta acentuadamente inclinada,
aparentemente ainda não totalmente estabilizada. Tão elevada a
altura que pode ainda ocorrer projeção de material sobre a Avenida
Niemayer. No momento da vistoria havia trabalhadores da GEO-RIO
no local, fazendo marcações. Encaminhamos ao órgão especializado
para ciência e providências.
PROVIDÊNCIAS: -À Fundação Instituto de Geotécnica do Município
do Rio de Janeiro - GEO-RIO para ciência e providências.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro ALEXANDER GEORGIADIS,
Matricula 10/1565670."
Copiei fielmente,

VISTO

13/06/2019

A1-628

CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM
DE OCORRÊNCIA Nº 08254/19
REALIZADA PELA GERÊNCIA OE ENGENHARIA DESTA
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART 547 -VIOIGAL, EM 10
OE MAIO DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
risco de deslizamento de elevada encosta acentuadamente inclinada,
aparentemente ainda não totalmente estabilizada. Tão elevada a
altura que pode ainda ocorrer projeção de material sobre a Avenida
Niemayer. No momento da vistoria havia trabalhadores da GEO-RIO
no local, fazendo marcações. Encaminhamos com urgência ao órgão
especializado para ciência e providências.
PROVIDÊNCIAS: -À Fundação Instituto de Geotécníca do Município
do Rio de Janeiro - GEO-RIO para ciência e providências.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro ALEXANDER GEORGIADIS,
Matricula 10/1565670."
(

Copiei fielmente,

VISTO

28/06/2019

A1-629

CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGêNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA Ncr,08257.f
REALIZADA PELA GERÊNCIA OE ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA
DE DEFESA CIVIL À
RUA PAULA RAMOS 452 • RIO COMPRIDO, EM 08 DE MAIO DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANALISE TÉCNICA VISUAL: ''Traia-se de ruptura
parcial do muro de contenção de talude de aproximadamente 12m de altura, cujos
escombros atingiram as vagas cobertas/descobertas situadas nos fundos do
estacionamento de velculos. Há risco de prosseguimento do
deslizamento/escorregamento de solo, motivo pelo qual a área com risco foi
interditada/isolada com fila desta SUBPDEC. sendo lavrado, preventivamente, o
Auto de Interdição nº 3546/2019 (em anexo}. recebido e assinado pela Sra. Maria
das Graças Luiz de Almeida, CPF nº 053.813.564-63, RG nº 4542219 lnstitulo de
Identificação Tavares Buril - IITB/PE. Também foi constatado muro frontal de
aproximadamente 4m de altura apresentando rachaduras e em mau estado de
conservação. Na ocasião da vistoria orientamos a Sra. Maria das Graças a tomar
providências quanto â correção dos problemas identificados, através de
profissional habilitado, registrado no CREA/CAU. a fim de evitar o agravamento do
quadro.
Encaminhamos ao órgão competente e especializado - Fundação Instituto
de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro • GEO-RlO para ciência e
providências urgentes quanto â avaliação da estabilidade do talude.
Encaminhamos â Subgerência de Vistoria Estrutural /
UIH/SUBU/CGLF/GFP/SUBVE - para ciência e providências urgentes quanto â
segurança e estabilidade do muro frontal do imóvel em tela e para aplicação de
sanções, cuja necessidade for manifesta.
PROVIDÊNCIAS: Interdição Administrativa - Auto de Interdição n• 3546/2019, em
anexo.
Isolamento/sinalização com fita desta SUBPDEC da área do estacionamento com
risco.
A Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO
para ciência e providências urgentes quanto à avaliação da estabilidade do talude.
A Subgerência de Vistoria Estrutural/ UIHISUBU/CGLF/GFP/SUBVE - para
ciência e providências urgentes quanto â segurança e estabilidade do muro frontal
do imóvel em tela e para aplicação de sanções. cuja necessidade for manifesta
Vistoria Realizada pelo Engenheiro ANDREI RAYBOL T DOS SANTOS, Matricula
10/2480176."
VISTO
28106/2019
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM
OE OCORR~NCIA Nº 08275/19
REALIZADA PELA GERÊNCIA DE ENGENHARIA DESTA
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART 857 - VIDIGAL, EM 17
DE MAIO DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANALISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
residência no interior da Comunidade do Vidigal, que foi
INTERDITADA pela Fundação Instituto de Geotécnica do Municipio do
Rio de Janeiro - GEO-RIO, ofícios 197, 210 e 214 de 2019. Não há
risco da estrutura de concreto aramado da residência colapsar, mas
existe alto risco GEOLÓGICO/GEOTÉCNICO.
Deverá ser demolida totalmente a construção.
Foi lavrado o seguinte Auto de Interdição 3587/2019.
Acompanhou a vistoria o Sr. André da Associação dos Moradores.
PROVIDÊNCIAS: - A Secretaria Municipal de Assistência Social e
Direitos Humanos - SMASDH, para acolhimento dos moradores da
residência;
-À Gerência de Fiscalização em AEIS e Favelas - IH/COOPE/GFAF,
para DEMOLIÇÃO da construção.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro EDUARDO PIERRE DEL P.
CARNEIRO, Matrícula 11/1535236."
Copiei fielmente,

VISTO

13/06/2019

A1-631

CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM
DE OCORRÊNCIA Nº 08330119
REALIZADA PELA GERÊNCIA OE ENGENHARIA DESTA
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
RUA PAULA RAMOS 402 CASA - RIO COMPRIDO. EM 08 DE
MAIO DE 2019.

DESCRIÇÃO RESTRITA A ANALISE TÉCNICA VISUAL: ''Trata-se de
imóvel residencial multifamiliar, de 07 pavimentos (Edifício lrapuru).
Em vistoria ao imóvel, nos locais indicados pela solicitante, foi
constatado
No momento da vistoria, não foi verificado risco iminente de colapso
estrutural, porém a solicitante foi orientada a tomar providências
quanto à correção dos problemas identificados, através de profissional
habilitado, registrado no CREA/CAU, a fim de evitar o agravamento do
quadro.
PROVIDÊNCIAS: Arquivar.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro ANDREI RAYBOLT DOS
SANTOS, Matrícula 10/2480176."
Copiei fielmente,

VISTO
28/06/2019

A1-632

CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM
DE OCORRÊNCIA Nº 08386/19
REALIZADA PELA GER~NCIA DE ENGENHARIA DESTA
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
RUA BENEDITO CALIXTO 91 - VIDIGAL, EM 12 DE ABRIL DE
2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
casa de 2 pavimentos com fachada no emboço, construída de forma
emplrica e sem embasamento técnico. Compareci ao local e constatei
que houve deslizamento do talude localizado a montante do imóvel em
tela em função das chuvas ocorridas no dia 09 de abril.
De acordo com a solicitante seu imóvel está interditado desde 2010.
Vale ressaltar que a Fundação Geo-Rio, na presente data está
realizando obras de contenção no nº 93 e 95 deste logradouro, ou
seja, nos terrenos vizinhos ao imóvel em tela.

PROVIDÊNCIAS: A Fundação Instituto de Geotécnica do Município do
Rio de Janeiro - GEO-RIO à para ciência e providências cabíveis.

Vistoria Realizada pelo Engenheiro QUINTINO DO CARMO NETO,
Matrícula 10/2425460."
Copiei fielmente,

VISTO

28/06/2019

A1-633
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CÓPIA AUTêNTICA DA VISTORIA OE EMERGÊNCIA (BOLETIM OE OCORRÊNCIA
N°08444/1$
REALIZADA PELA GERÊNCIA OE ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE
DEFESA CIVIL À
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART 853 • VIDIGAL, EM 12 DE ABRIL DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "CÓPIA PRONTA :
Encaminhado para GEO-RIO.
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART,853 -VIDIGAL AI 2633/20
DATA 11/04/2019 - IMÓVEL· AV. PRESIDENTE JOÃO GOULART, 857 CS 8- VIDIGAL.
RECEBIDO POR: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, CPF 016787717-83
0844419
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART,853 -VIDIGAL
2634/20
11/04/2019 IMÓVEL - AV. PRESIDENTE JOÃO GOULART. 857 CS:AVIDIGAL RECEBIDO POR: EL!ETE CONCEIÇÃO SILVA, RG 07564521-8
844419
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART,853 -VIDIGAL
2635/20
11/04/2019 IMÓVEL· AV. PRESIDENTE JOÃO GOULART, 857 CS:B VID!GAL. RECEBIDO POR: ELIETE CONCEIÇÃO SILVA(IRMÃ}. 075645218, EM NOME
DE: JORGE LUIZ DA SILVA
0844419
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART,853 -VIDIGAL
2636/20
11/04/2019 IMÓVEL- AV. PRESIDENTE JOÃO GOULART, 857 CS5 FDS VIDIGAL. RECEBIDO POR: PAULO CESAR BENTO, RG 08600505-5
0844419
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART,853 -VIDIGAL
3188/20
11/04/2019 IMÓVEL-AV. PRESIDENTE JOÃO GOULART, 855 CS3 VIDIGAL.
RECEBIDO POR: CLEIDE APARECIDA JOUVIM, RG 04111043-8
0844419
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART.853-VIDIGAL
3189/20
11/04/2019 IMÓVEL-AV. PRESIDENTE JOÃO GOULART, 857 CS9 VIDIGAL.
RECEBIDO POR: WAGNER SANTANA VIEIRA. RG 21887444-4
3190120
0844419
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART,853 -VIDIGAL
11/04/2019 IMÓVEL· AV. PRESIDENTE JOÃO GOULART, 857 CS4 VIDIGAL.
RECEBIDO POR: JOSÉ ILTON DE SOUZA FERNANDES, RG 33019068-7
3192/20
0844419
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART.853 .VIDIGAL
11/04/2019 IMÓVEL-AV. PRESIDENTE JOÃO GOULART, 857 CS2 VIDIGAL
RECEBIDO POR: MOARA GOMES VIANNA, RG 13153103-0
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART,853-VIDIGAL
3193/20
0844419
11/04/2019 IMÓVEL-AV. PRESIDENTE JOÃO GOULART, 855 CS2 VIDIGAL.
RECEBIDO POR: MURILO MOACYR DA SILVA(FILHO), RG 11372442-1, EM NOME DE:
AVOMSILVA
0844419
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART,853 -VIDIGAL
3690/19
16/05/2019 IMÔVEL-AV. PRESIDENTE JOÃO GOULART. 853 A. VIDIGAL.
RECEBIDO POR: JOÃO CARLOS OLIVEIRA LIMA. RG 1937558-90 SSP-CE
0844419
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART,853-VIDIGAL
3691/19
16/05/2019 IMÓVEL -AV. PRESIDENTE JOÃO GOULART, 857 CASA5VID1GAL. RECEBIDO POR: MARIA EULANIA R. DA SILVA, RG 25659408-6
0844419
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART,853 -VIDIGAL
4001/20
11/04/2019 IMÓVEL· AV. PRESIDENTE JOÃO GOULART, 857 CS7 VIDIGAL.
RECEBIDO POR: RENATA DE OLIVEIRA CORDEIRO, RG 245138615
0844419
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART,853-VIDIGAL
4002/20
11/04/2019 IMÓVEL· AV. PRESIDENTE JOÃO GOULART, 857 CS1 VIDIGAL.
RECEBIDO POR: ALCARENE CARNEIRO LIMA. CPF 109884257-00
0844419
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART,853 -VIDIGAL
4004/20
11/04/2019 IMÓVEL-AV. PRESIDENTE JOÃO GOULART, 857 CS3 FDS VIDIGAL. RECEBIDO POR: CARLOS EDUARDO, RG 08577416-4, EM NOME DE:
MARCELO DOS SANTOS
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0844419
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART,853 -VIDIGAL
4005/20
11/04/2019 IMÓVEL· AV. PRESIDENTE JOÃO GOULART, 855 CS1 VIDIGAL.
RECEBIDO POR: CARLOS EDUARDO BALDU(NO DE MELO. RG 08577416-4
4006120
0844419
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART,853-VIDIGAL
11/04/2019 IMÓVEL· AV. PRESIDENTE JOÃO GOULART, 853 • VIDIGAL.
RECEBIDO POR: RAIMUNDO GONÇALO DE LIMA FILHO, IFPRJ 012108985
0844419
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART,853-VIDlGAL
4007/20
11/04/2019 IMÓVEL· AV. PRESIDENTE JOÃO GOULART. 857 CS:C •
VlDIGAL. RECEBIDO POR: JOSIVALDO DA COSTA DANTAS. RG 2254286 SSPB

,

PROVIDÊNCIAS: Arquivar.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro TÉCNICO GEO-RIO, Matricula XXXXXXXX."
Copiei fielmente,

VISTO
13/06/2019
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA Nº 08462/19 REALIZADA PELA GERÊNCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
RUA PACHECO LEAO 1235 HORTO - JARDIM BOTANICO. EM 14
DE ABRIL DE 2019.
l

DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "O Sr.
Valdemir Costa dos Santos, vigilante no Horto, disse desconhecer o
solicitante, Sr. Walter e a ocorrência, e que é necessário saber o nº da
casa na comunidade.PROVIDÊNCIAS: Arquivar.Vistoria Realizada pelo
Engenheiro CLÁUDIA MUNIZ MOREIRA MAGNANI, Matrícula
l

014/177195."

(
{

29/05/2019.
(

ATENÇÃO
A pteSénte CÓPIA AVTéNTICA doeumenta. 1ao somente. v~tori& de eme111éncia realizada por
t~cnlcos deste SU!!DEC, com o objetivo de apurar a existência de po.ssíve~ risco~ envolvidos na

ocorr~a comunicada. A consllitação do risco iminente e seu dimensionamento determinam o
acionamento dos 6rgaos a~ns <10 SISTEMA. onde as ínforrnaç6os concludentes sob!'$ o evento
poderão ser obtidas..
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA N2 08477/19 REALIZADA PELA GERÊNCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA OE DEFESA CIVIL À RUA
JOSE INACIO 22 CASA 04- ROCINHA, EM 16 DE ABRIL DE 2019.

(

(

DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
residência de dois pavimentos mais terraço superior construída muito
próxima a crista de elevado talude onde paira risco de deslizamento, e
portanto ameaça a integridade física de pessoas e bens, motivo pelo
qual foram lavrados os autos de interdição. Cumpre mencionar que
neste mesmo talude, em área próxima, ocorreu grave deslizamento com
colapso total de outra residência que também era construída próxima à
crista do talude elevado e acentuadamente inclinado. Para eliminar o
risco existente, recomendamos seja executada adequada estabilização
na encosta em tela. Encaminhamos ao órgão especializado para ciência
e providências necessárias.
PROVIDÊNCIAS: À Fundação Instituto de Geotécnica do Município do
Rio de Janeiro - GEO-RIO para ciência e providências.
- Auto de Interdição nº 3685/2019 e n2 3686/2019
Vistoria Realizada pelo Engenheiro ALEXANDER GEORGIADIS,
Matrícula 10/1565670."
Copiei fielmente em, 29/05/2019.

<SÊRGIO~
RQUEIRA
Matrícula 230267-7

ATENÇÃO
A presenta CÓPIA AUT~IITICA oocumenta, tao somente. visiona oa emergência ,ealizada per
técnicos desla SUBOEC, com o objo~vo do apurar a existência da possíveis risoos envolvidos na

oeorténcia comunicada. A constatação da risco ímln.ei,ta e seu dimen~ionamento det8fminam o

acionamento dos órgãos afins do SISTEMA, onde as intorma96<;s oollciudentes sobre o evanlo
podarão sei obtlde.s.

A1-637
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA NR 08508/19 REALIZADA PELA GERÊNCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À RUA
JOSE INACIO 12 • ROCINHA, EM 16 DE ABRIL DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
ocorrência para qual já existe B.0 e encaminhamento.
Defesa Civil: Alexander Georgiadis (matr. 10/156.567-0)
RA Rocinha: Emerson
PROVIDÊNCIAS: Arquivar.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro ALEXANDER GEORGIADIS,
Matrícula 10/1565670."
Copiei fielmente em, 29/05/2019.

·----~

SERGIO DE A. CERQUEIRA
Matrícula 230267-7

ATENÇÃO
A presento CÓPIA AUTÊNTICA documenta. t~o somente, vistona da emergt;nela ,aaMzada por
técnicos desta SUBDEC. oom o objetivo do apurar a s,dstéflcía de possíveis riscos envolvidos oo
oconêntia comunicada. A constatação de risco iminente e seu dimen~ionamento determinam o
a<:io"ame"to dos órgãos afins do SISTEMA. onde as i"!ormaÇ<les concludentes sabre o '1Ver1\0
POdsr~o se, obtidas.
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA N2 08514/19 REALIZADA PELA GERÊNCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À RUA
JOSE INACIO 80 • ROCINHA, EM 16 DE ABRIL DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
ocorrência para a qual já existe B.O com encaminhamento.
Defesa Civil: Alexander Georgiadís (matr. 10/156.567-0)
RA Rocinha: Emerson
PROVIDêNCIAS: Arquivar.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro ALEXANDER GEORGIADIS,
Matrícula 10/1565670."

SERG

DE A. CERQUEIRA

Matrícula 230267-7
(

ATENÇÃO
A prasanie CÔPIA AUT~NTICA dooomenta, t~ somente, vistoria <Je emergência re.alizada por
técnicos desta SUBOEC, oom o objetivo de apurar a &xlsléncia de poss/veis 1iseos e,,voMdos na
ooorréncia oomunicada. A eonstataçào de risco iminent& e seu dimensionamento det~rmJnam o
acionamento dos órgãos afins do SISTEMA. onde as: informações ())RC!udentes sobre o evento
poderão ser obtidas.

A1-639

9
SOLICITANTE: MARILENE SILVA FRANÇA
DATA: 10/04!201911:47:15 HORA: 10/04/201911:47:15

TEL: O

Dados da Ocorrência
Tipo: VISTORIA EM AMEAÇA OE ROLAMENTO DE PEDRA
Endereço: RUA SANTA ALEXANDRINA 1459
Bairro: RIO COMPRIDO
Pontos de Referência: BARREIRA CURVA DOS
Endereço 2:
Descrição restrita a análise técnica visual:

(

Não foi passivei realizar a vistoria. A exemplo do COR-Rio, efetuamos contato
com os telefones fornecidos, por diversas vezes, em horários diferenciados, sem
sucesso.
EM 11/04/19: Trata-se de encosta instável
devido as condições de seu tipo de solo residual sedimentar deformado e
altamente saturado em corte de talude em 900 c/ aproximadamente 7 metros de
altura, definindo-se assim o risco iminente de deslizamentos, movimentos de
massa e/ou rolamentos de blocos rochosos de médio e grande porte encrostadas
na mata localizada a montante e. que podem rolar para cima das diversas
edificações residenciais abaixo citadas. Todas essas edificações, estão sito a rua
Santa Alexandrina, 1459 - Rio Comprido - Comunidade Paula Ramos e, são de
tipologia construtiva em alvenaria e estruturas de concreto armado convencional e
sem revestimentos externos, porém seus aspectos visuais são frágeis e de
metodologia executiva sem o mfnlmo de orientação técnica habilitada e de forma
inadequada, sendo a maioria delas de 1 até 3 pavimentos.
Portanto, foram determinadas interdições totais dessas edificações e,
também foi estabelecido orientação aos moradores para que saíssem das
mesmas e que procurassem local seguro distante dessa àrea de alto risco de
deslizamento.
Ressalta-se também que em uma das edificações encontra-se uma senhora
idosa PNE (Portadora de Necessidade Especial) sem condições nenhuma de
locomoção própria, vide Auto Interdição Nº 2624/2019.
Ao presente B.O. de nº 08541/19 anexa-se os seguintes Autos de Interdição:
"A.I. 2618/19 refere-se a R. Santa Alexandrina, 1459. Casa 13
"A.I. 2619/19 refere-se a R. Santa Alexandrina, 1459 - Casa 11 B
"A.I. 2620/19 refere-se a R. Santa Alexandrina, 1459 • Casa 15
"A.1. 2621/19 refere-se a R. Santa Alexandrina, 1459 - Casa 13A
"A.I. 2622/19 refere-se a R. Santa Alexandrina, 1459 • Casa 6
"A.I. 2623/19 refere-se a R. Santa Alexandrina, 1459 - Casa B
"A.I. 2624/19 refere-se a R. Santa Alexandrina, 1459 - Casa A
"A.I. 2625/19 refere-se a R. Santa Alexandrina, 1459 - Casa 5
"A.I. 2626/19 refere-se a R. Santa Alexandrina, 1459 - Casa 58
"A.I. 2627/19 refere-se a R. Santa Alexandrina, 1459 - Casa 3

A1-640
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"A.I. 2628/19 refere-se a
"A.I. 2629/19 refere-se a
"A.I. 2630/19 refere-se a
"A.I. 2631/19 refere-se a
"A.I. 2632/19 refere-se a

R. Santa Alexandrina. 1459
R. Santa Alexandrina, 1459
R. Santa Alexandrina. 1459
R. Santa Alexandrina, 1459 - Casa 38
R. Santa Alexandrina, 1459

Providências:
Arquivar.
À Geo-Rio para ciência e providências cablveis.
A SMASDH para ciência e providências cabíveis.

Vistoriante: ANDREI RAYBOLT DOS SANTOS
Matricula: 10/2480176
Data: 17/04/2019

{
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VlSTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM
DE OCORRÊNCIA Nº 08582/19
REALIZADA PELA GERÊNCIA DE ENGENHARIA DESTA
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART 857 SOBRE LOJA
FUNDOS~ VIDIGAL, EM 12 DE ABRIL DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL:
"Encaminhado para GEO-RIO.
PROVIDÊNCIAS: Arquivar.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro TÉCNICO GEO-RIO, Matrícula

XXXXXXXX."
Copiei fielmente,

(

VISTO
28/06/2019

A1-642
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA Nº 08715/19 REALIZADA PELA GERÊNCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À RUA
BARAO OLIVEIRA CASTRO 28 FUNDOS - JARDIM BOTANICO, EM
11 DE ABRIL DE 2019.

(

e

DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
imóvel residencial unifamiliar de 1 pavimento. Em vistoria ao local
verificou-se que existe nos fundos da edificação talude em aclive com
vegetação, de onde deslizou terra, água e arvores que atingiram a área
descoberta e o interior do imóvel ocasionando inclusive desabamento
parcial de parede da unidade. No momento da vistoria verificou-se
risco de novos deslizamentos e queda de árvores no local.
PROVIDÊNCIAS: - A Fundação Instituto de Geotécnica do Município do
Rio de Janeiro - GEO-RIO para analise e providencias.
- Foi lavrado o Auto de Interdição no.2340/19
Ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro CBMERJ para corte dos vegetais com risco de queda.
- A Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB para limpeza
e remoção.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro PAULO VIEIRA BANDEIRA DE
MELO, Matricula 014/205221."

Copiei tie

ente em, 29/05/2019.

ATENÇÃO
A presente COPIA AU~NTICA documenta, t~o $Omente, vistoria de emergência reatlzeda por
léerllcos desta SIJBOEC. com o objetivo de apurar a existência de possíveis riscos envolvidos M

oconêncta comunicada. A constatação de risco imine-f\1e e seu dimen-sionam.ento detennirtam o
aciona'™!nto dos õrg,os afins do SISTEMA, onde as info,me~ concludente$ sobre o evento

poderão ser obtida$.

A1-643

CÓPIA AUTtNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA Nº 08849119
REALIZADA PELA GERÊNCIA DE ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA
DE DEFESA CIVIL À
RUA DOZE DE JULHO 06 • VIDIGAL, EM 1ODE MAIO DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de risco de
desabamento de residência de um pavimento mais terraço superior, sendo que tal
risco é devido em grande parte a deslizamento de talude sobre o qual está
apoiado pilar de sustentação da residência. Há risco iminente de prosseguimento
do deslizamento/erosão que poderia provocar o descalçamento da sapata abaixo
do pilar já quase completamente descoberto. Devido à existência de indícios de
risco à pessoas e bens, deverá ser lavrado Auto de Interdição para local, o que
não pôde ser feito no momento da vistoria. Encaminhamos com urgência aos
órgãos especializados para ciência e providências julgadas necessárias.
PROVIDÊNCIAS: • À Fundação Instituto de Geotêcnica do Município do Rio de
Janeiro - GEO-RIO para ciência e providências.
· À Gerência de Fiscalização em AEIS e Favelas - IH/COOPE/GFAF para ciência
e provídências.
· A Coordenação de Operações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil COP/SUBPOEC para interdição da residência em questão.
{

AÇÕES DA COP/SUBPDEC
INTERDIÇÃO REALIZADA CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA 04401118
-AUTO DE INTERDIÇÃO: 1028/2018
MORADIA A MONTANTE DO TALUDE- AV. PRESIDENTE JOÃO GOULART,
S/Nº (RUA 12 DE JULHO • COM. DO VIDIGAL) RECEBIDO POR: LAILA RAISSA
(FILHA) RG 26489697-8
Vistoria Realizada pelo Engenheiro ALEXANDER GEORGIADIS, Matrícula
10/1565670."
Copiei fielmente,

VISTO
28/06/2019
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA Ne 08879/19 REALIZADA PELA GER~NCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
ESTRADA GAVEA 00 RUA ELISETE MARIA DOS SANTOS,CASA J9
(LABORIAUX) • ROCINHA, EM 30 DE ABRIL DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL:" Trata-se de
edificação residencial de 2 pavimentos, unifamiliar, locada em encosta,
sem o
executada com processos construtivos precários,
acompanhamento de responsável técnico. No ato da vistoria constatouse que o imóvel apresentava as seguintes patologias: infiltrações,
rachaduras de diversos padrões e magnitudes, tanto nos elementos de
alvenaria como também em elementos estruturais. Adicionalmente,
observou-se a ocorrência recente de um deslizamento de terra de
grandes proporções no talude à jusante da edificação. Considerando-se
os precários processos de execução, aliado ao mau estado de
conservação, as patologias observadas, e risco de novos
deslizamentos, relata-se que são consistentes os indícios que apontam
para o ris_co potencial de colapso da edificação.
~ROVIDENCIAS: Procedeu-se a interdição conforme o AI 04351/2019.
~ XXVII RA da Rocinha para conhecer.
A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos SMASDH para providências.
À Coordenadoria de Operações Especiais da Subsecretaria de
Infraestrutura - Gerência de Demolições - IH/COOPE/GDEM para
proceder a demolição do imóvel.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro ANTONIO JOSE SILVA MACIEL,
Matrícula 10/2425148."
Copiei fielmente em, 29/05/2019.

,.----- ---s<?2

SEHGIO DE A. CERQUEIRA
Matrícula 230267-7

ATENÇÃO
A p,esente CÓPIA AUTl:NTICA documenta, tão somente. vistoria de eme<gência realizada por
té<:nic<>s dEsta SUBOEC, com o objelivo de apurar a existéncia <le passiveis risco~ envolvidos na
ocorrência eomun~ad&. A constatação de ris.co iminente e seu cl.imensionam.ento de1enninem o
acionamento dos ~ s afins do SISTEMA, onde ail infom,ações concludentes soble o evento
poder~ ser oblidas,
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA Ng 08972/19 REALIZADA PELA GERÊNCIA DE
NGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA OE DEFESA CIVIL À
ESTRADA GAVEA 250 - ROCINHA, EM 29 DE ABRIL DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
risco de desabamento de duas árvores de grande porte plantadas em
encosta estabilizada com concreto projetado a montante da creche,
prédio de um pavimento de telhado de telhas, e portanto sem condições
adequadas de resistir a tamanho impacto. Tendo em vista a existência
de indícios de ameaça à integridade física de pessoas e bens, rogamos
à Coordenação de Operações da Subsecretaria de Proteção e Defesa
Civil - COP/SUBPDEC seja lavrado Auto de Interdição para o local.
PROVIDÊNCIAS: - À SUBPDEC/Árvores para avaliação e providências
julgadas necessárias.
- A COP/SUBPDEC para Interdição Administrativa da Creche Municipal
Lacyra Frazão.
- À 2iil Coordenadoria Regional de Educação - E/2ª CRE (Lagoa) para
ciência e providências necessárias.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro ALEXANDER GEORGIADIS,
Matrícula 10/1565670."

SERGIO-DE A. ERQUEIRA
Matricula 230267-7

ATENÇÃO
A presente CÔPIA AUT~NTICA documenta, t:.O somente, vistoria de emergência 1eallzada por
técnicos de-sra SUBOEC. com o objetivo d9 apurar a e-xlstêneia de possíveis riscos envolvi-dos na
ocorrência comunicada. A <::0nstateçãa de risco iminent4) 8 seu dimensionamento determinam o
acionamento dos órgãos afins ® SISTEMA. onde as informações ooncludente.9 sobre o evento
poderão ser obtidas.

A1-646

CÓPIA AUT~NTICA DA
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DE OCORRÊNCIA Nº 09032/19
REALIZADA PELA GERÊNCIA DE ENGENHARIA DESTA
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART 855 -VIDIGAL, EM 17
DE MAIO DE 2019.

C

DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: º10/05/2019:
Trata-se de risco de deslizamento de elevada encosta
acentuadamente inclinada, aparentemente ainda não totalmente
estabilizada. Tão elevada a altura que pode ainda ocorrer projeção de
material sobre a Avenida Niemayer. No momento da vistoria havia
trabalhadores da GEO-RIO no local, fazendo marcações.
Encaminhamos ao órgão especializado para ciência e providências.
17/05/2019: Trata-se de residência no interior da Comunidade do
Vidigal, que foi INTERDITADA pela Fundação Instituto de Geotêcnica
do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO. ofícios 197, 210 e 214 de
2019. Não há risco da estrutura de concreto aramado da residência
colapsar, mas existe alto risco GEOLÓGICO/GEOTÉCNICO.
Deverá ser demolida totalmente a construção.
Foi lavrado o seguinte Auto de Interdição 3586/2019.
Acompanhou a vistoria o Sr. André da Associação dos Moradores.
PROVIDÊNCIAS: 10/05/2019: -A Fundação Instituto de Geotécnica
do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO para ciência e
providências.
17/05/2019: -À Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos
Humanos - SMASDH, para acolhimento dos moradores da residência;
-À Gerência de Fiscalização em AEIS e Favelas- lH/COOPE/GFAF,
para DEMOLIÇÃO da construção.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro EDUARDO PIERRE DEL P.
CARNEIRO, Matricula 11/1535236."
Copiei fielmente,
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA N2 09261/19 REALIZADA PELA GERÊNCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À RUA
JOSE INACIO 04 - ROCINHA, EM
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: Vide B.O
8464/19 "Trata-se de ocorrência para a qual já existe B.O com
encaminhamento.
Defesa Civil: Alexander Georgiadís {matr. 10/156.567-0)
RA Rocinha: Emerson"
Vistoria realizada através do B.0. 09560/19, conforme a descrição a
seguir: 'Trata-se de prédio residencial de três pavimentos edificado em
área de encosta no local densamente ocupada, onde no momento da
vistoria não foram observados indícios de ameaça à integridade física
de pessoas e bens.
PROVIDÊNCIAS: - Arquivar.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro ALEXANDER GEORGIADIS,
Matrícula 10/1565670."
Copiei fielmente em, 30/05/2019.

~
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QUEIRA

230267-7

ATENÇÃO
A presente CÓPIA AUT~NTICA documenta, 1ão somente. vistoria de omorgéncia realizada por
técnicos desta SUBDEC. com o objetivo O') apurar a exi$tência de possíveis riscos envolvidos na
oco,rêncis comunlcada. A conslatação de risco iminente e i:;.eu dimensionamento determinam o
acionamento dos órgãos afins do SISTEMA, onde as informaçõss concludentes sobte o eve<>to
poderao ser obllda9.
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CÓPJA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA N2 09326/19 REALIZADA PELA GER~NCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À RUA
MARIA DO CARMO 14 RUA MARIA DO CARMO LABORIOU ROCINHA, EM 16 DE ABRIL DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
ocorrência não identificada. Para arquivar aguardando esclarecimento.
Defesa Civil: Alexander Georgiadis (matr. 10/156.567-0)
RA Rocinha: Emerson
PROVIDÊNCIAS:
Vistoria Realizada pelo Engenheiro ALEXANDER GEORGIADIS,
Matrícula 10/1565670."

Copiei fielmen

(

m, 29/05/2019.
)

Sl::RGIO DE A. CERQUEIRA
Matrícula 230267-7

ATENÇÃO
A presento CÓPIA AUTÊNTICA documenta, tão somente. visiona <lo emergência <ealizada por
técnicos desta SU8DEC, com o objetivo de apurar a existência de possíveis 1iseos envolvidos na
ooo,r~!a comunicada. A constatação d& risco iminente e seu dimens\Onamento determinam o
acionamento dos órgãos afins do SISTEMA, onde as informações oonc!Udsntes sobr<, o evento
poclerão ser obtl<la;.
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERG~NCIA (BOLETIM OE
OCORR~NCIA N2 09560/19 REALIZADA PELA GER~NCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À RUA
JOSE INACIO 08 CASA 5- ROCINHA, EM 18 OE ABRIL DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
prédio residencial de três pavimentos edificado em área de encosta no
local densamente ocupada, onde no momento da vistoria não foram
observados indícios de ameaça à integridade física de pessoas e bens.
PROVIDÊNCIAS: - Arquivar.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro ALEXANDER GEORGIAOIS,
Matrícula 10/1565670."
Copiei fielmente em, 29/05/2019.
~
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SERGIO DE A: C--;RQUEIRA
Matrícula 230267-7
(

ATENÇÃO
A presan10 CÓPIA AUTÊNTICA doctJmenta, tão soman10. vistoria dE.' eme1gê<lcia reali2adá por
técnicos desta SUBDEC. com o objetivo de apurar a existência oo possíveis riscos envolvidos na
ocorrência comuntcada. A constatação Oa tísco iminente a seu dimenstOnamenlo ct,etermlnam o
acionamento dos órgãos afins cio SISTEMA. onde as infonnaçõos concluóentas sobre o evento
po,;terão ser obtidas.
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERG~NCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA Nº 09606/19 REALIZADA PELA GERÊNCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA OE DEFESA CIVIL À RUA
BARAO OLIVEIRA CASTRO 22 CASA - JARDIM BOTANICO, EM 07
DE MAIO DE 2019.

(

(.

(

DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
edificação residencial de 2 pavimentos, de alto padrão construtivo,
afastada das divisas, com encosta a montante aos fundos do terreno.
No ato da vistoria, constatou-se que os muros divisórios laterais, direito
e esquerdo, que fazem divisa com os imóveis, 28 e 18, sofreram
colapso total devido as ultimas grandes chuvas que acometeram a
cidade do Rio de Janeiro. Observou-se, igualmente, que uma parede de
alvenaria do imóvel 28 também sofreu colapso total. Neste momento,
não foi observado nenhum risco iminente associado aos referidos
muros.PROVIDÊNCIAS: Arquivar.Vistoria Realizada pelo Engenheiro
ANTONIO JOSE SILVA MACIEL. Matrícula 10/2425148."

Copiei fi ·~.ent~ em, 29/05/2019.

LEAND ~'çA VALHO
Matrícula ·

1 064-7

ATENÇÃO
A presente COPIA AUltITTICA documenta, tao somente. vistoria de eme,gência realizada por
(/,(;jilO<>S desta SUBOEC, c<>m o objetivo de apurar a existência de POS$lvels rlsoo~ envolvidos na
oeonénci.9. comunicada, A eonstataç.ão de tisço iminen1e e sw dimens.lonamento determinam o
acionamento dos Ófl!ãos afins do SISTEMA. onde .,. infonnaç6e$ concludentes sobre o evento
poder3o ser obtidas.
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM
DE OCORR~NCIA Nº 09741/19
REALIZADA PELA GERÊNCIA DE ENGENHARIA DESTA
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
AVENIDA JOAO GOULART 928 C/ 04. VIDIGAL, EM 12 DE ABRIL
DE 2019.

(

DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "CÓPIA
PRONTA INTERNET : Trata-se de casa de 3 pavimentos com
fachada no emboço, construida de forma empirica e sem
embasamento técnico.Compareci ao local e constatei que aos fundos
da casa da solicitante, na Rua Silvío de Morais em frente ao nº 2,
existe um terreno onde o proprietário fez corte no talude em três
patamares. Esse corte foi realizado de forma empírica, em um terreno
instável e como o último patamar está muito próximo da fundação do
imóvel em tela faz-se necessário a realização avaliação mais
detalhada da estabilidade do terreno.Foi extraido o Auto de Interdição
0920/2019, assinado pelo Sr. Ademir Inácio dos Santos, representante
da Associação dos Moradores e que estava nos acompanhando no
momento da vistoria.
O Sr. Ademir ficou de entregar o Auto de Interdição para o proprietário
do imóvel que não estava presente no momento da extração e irá
informar ao proprietário que a obra só poderá continuar após a vistoria
da Fundação Geo-Rio.
PROVIDÊNCIAS:
À Fundação Instituto de Geotécnica do
Municipio do Rio de Janeiro • GEO-RIO • para ciência e medidas
cabíveis.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro QUINTINO DO CARMO NETO.
Matrícula 10/2425460."
Copiei fielmente,
VISTO
28/06/2019

A1-652

CÓPIA AUT~NTlCA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM
DE OCORRÊNCIA Nº 09773/19
REALIZADA PELA GERÊNCIA DE ENGENHARIA DESTA
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART 853 CASA- VIDIGAL, EM
1O DE MAIO DE 2019.

DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: 'Trata-se de
risco de deslizamento de elevada encosta acentuadamente inclinada,
aparentemente ainda não totalmente estabilizada. Tão elevada a
altura que pode ainda ocorrer projeção de material sobre a Avenida
Niemayer. No momento da vistoria havia trabalhadores da GEO-RIO
no local, fazendo marcações. Encaminhamos com urgência ao órgão
especializado para ciência e providências.
PROVIDÊNCIAS: -A Fundação Instituto de Geotécnica do Municlpio
do Rio de Janeiro - GEO-RIO para ciência e providências.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro ALEXANDER GEORGIADIS,
Matrícula 10/1565670."
Copiei fielmente,

VISTO
28/06/2019

A1-653
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERG~NCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA Ng 10120/19 REALIZADA PELA GERÊNCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À RUA
JOSE INACIO 08•A • ROCINHA, EM 29 DE ABRIL DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
residência de dois pavimentos mais terraço superior construída junto a
talude de encosta elevado e acentuadamente inclinado, na crista deste,
passível de deslizamento e comprometimento da residência, e tendo em
vista a existência de indícios de ameaça à integridade física de pessoas
e bens, foi lavrado o Auto de Interdição n9 3537/2019. Foi colocada lona
plástica no talude, com a finalidade de protegê-lo da infiltração.
Encaminhamos ao órgão especializado para avaliação e providências
julgadas necessárias.
PROVIDÊNCIAS: - Ao Instituto de Geotécnica do Município do Rio de
Janeiro - GEO-RIO para ciência e providências.
- Auto de Interdição n11 3537/2019
Vistoria Realizada pelo Engenheiro ALEXANDER GEORGIADIS,
Matrícula 10/1565670."

Copiei fielmente em. 29/05/2019.

c$ERG~

RQUEIRA

Matrícula 230267-7

(

ATENÇÃO
A presente CÓPIA AUTt.NTICA documania. tão somente. vistoria de eme,géncia realiza~a por
técnicos desta SUBOEC. com o objetivo de- apurar a existência de possíveis riscos envolvidos na
oconência comunicada. A con$lataç,1o da •Isco Iminente e seu dimensionamento determinam o
acionamento dos órgãos afins do SISTEMA, onde as informações concludentes sobra o evento
podeião ser obtidas.
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA Ne 10202/19 REALIZADA PELA GERÊNCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À RUA
JOSE INACIO S/N BECO DO SILVIO • ROCINHA, EM 16 DE ABRIL
DE2019.

(

DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
residência de um pavimento mais terraço construída próximo a talude
de elevada altura e indícios de provável instabilidade, e por ter sido
constatada a existência de indícios de ameaça à integridade do imóvel,
o mesmo foi interditado. É recomendável providência no sentido de
estabilizar a encosta para eliminar o risco existente. Encaminhamos ao
órgão especializado para as providências que se fizerem necessárias.
PROVIDENCIAS: - A Fundação Instituto de Geotécnica do Município do
RJ - GEO-RIO para ciência e providências
- À Secretaria Municipal
de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH para ciência e
providências
- Auto de Interdição n2 3684/2019
Vistoria Realizada pelo Engenheiro ALEXANDER GEORGIADIS,
Matrícula 10/1565670."
21/05/2019

ATENÇÃO
A presente CÓPIA AUTÊNTICA clocumenta, tão somento, visiona de emergência realizada por
técnicos desta SUBOEC, com o objetivo ele apurar a existência de possíveis dseos envolvidos na
ocorrencia eornunlcad&. A constatação 08 tisco iminente e seu dimensionamento <fetEff'l'\lnam o
acionamento dos ótgãos &fins do SISTEMA. onde as Informações conciuoantes sobre o evento
poderão ser oblidas.
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CÓPIA AUTÊNTICA DA
VISTORIA DE EMERGÊNCIA {BOLETIM DE
OCORRÊNCIA Nº 10462/19 REALIZADA PELA GERÊNCIA DE ENGENHARIA
DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À RUA PACHECO LEAO 1935
CASAS 1, 2, 3 -JARDIM BOTANICO, EM 07 DE MAIO DE 2019.

(

DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: ''Tratam-se de
edificações residenciais, de baixo padrão construtivo, edificadas sem o auxilio de
responsável técnico em comunidade (conhecida como Comuníade do Horto)
parcialmente locada sobre Faixa Marginal de Proteção de Curso o·água. Sobre as
unidades vistoriadas, destaca-se:
- Casa1: Trata-se de edificação residencial de 1 pavimento em mau estado de
conservação, severamente atingida pela enchente decorrente das últimas grandes
chuvas que acometeram a cidade do Rio de Janeiro. Foram observadas as
seguintes patologias no imóvel: rachaduras de diversos padrões e magnitudes,
infiltrações generalizadas em diversas lajes de cobertura • armações das lajes em
avançado processo de oxidação, risco de queda de revestimento, e risco potencial
de colapso parcial ou total da edificação. - Casa 2: Informaram-nos que este imóvel
pertence a Dona Maria Luiza de Oliveira, e que nao havia ninguém no local que
pudesse autorizar a realização da vistoria. - Casa 3: Trata-se de edificação
residencial de 2 pavimentos em razoável estado de conservação, locada muito
próxima à margem do Curso D'água que passa aos fundos do imóvel. Observamos
que o muro divisório aos fundos do imóvel colapsou devido à enchente decorrente
das últimas grandes chuvas que acometeram a cidade do Rio de Janeiro.
Adicionalmente, foram observadas patologias esparças como: rachaduras e
infiltações ao longo do imóvel. No ato da inspeção visual nao foi observado indicies
de risco iminente de colapso parcial ou global do imóvel, entretanto, considerando o
padrão construtivo, as patologias existentes e a proximidade do Curso D'Agua, fez·
se necessária a interdição preventiva do imóvel.
PROVIDÊNCIAS: Procedeu-se a interdição das casa 1 e 3 conforme os Ars
0716/2019 e 0717/2019 em anexo.
A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASOH para
providências urgentes.A Fundação Instituto das Aguas do Município do Rio de
Janeiro - RIO-AGUAS para providências.A Coordenaçiáo de Operações Especiais
da Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SC/COE para proceder
à demolição da casa 1. Responder ao Ofício CP! Res. 1450/2019 (Vereador
Tarcísio Motta}.Vistoria Realizada pelo Engenheiro ANTONIO JOSE SILVA
MACIEL, Matricula 10/2425148."
Cop· ·

lment em, 29/05/2019.

ATENÇÃO
A presente COPIA AUTtNTICA d<leomenta. tl!o somente. Vl$IOrla de: emergência real~da por
técnicos desta StJBOEC, com o objetivo 00: apur«lr a existência de possJvei$ riscos envolvidos na
ocottência comunicada. A conslataçao d'e riseo iminente e seu dimensionamento dete,minam o
aeionamemo dos órgãos afins do SISTEMA, on~e as Informações concludentes sobre o evento

poder:!o ser obtidas.

A1-656

ilRIO
--ORDEM PUOUCA
~

1
Cl~~:-:~~·::~:~!·folha..000'.560

PREFEITURA DA
Secretaria Municipal de Ordem Pública
Subsecretaria de Proteção e Defesa CMI

)·~~:m

1

l'.i

..

~

.

CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA N!? 11253/19 REALIZADA PELA GER~NCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À RUA
JOSE INACIO 09 • ROClNHA, EM 27 DE MAIO DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
residência de um pavimento situada em área de risco de deslizamento,
área esta onde já ocorreram deslizamentos anteriores, desde o
Laboriaux até a Rua Portão Vermelho. Tendo em vista o grave risco de
deslizamento, foi lavrado Auto de Interdição. Recomendamos
intervenção no sentido da estabilização da encosta em questão.
PROVIDÊNCIAS: - A Fundação Instituto de Geotécnica do Município do
Rio de Janeiro - GEO-RIO para ciência e providências.
- Auto de Interdição n2 3476/2019.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro ALEXANDER GEORGIADIS,
Matrícula 10/1565670."
Cop;~ fiel~

m, 29/05/2019.

SÉRGi(j=L)E . ERQUEIRA
Matrícula 230267-7

ATENÇÃO
A presente CÓPIA AUTtiNTICA d<><:umenta. tão somente, Yistona da EmErgêncie realizada por

técnicos. desta SU80EC. com o objetivo d~ apurar a existêflcia de possivsis ,iscos envolvidos na
ooottêncía comunicada. A ton::!ltateção da risco im!nent& e seu dimensionamento determinam o
acionamento dos órgãos. afins do StSTEMA. onda as informaÇ.08$ Oõnc!udentes sobre o evento
podenio ser oblldas.

A1-657

• ,:,: O.i<tf!ff!rcl:9 OS._»!~ 1<1'-""'l

1·

CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA OE EMERGÊNCIA (BOLETIM
DE OCORRtNCIA Nº 11574/19
REALIZADA PELA GERÊNCIA DE ENGENHARIA DESTA
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
RUA MAJOR TOJA MARTINEZ FILHO 130 130 FUNDOS - VIDIGAL,
EM 28 OE MAIO DE 2.019.

DESCRIÇÃO RESTRITA A ANALISE TÉCNICA VISUAL: "Em contato
telefonico a Solicitante informou que o imóvel já foi interditado e que
existe processo tramitando na GEORIO.
PROVIDÊNCIAS: Arquivar.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro ANTONIO JOSE SILVA MACIEL,
Matricula 10/2425148."
Copiei fielmente,

VISTO
28/06/2019

A1-658

CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA. DE EMERGêNCIA (BOLETIM DE OCORRêNCIA. N•
11787/19
REALIZADA PELA GERÊNCIA DE ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA OE DEFESA.
CIVILÀ
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART 8$3 • VIOIGAL, EM 23 oe MAIO OE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "COPIA PRONTA INTERNET Trata-se
de prédio residencial de três pavimentos que apresenta patologias em pilaras e laje esln.iturais.
Observamos descobrimento do concreto de revestimento e e)(J)osição da armadura oxidada. com
barras de ferro com a seção transversal Climinulda ou seccionadas. Recomendamos adequada
recuperaç!\o das patologias verificadas. O<:orreu deslocamento na escada lateral de acesso ao
imóvel, construida em encosta acentuadamente inclinada. Encaminhamos aos órgãos
especlallzados para ciência e providências necessérias.
PROVIOl:NCIAS: • À Gerência de Fiscalização em AElS e Favelas • IH/COOPE/GFAF para ciência
e providências.
• A Fundação lnsllMo de Geotécnica do Município do Rio ele Janeiro • GEO-RIO para ciência e
providências.
• A Coordenação de Operações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil • COP/SUBPDEC
para interdiçao administrativa do imóvel em tela.
AÇÕES DA COP/SUBPOEC
INTERDIÇÕES REALIZADAS PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 08444/2019
1 • AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART.853 ·VIDIGAL
AUTO OE INTERDIÇÃO: 3690/19
DATA: 16/0512019
IMÓVEL • AV PRESIDENTE JOÃO GOULART, 853 A. VIDIGAL. RECEBIDO POR: JOÃO
CARLOS OLIVEIRA LIMA. RG 1937558-90 SSP·CE;
2 • AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART,853 -VlDIGAL
AUTO DE INTERDIÇÃO: 4006120
DATA: 11/04/2019
IMÓVEL· AV. PRESIDENTE JOÃO GOULART, 853 • VIDIGAL. RECEBIDO POR: RAIMUNDO
GONÇALO DE LIMA FILHO, IFPRJ 012108985
Vistoria Realizada pelo EngenhelroALEXANOER GEORGIADIS. Matrícula 10/1565670."
Copiei fielmente.

VISTO
28/06/2019
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CÓPIA AUTêNTICA DA VISTORIA DE EMERGêNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA Nº 11865/19 REALIZADA PELA GERÊNCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À RUA
PACHECO LEAO 1037 - JARDIM BOTANICO, EM 20 DE MAIO OE
2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
residência unifamiliar de dois cômodos com um pavimento em tijolos
cerâmicos. Nos fundos existe residência maior onde reside Sra. Mauriza
Pereira de Souza, progenitora do solicitante. O piso do cômodo principal
(sala/quarto) foi levantado pela força das águas das chuvas de abril de
2019. Nota-se que esse edícula esta assentada em cima do que
aparenta ser uma caixa de drenagem {passagem/limpeza}.
No momento da vistoria não foi constatado risco iminente de colapso
estrutural.Foi feito contato telefônico com o solicitante da realização da
vistoria na data de hoje. O presidente da Associação de Moradores
acompanhou a vistoria, Sr. Emerson Souza, tel. 9.9820.5932.
PROVIDÊNCIAS: -À Fundação Instituto das Águas do Município do Rio
de Janeiro - RIO-AGUAS, para avaliação da caixa de drenagem.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro EDUARDO PIERRE DEL P.
CARNEIRO, Matrícula 11/1535236."

ATENÇÃO
A preoante CÓPIA AUT~NTICA documenta. 1ao SóMe<lle. vistoria de emerg~nela reallz&da por
léenicos destl> SUBOEC, com o objetivo de .purar a exi;téncia de possrvels risco; envolvidos na
oconênciâ comunieê!di:l. A constatação de riseo im!nen1e e seu dimensionamento detetminam o
ocionamento dos õrg:los afins do SISTEMA. onde as infotme.ções condudentes sobre o evento
poder:lo ser obtidas.

A1-660

CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERG!NCIA (BOLETIM oe OCORRÊNCIA
Nº 12104119
REALIZADA PELA GERêNCIA OE ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE
DEFESA CIVIL À
RUA SAO JOSE 56 - MANGUINHOS, EM 22 DE MAIO DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "CÓPIA PRONTA INTERNET:
Trata-se de imóvel residencial bifamiliar, com 2 pavimentos mais terraço, construido sem
o embasamento técnico de profissional habilitado e tecnicamente qualificado (engenheiro
/ arquiteto). com acréscimos verticais, embasados em métodos emplricos construtivos,
localizado na Comunidade de Manguinhos, em área denominada Parque João Goulart.
composto por diversas moradias de alvenaria e concreto armado. com dois a cinco
pavimentos, coladas as suas divisas, com estruturas sobrepostas, apoiadas e escoradas
umas as outras, com fiação da rede elétricas distribuídas em frente e sobre os imóveis.
Cabe ressaltar que essa área foi objeto de intervenção do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC). em 2008, gerenciado pela Empresa de Obras Públicas - EMOP do
Governo do Estado do Rio de Janeiro, quando foram suprimidas \/leias e demolidas
moradias para criação de novo arruamento, pavimentado e paralelo a Rua Leopoldo
Bulhões, em frente à Estação Ferroviária de Manguinhos.
O imóvel, da Rua São José, n. 0 56, foi objeto de vistorias anteriores desta Subsecretaria
de Proteção e Defesa Civil. sendo em 09/02/2017, atendendo a solicitação do oficio nº
009/2017 da Defensoria Pública, descrito no Boletim de Ocorrência nº 02025/17, em
07/12/2017, realizou-se nova vistoria, gerando o Boletim de Ocorrência nº 13964117 e em
2810312018 atendendo à solicitação do Departamento Geral de Defesa CÍl/il da Secretaria
de Estado de Defesa Cívil. DGDEC oficio nº 11412018, realizou-se vistoria gerando o
Boletim de Ocorrência nº 06471/18.
Em nova vistoria ao local foi constatado lndicos de infiltrações generalizadas no primeiro
pavimento, onde o morador já não se encontra no local, em que observamos estado de
insalubridade sem condições de habttabilidade, agravado pela ventilação precária e pelos
constantes alagamentos provocados pelo transbordamento do Rio Faria-Timb6,
principalmente nesse período onde foram observamos altos índices pluviométricos.
O segundo pavimento e no terraço apresentam fissuras nas paredes, em área onde foi
feito novo revestimento de emboço, porém náo observamos queda de revestimento e
ferragens expostas em processo de corrosão conseqüências de infiltrações, observadas
em vistorias anteriores.
A exemplo das vistorias anteriores desta SUBPDEC, não foi verificado indicies de risco
iminente de colapso estrutural.
Estiveram presentes ao local além da equipe da Coordenadoria de Operações Especiais
da Subsecretaria de Infraestrutura • Gerência de Demolições, representantes da
Defensoria POblica • NUTH, COOPE, Guarda Municipal • GM-RIO e PMERJ, para o
cumprimento de ordem judicial que consta no Processo: 0170193.50.2017.19.001.
A proprietária do imóvel Sra. Karla Regina Rezende da Silva - RG: 12.268.122-4. também
esteve presente a vistoria.
EM 22/5/2019: Complementação ao B.0. 12104/19, de 14 de Maio de 2019.
Em resposta à intimação 893/2019/MND para prestar esclarecimentos no Processo N.º
0170193-50.2017.8.19.0001 o engenheiro LEONARDO MITSURU YAMASHITA.
matrícula: 10/242.548-6 vem prestar esclarecimentos conforme segue.
1 - Quanto à estabilidade da casa 56;

A1-661

A Defesa Civil avalia risco através de inspeções visuais, que só permitem identificar
patologias mais agudas. Quando em função desta avaliação se configura risco iminente.
ou seja, patologias típicas que antecedem desabamentos. estruturas hipostática ou
estruturas em equillbrio instável. é lavrado um Auto de Interdição. os ocupantes do imóvel
são evacuados e em casos extremos a oonstrução é demolida. Quando o risco é
potencial, ou seja. situações que podem evoluir mal se os proprietários nao tomarem
providências, a Defesa Civil gera o Boletim de Ocorrência, pode ou nao interditar o imóvel
e faz os acionamentos pertinentes, cabendo em muitas situações ao proprietário do
imóvel tomar providências como realizar obras e manutenção.
A casa 56 não apresenta quadro de risco iminente, razão pela qual a Defesa Civil não
determinou a interdição ou a demolição. Quanto ao risco potencial. ele existe e está claro
no BO pela descrição do padrão de construção caótico oompletamente fora das normas e
da boa técnica, com patologias como infiltrações e fissuras. A evolução do quadro pode,
num futuro imprevislvel, criar situação de risco iminente, principalmente de houver
Influências externas. como o alagamento pela cheia do rio Faria Timbó. Cabe informar
ainda. que os instrumentos coerc~ivos legais dos quais o Município dispõe para compelir
proprietários de imóvels a realizar manutenções preventivas, são inócuos em áreas não
reconhecidas como logradouros oficiais e em Comunidades.
2 - Informar se o laudo anterior é claro que há abatimento das sapatas;
O BO 02025117 é claro e inequlvoco ao afirmar que houve recalque das fundações do
imóvel numeral 56. O processo de recalques aparentemente estabilizou, conforme
constatado em vistoria mais recente e descrito no BO 12208/19, ambos de autoria do
engenheiro Jacob Salem. Quanto à necessidade de reforço das sapatas. tendo em vista
que o processo de recalques aparentemente estabilizou, não se faz necessário. Já as
obras de manutenção continuam sendo necessárias.
3 - Se foram realizadas obras no local;
Parte das fissuras e infiltrações constatados anteriormente continuam existindo.
Entretanto, no segundo pavimento foram executadas obras refazendo emboço e cobrindo
ferragens expostas.
4 - Se o imóvel será atingido em caso de chuva;
De acordo com (vestlgios existentes no local e) relatos dos moradores, a água atinge um
n!vel elevado quando o Rio Faria Timb6 transborda. Com toda certeza a força de arrasto
da água representa um risco para a estabilidade da construção, caso ocorra como
descrito pelos moradores. Se a área foi objeto de intervenção gerenciada pela EMOP.
cabia a esta empresa avaliar as conseqüências de cheia do Rio Faria Timb6 e remover ou
nao as construções.
5 - Se inexiste o risco de desabamento; Não há patologias de risco iminente. que
justifiquem a demolição do imóvel. Quanto ao risco potencial de desabamento, ele existe,
como existe em qualquer construção executada por leigos em desacordo com as normas
técnicas. É de todo descabido que um engenheiro ateste a estabilidade e segurança de
um conjunto de construções com estrutura caótica, eivado de vlcios e com patologias
visíveis. Por outro lado, é importante ressaltar a dificuldade do trabalho do engenheiro da
Defesa Civil que precisa agir com muito critério, pois se condenar todas as construções
com risco potencial criara um problema social sem precedentes, pois todas as casas em
comunidades estaJiam automaticamente condenadas.
PROVIDÊNCIAS: À Coordenadoria de Operações Especiais da Subsecretaria de
Infraestrutura - Gerência de Demolições - IH/COOPE/GDEM para ciência e providências
cabíveis.
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"'"''· ouoo,;w,,:, ,, .,,..• .,. ,,• . A Defensoria Pública - Núcleo de Terras e Habitação· nuthdpge@gmail.com,
maludefensoria@gmail.com, danielmendesms@yahoo.com.br. aos cuidados da
Defensora Maria Lúcia Pontes.
A COOPE para ciência coope.smuih@gmail.com. aos cuidados Sr. Antônio Padrone.
EM 22/5/2019: Ao PJERJ -Tribunal de Justiça, em referência ao mandato de intimação
893/2019/MND, para ciência.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro LEONARDO MlTSURU YAMASHITA. Matrícula
10/2425486."

Copiei fielmente,

VlSTO
28/06/2019
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA Ne 12116/19 REALIZADA PELA GERÊNCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA OE DEFESA CIVIL À
ESTRADA GAVEA 000 PORTÃO VERMELHO - ROCINHA, EM 16 DE
MAIO DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
intenso deslizamento de elevada encosta acentuadamente inclinada,
observando-se que a encosta que deslizou vem desde o Laboriaux em
cota superior, estando a base na Rua Portão Vermelho. Ou seja, tratouse do prosseguimento do deslizamento da encosta que no Laboríaux,
onde está a crista, provocou desabamentos. A lama que desliza é
bastante liquefeita, e persiste o risco de prosseguimento desta elevada
encosta instabilizada, bastando que a mesma seja encharcada por
fortes chuvas. Tendo sido constatada a existência de indícios de
ameaça à integridade de pessoas e bens, o logradouro Portão
Vermelho foi interditado administrativamente. No momento da vistoria a
COMLURB retirava o material do deslizamento, que fechou toda a rua.
Encaminhamos com urgência ao órgão especializado para ciência e
providências necessárias.
PROVIDÊNCIAS: - À Fundação Instituto de Geotécnica do Município do
Rio de Janeiro - GEO-RIO para ciência e providências.
- Auto de Interdição n2 0034/2019.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro ALEXANDER GEORGIADIS,
Matrícula 10/1565670."

(

Copiei fielmente em, 29/05/2019.

~

SÊRGIOl)í (A:c;RQUEIRA
Matrícula 230267-7

ATENÇÃO
A presente CÔPIA AUT~l'ITICA documenta. t:lo somente, vistoria da emergência realizada por
técnicos d!ISta SUBOEC, com o objetivo do apurar a axlsté<l<:;a de posslveis riscos envolvidos na
00011éncia comunicada. A conslatação de risco iminent& e seu dimensionamento de{enninam a
acionamento dos órgãos allns do SISTEMA. onda as informações concludentes sobre o evento
podorão ser obtk!as.
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM
DE OCORRÊNCIA Nº 12208/19
REALIZADA PELA GERÊNCIA DE ENGENHARIA DESTA
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
RUA SAO JOSE 56 9, 27, 33, 43, 47, 49, 51, 55, 59, 61, 63, 68, 69 MANGUINHOS, EM 23 OE MAIO DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "16/05/2019:
Em nova vistoria realizada nos locais acima referidos, tratando-se de
construções feitas sem qualquer embasamento técnico de profissional
habilitado (engenheiro/arquiteto), localizado na comunidade de
Manguinhos, tendo de dois a cinco pavimentos, coladas nas divisas,
com estruturas sobrepostas, construídas inicialmente em área de
charco, com fundações rasas, ao lado da nova pista da Rua Leopoldo
Bulhões, já em uso. situada em frente da Estação de Manguinhos.Na
ocasião da primeira vistoria, foi observado abatimento nas sapatas do
imóvel de nº 56, sendo este bifamiliar de 2 pavimentos, sendo
observado no 1° pavimento sinais de infiltrações generalizadas, com
estado de insalubridade, sem condições de habitabilidade, sendo
observado desprendimento das camadas de recobrimento das
armaduras de algumas vigas e lajes, aparentemente, sem qualquer
risco de natureza estrutural. No 2º pavimento onde tinha se observado
o abatimento das sapatas em função da inclinação da laje de piso,
verificou-se agora, que houve acomodação desse abatimento, não
sendo mais necessária a retirada dos moradores, porém necessitando
de recuperação. Ainda no 2° pavimento e no terraço desse prédio, foi
constatada a existência de fissuras nas paredes, em área onde foi
feito novo revestimento de emboço, porém não observamos queda de
revestimento e ferragens expostas em processo de corrosão como
observado na vistoria anterior. A exemplo das vistorias anteriores
desta SUBPDEC, não foi verificado indlcios de risco iminente de
colapso estrutural.Foi observado que o local necessita de uma
drenagem superficial, pois ocorrem inundações que chegam a atingir
1,50 metros de altura ou mais, derrubando paredes dos imóveis. como
no caso da residência nº 59, que foi necessária a interdição da
mesma. Abaixo descrição dos imóveis revistoriados:
Rua São José, 09 - O imóvel não foi vistoriado. pois não existe
numeração na rua e nem os moradores conhecem a solicitante.
Trata-se de construção multifamiliar de dois
Rua São José, 27 pavimentos, já construído o 3° pavimento sobre a laje de cobertura da
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edificação, com telhado com telhas vãs, sendo observado trincas de
massa nas paredes e tetos dos cômodos, aparentemente sem risco de
natureza estrutural.
Trata-se de construção multifamiliar de quatro
Rua São José, 33 pavimentos, com telhado com telhas vãs, sendo observado trincas de
massa nas paredes e tetos dos cômodos, aparentemente sem risco de
natureza estrutural.
Trata-se de construção multifamíliar de três
Rua São José, 43 pavimentos, com telhado com telhas vãs, sendo observado trincas de
massa nas paredes e tetos dos cômodos, sem revestimento nas
fachadas externas, aparentemente sem risco de natureza estrutural.
Rua São José, 47 - Trata-se de construção unifamíliar de dois
pavimentos, com telhado com telhas vãs, sendo observado trincas de
massa nas paredes e tetos dos cômodos, aparentemente sem risco de
natureza estrutural.
Trata-se de construção multifamíliar de três
Rua São José, 49 pavimentos. com telhado com telhas vãs, sendo observado trincas de
massa nas paredes e tetos dos cômodos, aparentemente sem risco de
natureza estrutural.
Rua São José, 51 Trata-se de construção multifamiliar de quatro
pavimentos, feito com lajes pré-moldadas. com telhado com telhas
vãs, sendo observado trincas de massa nas paredes dos cômodos do
1° pavimento, aparentemente sem risco de natureza estrutural.
Rua São José, 55 - Trata-se de construção multifamiliar de quatro
pavimentos e um terraço descoberto sobre a laje de cobertura da
edificação, sendo observado trincas de massa nas paredes e tetos dos
cômodos, aparentemente sem risco de natureza estrutural.
Rua São José, 59 •
Trata-se de construção multifamilíar de dois
pavimentos, com telhado com telhas vãs, sendo observado trincas de
massa nas paredes e tetos dos cômodos, aparentemente sem risco de
natureza estrutural.
Trata-se de construção multifamiliar de três
Rua São José, 61 pavimentos. descoberto, onde estão ocorrendo infiltrações
generalizadas através da laje de cobertura da edificação. provocando
desprendimento de reboco nas paredes e tetos dos cômodos,
aparentemente sem risco de natureza estrutural.
Rua São José, 63 Trata-se de construção multifamiliar de dois
pavimentos, onde estão ocorrendo infiltrações generalizadas através
da laje de cobertura da edificação, provocando desprendimento de
reboco nas paredes e tetos dos cômodos, aparentemente sem risco
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de natureza estrutural. No primeiro pavimento foram observadas
trincas de massa nas paredes e tetos dos cômodos.
Rua São José, 68 Trata-se de construção multifamiliar de dois
pavimentos, onde estão ocorrendo infiltrações generalizadas através
da laje de cobertura da edificação, provocando desprendimento de
reboco nas paredes e tetos dos cômodos, aparentemente sem risco
de natureza estrutural. No primeiro pavimento foram observadas
trincas de massa nas paredes e tetos dos cômodos.
Trata-se de construção unifamiliar de um
Rua São José. 69 pavimento, onde estão ocorrendo infiltrações generalizadas através da
laje de cobertura da edificação, provocando desprendimento de
reboco nas paredes e tetos dos cômodos e com ferragens expostas,
necessitando de obras de recuperação, aparentemente sem risco de
natureza estrutural.
Todos os imóveis revistoriados acima mencionados a situação
relatada se manteve inalterada.

EM 23/05/2019: Complementação ao 8.0. 12208/19, de 16 de Maio
de 2019. Em resposta à intimação 892/2019/MND para prestar
esclarecimentos no Processo N.º 0170193-50.2017.8.19.0001 o
engenheiro JACOB SALEM, matrícula: 10/066.083-7 vem prestar
esclarecimentos conforme segue.
1 - Quanto à estabilidade da casa 56;
A Defesa Civil avalia risco através de inspeções visuais, que só
permitem identificar patologias mais agudas. Quando em função desta
avaliação se configura risco iminente, ou seja, patologias típicas que
antecedem desabamentos, estruturas hipostática ou estruturas em
equilíbrio instável, é lavrado um Auto de Interdição, os ocupantes do
imóvel são evacuados e em casos extremos a construção é demolida.
Quando o risco é potencial, ou seja, situações que podem evoluir mal
se os proprietários não tomarem providências, a Defesa Civil gera o
Boletim de Ocorrência, pode ou não interditar o imóvel e faz os
acionamentos pertinentes, cabendo em muitas situações ao
proprietário do imóvel tomar providências como realizar obras e
manutenção. A casa 56 não apresenta quadro de risco iminente, razão
pela qual a Defesa Civil não determinou a interdição ou a demolição.
Quanto ao risco potencia!, ele existe e está claro no BO pela descrição
do padrão de construção caótico completamente fora das normas e da
boa técnica, com patologias como infiltrações e fissuras. A evolução
do quadro pode. num futuro imprevisível, criar situação de risco
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iminente, principalmente de houver influências extemas, como o
alagamento pela cheia do rio Faria Timbó. Cabe informar ainda, que
os instrumentos coercitivos legais dos quais o Município dispõe para
compelir proprietários de imóveis a realizar manutenções preventivas,
são inócuos em áreas não reconhecidas como logradouros oficiais e
em Comunidades.
2 - Informar se o laudo anterior é claro que há abatimento das sapatas;
O 80 02025/17 é claro e inequívoco ao afirmar que houve recalque
das fundações do imóvel numeral 56. O processo de recalques
aparentemente estabilizou, conforme constatado em vistoria mais
recente e descrito no BO 12208/19, ambos de autoria do engenheiro
Jacob Salem. Quanto à necessidade de reforço das sapatas, tendo em
vista que o processo de recalques aparentemente estabilizou, não se
faz necessário. Já as obras de manutenção continuam sendo
necessárias.
3 - Se foram realizadas obras no local;
Parte das fissuras e infiltrações constatados anteriormente continuam
existindo. Entretanto, no segundo pavimento foram executadas obras
refazendo emboço e cobrindo ferragens expostas.
4 - Se o imóvel será atingido em caso de chuva:
De acordo com (vestígios existentes no local e) relatos dos moradores,
a água atinge um nível elevado quando o Rio Faria Timbó transborda.
Com toda certeza a força de arrasto da água representa um risco para
a estabilidade da construção, caso ocorra como descrito pelos
moradores. Se a área foi objeto de intervenção gerenciada pela
EMOP, cabia a esta empresa avaliar as conseqüências de cheia do
Rio Faria Timbó e remover ou não as construções.
5 • Se inexiste o risco de desabamento;
Não há patologias de risco iminente. que justifiquem a demolição do
imóvel. Quanto ao risco potencial de desabamento, ele existe, como
existe em qualquer construção executada por leigos em desacordo
com as normas técnicas. É de todo descabido que um engenheiro
ateste a estabilidade e segurança de um conjunto de construções com
estrutura caótica, eivado de vícios e com patologias visiveis. Por outro
lado, é importante ressaltar a dificuldade do trabalho do engenheiro da
Defesa Civil que precisa agir com muito critério. pois se condenar
todas as construções com risco potencial criara um problema social
sem precedentes, pois todas as casas em comunidades estariam
automaticamente condenadas.
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PROVIDÊNCIAS: Ao PJERJ - Tribunal de Justiça, em referência ao
mandato de intimação 892/2019/MND, para ciência.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro JACOB SALEM, Matrícula
10/0660837."
Copiei fielmente,

J ~ P-' 1€i1~ MF1t.t:tii®$
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VISTO
28/06/2019
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM
OE OCORRÊNCIA Nº 12331/19
REALIZADA PELA GERÊNCIA DE ENGENHARIA DESTA
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART 936 • VIDIGAL, EM 23
OE MAIO DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: 'Trata-se de
danos, infiltrações e forte rachadura, em muro de contenção de
aproximadamente 4,00 metros de altura a montante da residência em
questão. Para afastar o risco existente, este muro de contenção em
mau estado de conservação deve ser adequadamente conservado.
Recomendamos não seja construida residência no platô contido pelo
muro, evitando acrescer pressão sobre este. em local de risco.
Encaminhamos com urgência aos órgãos competentes e
fiscalizadores para avaliação, ciência e providências.
PROVIDÊNCIAS: - À Fundação Instituto de Geotécnica do Município
do Rio de Janeiro - GEO-RIO para ciência e providências.
-À Gerência de Fiscalização em AEIS e Favelas - IH/COOPE/GFAF
para ciência e providências.
-Auto de Interdição nº 3473/2019.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro ALEXANDER GEORGIADIS,
Matricula 10/1565670."
Copiei fielmente,

VISTO
28/06/2019
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Secretaria Munlclpal de Ordem Pública
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERG~NCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA N2 12399/19 REALIZADA PELA GERÊNCIA DE ENGENHARIA
DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À ESTRADA GAVEA 306
DENTRO DO PORTAO VERMELHO, AO LADO DA QUADRA DE TE· GAVEA,
EM 19 DE MAIO DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: 'Trata-se de prédio
residencial, com 4 pavimentos, construído de forma empírica dentro de comunidade
carente.
O prédio todo pertence ao Sr. Rafael Silva Matoso de Araújo que aluga as subunidades habitacionais.
Compareci ao local e constatei que o pré<lio está no topo de um talude que vem
deslizando gradativamente.
Durante as chuvas recentes o talude voltou a deslizar, no entanto ainda não
acarretou riscos iminentes de queda de estrutura.
Extraímos o Auto de Interdição para o imóvel n20932/2019, de forma total.
Informamos ao Sr. Rafael que o imóvel deve ser esvaziado e só deve voltar a ser
ocupado após uma avaliação mais minuciosa feita por profissional com registro no
CREA ou no CAU (Engenheiro ou Arquiteto} sobre a estabilidade do talude e da
estrutura do prédio.
PROVIDÊNCIAS: À Gerência de Fiscalização em AEIS e Favelas 1.H/COOPE/GFAF ' para ciência e providências no tocante imóvel supracitado.
A Subgerência de Vistoria Estrutural • U/SUBU/CGLF/GFP/SUBVE • para ciência e
ppssibilidade de uma melhor análise das estruturas do prédio supracitado.
A Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro • GEO-RIO •
para ciência e providências no tocante ao talude supracitado.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro QUINTINO DO CARMO NETO, Matrícula
10/2425460."

Copiei fielmen
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<SERGIÕ DE A. CERQUEIRA
Matricula 230267-7

ATENÇÃO
A presenie CÔPIA AUTéNTICA documenta, tao somente. vistorie de emergência ,eall.lada por
lécnl.:os desta SUBDEC. com o objetivo de apurar a existénda de posslvels riscos envolvidos na
ooorrénàa comunicada. A constatação de risco iminente s seu <Simensionamento determinam o
acionamento dos órgãos afins do SISTEMA. onde as infonnações eonetude<>tes sobre o evento
poderão ser obtidas.
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CÓPIA AUT~NTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM
DE OCORRÊNCIA Nº 12585/19
REALIZADA PELA GERÊNCIA DE ENGENHARIA DESTA
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART 00 RUA SAMUEL
RODRIGUES MUNIZ CASA 4 - VlDlGAL, EM 23 DE MAIO OE 2019.

DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
elevada encosta aos fundos do prédio residencial em tela, passivei de
deslizamento, agravando o quadro o fato de existir construido junto à
crista do talude imóvel de três pavimentos, grandes dimensões,
apoiado parcialmente sobre pilotis. Recomendamos não seja
ampliado/acrescido este prédio construído junto à crista do talude para
que não seja exercida mais nenhuma pressão sobre o talude
recoberto por vegetação de médio porte com árvores isoladas.
Encaminhamos aos órgãos especializados e fiscalizadores para
avaliação e providências necessárias.
PROVIDÊNCIAS: - À Gerência de Fiscalização em AEIS e Favelas·
IH/COOPE/GFAF para ciência e providências.
- A Fundação Instituto de Geotécníca do Muníclpio do Rio de Janeiro GEO-RIO para ciência e providências.
- Auto de Interdição nº 3472/2019.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro ALEXANDER GEORGIADIS,
Matrícula 10/1565670."
Copiei fielmente,

VISTO
28/06/2019
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM
DE OCORRÊNCIA Nº 12712/19
REALIZADA PELA GERÊNCIA DE ENGENHARIA DESTA
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART 2 4 FUNDOS - VIDIGAL,
EM 28 DE MAIO DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL:" COPIA
PRONTA INTERNET: Trata-se de edificação residencial de 1
pavimento, unifamiliar, locada em encosta, executada com processos
construtivos precários, sem o acompanhamento de responsável
técnico.
No ato da vistoria constatou-se que o imóvel apresentava as
seguintes patologias: infiltrações, rachaduras de diversos padrões e
magnitudes. tanto nos elementos de alvenaria como também em
elementos estruturais, especialmente nas lajes, que apresentam-se
com grande taxa de armaduras em avançado processo de corrosão
devido as infiltrações generalizadas. Considerando-se os precários
processos de execução, aliado ao mau estado de conservação e
também as patologias observadas, relata-se que são consistentes os
indícios que apontam para o risco potencial de colapso da edificação.

PROVIDÊNCIAS: Procedeu-se a interdição do imóvel conforme AI
0721/2019 em anexo.
À Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos SMASDH para providências (realocar a familia para viabilizar a
demolição do imóvel.)
A Coordenadoria de Operações Especiais da Subsecretaria de
Infraestrutura - Gerência de Demolições - IH/COOPE/GDEM - para
proceder a demolição do imóvel.

Vistoria Realizada pelo Engenheiro ANTONIO JOSE SILVA MACIEL,
Matrícula 10/2425148."
Copiei fielmente,
VISTO
28/06/2019
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM
DE OCORRÊNCIA Nº 12993/19
REALIZADA PELA GERÊNCIA DE ENGENHARIA DESTA
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
AVENIDA JOAO GOULART 940 -VIDIGAL, EM 23 DE MAIO DE

2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
acentuada erosão, instabilidade e escorregamento do solo em talude
aos fundos da residência em tela, no local onde o mesmo não é
protegido com concreto projetado. Ou seja, este talude é quase que
totalmente protegido com concreto projetado, à exceção de uma
pequena extensão junto à empena lateral da residência unifamiliar de
um pavimento em tela. Recomendamos completar toda a extensão do
talude com concreto projetado para eliminar o fator de risco existente.
Encaminhamos ao órgão competente e especializado para ciência e
providências.
PROVIDÊNCIAS: - A Fundação Instituto de Geotécnica do Município
do Rio de Janeiro - GEO-RIO para ciência e providências.
-Auto de Interdição nº 3474/2019.

Vistoria Realizada pelo Engenheiro ALEXANDER GEORGIADIS,
Matrícula 10/1565670."
Copiei fielmente,

VISTO
13/06/2019
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA N2 13082/19 REALIZADA PELA GERÊNCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À RUA
JOSE INACIO 11 - ROCINHA, EM 27 OE MAIO DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
residência de dois pavimentos situada em area de risco de
deslizamento. Àrea esta onde já ocorreram deslizamentos anteriores.
desde o Laboriaux ate a Rua do Portão vermelho. Tendo em vista o
grande risco de deslizamento. Foi lavrado auto de Interdição.
Recomendamos intervenção no sentido de estabilização da encosta em
questão.
PROVIDÊNCIAS: - A Fundação Instituto de Geotecnica do Municipio do
Rio de Janeiro - GEO-RIO para ciência e providências. - Auto de
Interdição n!l 3481/2019
Vistoria Realizada pelo Engenheiro ALEXANDER GEORGIADIS,
Matrícula 10/1565670."
Copiei fielmente em, 29/05/2019.
,,

ATENÇÃO
A presente CÔPIA AUT~NTICA documenta, tão somente, vistoria de emergência realizada por
técnicos deste SUBOEC, com o ob)etl,o óe apurar e existência de possíveis riscos envolvidos na
ocorrência comunicada. A. oonstata.ção de risco iminente <e: seu dimensionamento determinam o
acionamento cios 6'gãos alins do SISTEMA, onde as informações concludentes sobte o evento
poderão ser obtidas.
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA Nº 13096/19 REALIZADA PELA GERÊNCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA OE DEFESA CIVIL À RUA
JOSE INACIO OS CASA 09 - ROCINHA, EM 27 DE MAIO DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
residência de um pavimento situada em área de risco de deslizamento,
área esta onde já ocorreram deslizamentos anteriores, desde o
Laboriaux até a Rua Portão Vermelho. Tendo em vista o grave risco de
deslizamento, foi lavrado Auto de Interdição. Recomendamos
intervenção no sentido da estabilização da encosta em questão.
PROVIDÊNCIAS: - A Fundação Instituto de Geotécnica do Município do
Rio de Janeiro - GEO-RIO para ciência e providências.
-Auto de Interdição nº 3477/2019.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro ALEXANOER GEORGIADIS,
Matrícula 10/1565670."

nte em. 29/05/2019.

ATENÇÃO
A presente CÓPIA AUT'=NTICA <loa,manla, ll!o somente. vl$10ria de emergência reafilada por
técnicos desta SUBDEC. com o objetivo de apurar a existência de posslveis riscos envolvidos na
OC:OITênda comunicada. A con~tataç.3o de tiseo i'ninen1e e seu dirnensi-onamento determinam o
acionamento dos órgaos afins do SISTEMA, onde as informações coneludentes sobre o evento
poderão ser obtidas.
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CÓPIA AUTêNTICA DA VISTORIA OE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA Nº 13097/19 REALIZADA PELA GERêNCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
RUA JOSE tNACIO 06 - ROCINHA, EM 27 DE MAIO DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
residência de quatro pavimentos situada em área de risco de
deslizamento, área esta onde já ocorreram deslizamentos anteriores,
desde o Laboriaux até a Rua Portão Vermelho. Tendo em vista o grave
risco de deslizamento, foi lavrado Auto de Interdição. Recomendamos
intervenção no sentido da estabilização da encosta em questão.
PROVIDÊNCIAS: - À Fundação Instituto de Geotécnica do Município do
Rio de Janeiro - GEO-RIO para ciência e providências.
- Auto de Interdição nº 3479/2019.Vistoria Realizada pelo Engenheiro
ALEXANDER GEORGIADIS, Matrícula 10/1565670."

ATENÇÃO
A presente COPIA AUTÊNTICA dQC</menta, t~o somente. mtolia da emer~ncia !llalizada por
técnicos desta SUBDEC, com o objetivo de aputGr a existência de possivais m;cos envolvidos na
OOl>rtênda comunicada. A oonstata~o de risco imlneme e seu dimensionamento dala,minam o
acionam~to dos órgãos afins do SISTEMA, onde as lnfo,maç6es ooncludentes sobre o eve<>to
podorao ~r obtidas.
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CÓPIA AUT~NTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA Nº 13101/19 REALIZADA PELA GERÊNCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À RUA
JOSE INACIO 48 - ROCINHA, EM 27 DE MAIO DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de

residência de dois pavimentos situada em área de risco de
deslizamento,edificada na crista da encosta, área esta onde já
ocorreram deslizamentos anteriores, desde o Laboriaux até a Rua
Portão Vermelho. Tendo em vista o grave risco de deslizamento, foi
lavrado Auto de Interdição. Recomendamos intervenção no sentido da
estabilização da encosta em questão.
PROVIDÊNCIAS: - A Fundação Instituto de Geotécnica do Município do
Rio de Janeiro - GEO-RIO para ciência e providências.
-Auto de Interdição nº 3480/2019.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro ALEXANDER GEORGIADIS,
Matricula 10/1565670."

nte em, 29/05/2019.

ATENÇÃO
A presento CÔPIA AUTÊNTICA doc..nenta, tão somente. vistoria de emergência r~al!uda por
técnh:os deslB SUBDEC, com o obj<!!tivo de apur.ir a exist~ncia de po~lveis riscos envolvidos na
oeorr6nela comunicada. A constatação de cis.eo iminente e seu dimensionamento detenninam o
acionamento dos 6rgi'los aftns do SISTEMA. onda as informações concludentes sobre o evento
poderão sar obtidas.
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA Nº 13104119 REALIZADA PELA GERÊNCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À RUA
JOSE INACIO 347 - ROCINHA, EM 27 DE MAIO DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
residência de um pavimento situada em área de risco de deslizamento,
área esta onde já ocorreram deslizamentos anteriores, desde o
Laboriaux até a Rua Portão Vermelho. Tendo em vista o grave risco de
deslizamento, foi lavrado Auto de Interdição. Recomendamos
intervenção no sentido da estabilização da encosta em questão. O
acesso à residência sito à Rua José Inácio, 347 oferece risco, já que
passa por trilha em encosta altamente ínstabilizada.
PROVIDÊNCIAS: -À Fundação Instituto de Geotécnica do Município do
Rio de Janeiro - GEO-RIO para ciência e providências.
-Auto de Interdição nº 3478/2019.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro ALEXANDER GEORGIADIS,
Matrícula 10/1565670.

ATENÇÃO
A presento CÓPIA AUTêNTICA documenlB, tao somente, vistoria de emerg~ncla realizada por
técnicos des1a SUBOEC. eom o objetivo de apurar a existência de posslveis riscos envolvidos. n;)
ocorténei& comunicada. A constatação de tlsoo Iminente e seu dimensionamento det&1TTiinam o

acionamento dos órgãos afins do SISTEMA. onde as lnfom,aç~s concludentes sobra o evento
PQóerão stt ol>tldas.
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Prooe,so: Ol /002. $22/2019
Doto !',ex:; Ol/08/20H

Fls: 100S

Rut>tica:_ _,.~;,..:;._ _ _ __
Oata de emiss&o~ 06/09/2019
Hora Em1ss.5o~ 14: 32 ~ 3'1

TERMO DE ABERTURA
Aos QUINTO día(sl do mês de SETEMBRO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE. procedemos a
abertura do volume SEGUNDO do processo nº 01/002.522/2019 que se inaugura com esta folha sob o n º
300B. nos termos do art. 30 do Decreto nº 2.477/1980, republicado pelo Decreto nº 13.150/1994. com
a redação do Decreto nº 25.860, de 1 7 d& outubro de 200S.

1

1

1
1 .

Dado:, do Respons6vel pelo Registro no Si.su ,ma
Mplff<:vla: 208986-0

Nome: .)t)TtLO& MARTA ALVES

Oets: 06/09/2019

/

ASSINATURA
Dodos do AesponstiveJ PQ'la fmp,esséo do Relotõ,io

Matricula: 208986 - 0
Nomo; JUT1LDJ:: MAATA ALVES

1
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORR~NCIA Nº 03004/19 REALIZADA PELA GERÊNCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
CAMINHO SOUZA 27 - GUARATIBA, EM 27 DE FEVEREIRO DE

2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
um um imóvel ao final da rua, em terreno aclivoso, contido, aos fundos
por um muro de contenção, com vício construtivo, sobre o qual havia
um muro divisório que funcionava também como uma contenção
precária. dada o volume de terra em sua parte posterior.Ocorre que, na
ocasião da vistoria, verificou-se desabamento do muro divisório de
fundo com carreamento de parte da terra que estava apoiada nele,
porém não se observou risco iminente de queda da contenção de
concreto que ali permanecia.PROVIDÊNCIAS: A Fundação Instituto de
Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro - GEO-RIO, para
análiseVistoria Realizada pelo Engenheiro CLIMARCIO CAETANO DA
CRUZ, Matricula 10/2425288."
29/05/2019

nte em, 29/05/2019.

ATENÇÃO
A pn,sent$ CÓPIA AU'f-eNTICA dooumenla, !Ao someflle, vlslot~ da amorg6ncôa ,oalU:ada por
técnicos desta SUBDEC. (.()'1'\ o objetivo de ap11rar a êxi$1éncia de possiveis riscos envolvidos na

ocotrêncis comunicada. A eo"statação de risco Iminente e seu dimen~ionemento dele,minsm o
aelonatnénto dos 6rgllos afins do SISTEMA, onde as Jnfonna~ concludentes sobre o evento
poderão ser obtidas.
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA Nº 03010/19 REALIZADA PELA GERÊNCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
CAMINHO SOUZA 897 • GUARATIBA, EM 27 DE FEVEREIRO DE
2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
deslizamento de taludes de mais de 4,0 metros altura, inclinação média
em torno de 90°, de composição arena-argilosa, com vegetação, com
edificações a montante, afastada de 1 metro da crista e a jusante,
afastada de 2 metros do pé, situada em área com cerca de 2 casas e
próximas ao talvegue do relevo.
Na ocasião da vistoria, verificou-se que um grande volume de terra
escorregou pelo talude, lateral e frontal, fazendo com que a edificação
de montante ficasse muito próximo à crista. O talude encontrava-se
forrado por plástico, na intenção de sanar provisoriamente a
propagação do risco. A solicitante e sua mãe informaram que o local já
havia sido interditado, por esta razão não foi feita nova lavratura do
termo.
PROVIDÊNCIAS: À Fundação Instituto de Geotécnica do Município do
Rio de Janeiro - GEO-RIO, para análise e providências quanto a
estabilidade da encosta.
À Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos SMASDH, para providências cabíveis e encaminhamento à
Subsecretaria de Habitação / UIH/SUBH. Vistoria Realizada pelo
Engenheiro CLIMARCIO CAETANO DA CRUZ,
Matrícula
10/2425288."
Copiei

ATENÇÃO
A presente COPIA AUTENTICA doc.,menta, tão son\énte, vistoria de emergência realizada por
técnieos de$\a SUBOEC, com o objetivo de apura, a existência de posslveis riscos envolvidos na
ocorrência comunicada. A eons.tataç3o de riseo iminente- e seu dimensionamento detem'linam o
acionunento do~ órgaos afins do SISTEMA. onde as informações concludentes sobre o evento

pode~o ser obtida;.
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRêNCIA Nº 03178/19 REALIZADA PELA GERÊNCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À RUA
JOSE INACIO 47 • ROCINHA, EM 13 DE FEVEREIRO DE 2019.

(
{

DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Visando
agilizar o atendimento para o problema informado, visto que, em dias de
grandes precipitações pluviométricas, com base na interface entre os
órgãos do Sistema de Defesa Civil, enviamos à Fundação Instituto de
Geotécnica - GEO-RIO todos os locais que apresentam problemas
geológico-geotécnicos, que demandam a atuação da citada
Fundação.Por este motivo e sabendo que todos estes locais serão
atendido por profissional do órgão mencionado, efetuamos o
fechamento do chamado no âmbito da Defesa Civil, ficando o mesmo
pendente de conclusão, após a efetiva vistoria.Após tal vistoria, os
interessados poderão ter acesso ao referido Laudo Técnico emitido pela
mesma, em sua sede no Campo de São Cristóvão, 268 - São Cristóvão.
PROVIDÊNCIAS: Aguardando a elaboração do Laudo da Fundação
Instituto de Geotécníca - GEO-RIO.Vistoria Realizada pelo Engenheiro
TÉCNICO GEO-RIO, Matricula XXX.XXXXX."

ATENÇÃO
A presente CôPlA AUTÊNTICA documenta, Ilia somente, vistoria de eme19ência realizada por
técnicos deSta SUBOEC. com o objetivo de al)Urar a exõstênela de possr~s ri= envolvidos na

oeonél"IW OOrt'T'unicada. A con!!tta1açao de risco imine-nle e $eu dimen.slonam.ento determinam o
acionamento dos ó~os a61'S do SISTEMA. onde as inlonnaç6es concludentes sobre o ev;,nto
poderão ser obtidas.
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA N!! 03190/19 REALIZADA PELA GERÊNCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA OE DEFESA CIVIL À RUA
PORTAO VERMELHO S/N - ROCINHA, EM
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "SEDE.
Trata-se de solicitação da GEO-RIO. isolamento de meia pista do
logradouro na projeção da ocorrência.
PROVIDÊNCIAS:
Vistoria Realizada pelo Engenheiro, Matrícula."

Copiei fielmente em, 30/05/2019.
·s"ERrn~ ~RQUEIRA
Matricula 230267-7

ATENÇÃO
A presen1e o6PIA AUTÊNTICA documen1a. ião somente. vist0tia <ie e,ne,genc•a reat1%ada por

técnicos des1a SUBDEC, <»m e> ot,jelivo de apurar a e,ãstêncla de posslvels rtscos envolvl<los na
oco,rência comunicada. A corn;taração de risco iminente e seu clmensionamento determinam o
ââonamento dos órgãos afins. do SISTEMA, onde as informações concludentes sobfe o evento
podetão set <>biidas.
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Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habttação
Fundação Instituto ele Geoté<:nlca do Municlpio do Rio de Jane ro
Campo de s:.o Cristóvão, 268 - 1~ e 32 enoares - São CristóvAo.
Telefone: 3878-7678 E-mail: georlo@pcr/.rj.gov.br

Oficio n.0 0034/2019- GEO-RIO/CLF
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 201
Ao Senhor

EDSON TAVARES DA SILVA
Subsecretaria de Defesa Civil

ASSUNTO: INTERDIÇÃO URGENTE
Senhor Subsecretário

Solicitamos a

V.s.•

a interdição na Estrada-do Portão Vermelho, acesso a UPP .

Rocinha.
- mein pista do logradouro na projeção d11 ocorrência.
Tal providéncia foi solicitada pela Eng Josi Drummond.

Atenciosamente

sl

Arq. Ro,a
Dou,
CoorJcnodori.a: de Li«'Oci;;uncnto e Fi.sealizaçllo
M111n,ul, 561695.024--0

Fundllçlu GEO-RIO
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DEFESA CIVIL

Sec:retarta Munfclpal de Conservação e Serviços
Pllbllcos • SECONSERVA

RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Defesa CMI

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

e.o.
EQUIPE:
VIATURA:

!03190119

1GERENTE LEAL.MÁRCIA AMORETIY, MÔNICA GERBASI

~~~--=º=C~2~3~~~~1 MOTORISTA:

~IP~A~UL~O::,..._~~~~~---'

ENDEREÇO: 1RUA DIONEIA 316,317.318 ROCINHA

(
DATA:

15/0212019

•
DESCRIÇÃO DA OCORRêNCIA;

AÇÕES DA COSIDEC E OBSERVACÕES FINAIS:
ISOLAMENTO REALIZADO CONFORME SOLICITADO

ACIONAMENTOS:

~~ ~ M,m\9\{.~
MÁRCIA AMORETTY
101214.998-4

Subsecretarie Municipal de Defesa Civil

A1-687

7.P/~.'. Oí.iC<)~2212i>1? G'. -t',sll"20L9- iúl~i!.../Jm:i7

~

PREFEITURA DA CIDADE 00 RIO OE JANEIRO
Secretaria Municipal de Ordem Pl'.lbllca
- - - - Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil

liRIO
ôAOl:M J>llS.UC.&.

CÓPIA AUTêNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRi:NCIA Nº 03631119 REALIZADA PELA GERÊNCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À RUA
PARLON SIQUEIRA 919 FUNDOS - BARRA DE GUARATIBA, EM 27 DE
FEVEREIRO DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNlCA VISUAL: "Trata-se de
deslizamento de taludes com rolamento de blocos de rocha em encostar com
taludes locais de mais de 4,0 metros altura, com cortes, inclinação média em
torno de 60°, de composição areno-argilosa. com vegetação. com edificações
a jusante, afastada de 1 metro de seu pé, situada em área de interesse sócia .
próxima a linha de talvegue do relevo.
Na ocasião da vistoria, verificou-se que um grande volume de água correu
pela encosta provocando rolamento e deslizamento no talude e afetando as
casas que ficam próximas a altura 919 do dito logradouro. Houve dano
estrutural no imóvel vizinho. a jusante, habitado pelo sr. Marcelo e sua
família, mas o imóvel já se encontrava interditado mediante o AI 02.808/19.
Este imóvel fica na margem esquerda do talvegue. Houve rolamento de
rochas do talude que fica na parte posterior, do imóvel localizado no numeral
919 frente e fundos, havendo possibilidades de novos rolamentos. Verificouse que a montante dessa talude exítem cerca de 4 casas.
Em face do risco observado, foi lavrado o Auto de Interdição nº 00.0374/2019,
o qual foi entregue ao sr. Alcir da Silva, CPF 807.414.287-68
.PROVIDÊNCIAS: A Fundaçao Instituto de Geotécnica do Municlpio do Rio
de Janeiro - GEO-RIO, para análise e providências quanto a estabilidade da
encosta.A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos SMASDH. para providências cablveis e encaminhamento à Subsecretaria de
Habitação / UIH/SUBH.Vistoria Realizada pelo Engenheiro CLIMARCIO
CAETANO DA CRUZ, Matrlcula 10/2425288."

ATENÇÃO
A l)<eSente COPIA AUTl:NTICA documenta, tao $0mOnle. vl!SlOtia de eme<gencla rea11zaoa por
16c.nlcos desta SUBOEC. com o objetivo de apurar a existência de posslveis riscos envolvidos na
oconêneia <X>mut1lead'a. A conS1ataç!o de tis.co iminen1e e seu dimensionamento determinam o
acionamento dos <lrgaos afins do SISTEMA, onde as informações concludentes sobre o evento

poderão ser obtidas.
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BOLETIM DE OCORRêNCIA Nº 04184119
SOLICITANTE: VERIDIANA FARIAS
DATA: 25/02/201916:11:20 HORA: 25/021201916:11:20

TEL: O

Dados da Ocorrência
Tipo: VISTORIA EM AMEAÇA DE DESLIZAMENTO DE BARREIRA, ENCOSTA,
TALUDE
Endereço: RUA MAJOR TOJA MARTINEZ FILHO 149 BARREIRA QUE FICA
ATRÁS DONº 149, CONHECIDO COMO
Bairro: VIOIGAL
Pontos de Referência: APÓS O BAR DA LOIRA.
Endereço 2: BARREIRA QUE FICA ATRÁS DONº 149, CONHECIDO COMO
RUA TRÊS.

Descrição restrita a análise técnica visual:
Visando agilizar o atendimento para o problema informado, visto que, em dias de
grandes precipitações pluviométricas, com base na interface entre os órgãos do
Sistema de Defesa Civil, enviamos à Fundação Instituto de Geotécnica - GEO-RIO
todos os locais que apresentam problemas geológico-geotécnicos, que demandam
a atuação da cilada Fundação.
Por este motivo e sabendo que todos estes locais serão atendido por profissional
do órgão mencionado, efetuamos o fechamento do chamado no âmbito da Defesa
Civil, ficando o mesmo pendente de conclusão, após a efetiva vistoria.
Após tal vistoria, os interessados poderão ter acesso ao referido Laudo Técnico
emitido pela mesma, em sua sede no Campo de São Cristóvão, 268 - São
Cristóvão.

Providências:
Aguardando a elaboração do Laudo da Fundação Instituto de Geotécníca - GEORIO.

Vistoriante: TÉCNICO GEO,RIO
Matricula: XXXXXXXX
Data: 04/03/2019
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BOLETIM DE OCORRêNCIA Nº 04556/19
SOLICITANTE: NIDSON MARTINS
DATA: 28/02/201914:42:13 HORA: 30/12/189914:42:12

TEL:

Dados da Ocorrência
Tipo: VISTORIA EM AMEAÇA DE DESLIZAMENTO DE BARREIRA, ENCOSTA,
TALUDE
Endereço: RUA MAJOR TOJA MARTINEZ FILHO 144 FUNDOS
Bairro: VIDIGAL
Pontos de Referência:
Endereço 2:
Descrição restrita a análise técnica visual:
Visando agilizar o atendimento para o problema informado, visto que, em dias de
grandes precipitações pluviométricas, com base na interface entre os ôrgãos do
Sistema de Defesa Civil, enviamos à Fundação Instituto de Geotécnica • GEO-RIO
todos os locais que apresentam problemas geolôgico-geotécnicos, que demandam
a atuação da citada Fundação.
Por este motivo e sabendo que todos estes locais serão atendido por profissional
do órgão mencionado, efetuamos o fechamento do chamado no âmbito da Defesa
Civil, ficando o mesmo pendente de conclusão, após a efetiva vistoria.
Apôs tal vistoria, os interessados poderão ter acesso ao referido Laudo Técnico
emitido pela mesma, em sua sede no Campo de São Cristóvão, 268 - São
Cristóvão.

Providências:

Aguardando a elaboração do Laudo da Fundação Instituto de Geotécnica - GEORIO.
Vistoriante: TÊCNICO GEO·RlO

Matricula: XXXXXXXX
Data: 0410312019
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BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 04634/19
SOLICITANTE: JACKSON MOREIRA DE OLIVEIRA DE SOUZA
DATA: 01/031201912:29:31 HORA: 01/031201912:29:31 TEL: O
Dados da Ocorrência
Tipo: VISTORIA EM DESLIZAMENTO DE BARREIRA, ENCOSTA, TALUDE
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART 00 AVENIDA DE
ACESSO
Bairro: VIDIGAL
Pontos de Referência: ATENDIMENTO PARA A RUA DOZE DE OUTUBRO Nº
1 • CASA VIDIGAL • REFERENCIA: BIROSCÃO
Endereço 2: AVENIDA. DE ACESSO
Descrição restrita a anâllse técnica visual:
Visando agilizar o atendimento para o problema informado, visto que, em dias de
grandes precipitações pluviométricas, com base na interface entre os órgãos do
Sistema de Defesa Civil, enviamos à Fundação Instituto de Geotêcnica - GEO-RIO
todos os locais que apresentam problemas geológico-geotécnicos, que demandam
a atuação da citada Fundação.
Por este motivo e sabendo que todos estes locais serão atendido por profissional
do órgão mencionado, efetuamos o fechamento do chamado no âmbito da Defesa
Civil, ficando o mesmo pendente de conclusão, após a efetiva vistoria.
Após tal vistoria, os interessados poderão ter acesso ao referido Laudo Técnico
emitido pela mesma, em sua sede no Campo de São Cristóvão, 268 - São
Cristóvão.

Providências:

Aguardando a elaboração do Laudo da Fundação Instituto de Geotêcnlca • GEORIO.
Vistoriante: TÉCNICO GEO-RIO
Matricula: XXXXXXXX
Data: 04/0312019
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA Nº 04655/19 REALIZADA PELA GERêNCIA OE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA OE DEFESA CIVIL À
CAMINHO BICA 17 CASA 02 - BARRA DE GUARATIBA, EM 25 DE
MARÇO DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Mesmo
estando no local indicado pelo solicitante, em face da impossibilidade de
se estabelecer contato, junto a ele, não foi possível a realização de
vistoria no imóvel supracitado.
PROVIDÊNCIAS: ARQUIVAR
Vistoria Realizada pelo Engenheiro CLIMARCIO CAETANO DA
CRUZ, Matricula 10/2425288."

nte

rm·

29/05/2019.

LEAND O 'f. ~ALHO
Matrícula · 2 5 64-7

ATENÇÃO
A preSénte COPIA AUleNTICA dOctJmenla, llio somente, vi!Stori~ ele ~mergéncla 1eaizad3 por
ttcnic:os; d(l$1:3 sueoec, ÇQ:f11 O objetivo de epu1151, 8 exis1ênc.ia de possivei:s risco~ envolvidos ne
ocoltf!ncia comunicada. A constataçao de risco imii,ente e seu <llmenslon~ment<> dete<mlnam o
acionamento dos ó,gêos afins do SISTEMA, onde •• informações c:oncludonles sobre o evento
poderão ser obtidas.
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BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 05381/19
SOLICITANTE: BIANCA DE SOUSA LIMA TOALOO
DATA: 08/03/201911:29:37 HORA: 08/03/201911:29:37

TEL: O

Dados da Ocorrência
Tipo: VISTORIA EM IMÓVEL COM RACHADURA E INFILTRAÇÃO
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART 401 BLOCO 3
Bairro: VIOIGAL
Pontos de Referência:
Endereço 2:
Descrição restrita a análise têcnica visual:
Trata-se de edificação residencial de 8 pavimentos, resídencial, multifamlliar, em
mau estado de conservação. No ato da vistoria constatou-se que: a laje do teto do
corredor, na projeção de acesso às unidades 115 e 116, apresentavam
rachaduras, infillração, queda de reboco e armações expostas em avançado
processo de corrosão. Observou-se também que o muro divisório em projeção
vertical (aproximadamente 1,5m de altura), do muro de contenção de fundos,
apresentava rachadura vertical de grande magnitude, oferecendo risco potencial
aos transeuntes que utilizam o logradouro público em aréa de projeção de queda.

Providências:
Procedeu-se a interdição conforme o AI 3417/19 em anexo.
A Gerência de Licenciamento e Fiscalização - Lagoa/ UIH/SUBU/CGLF/GLF Lagoa para providências quanto ao muro.

Vistoriante: ANTONIO JOSE SILVA MACIEL
Matricula: 10/2425148
Data: 12103/2019
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Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA Nº 07686/19 REALIZADA PELA GERÊNCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA OE DEFESA CIVIL À RUA
BARAO OLIVEIRA CASTRO 22 - JARDIM BOTANICO, EM 09 DE
ABRIL DE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: 'Trata-se de
enxurrada de água e lama, intenso escoamento, que invadiu e passou
por dentro da residência em tela, provocando a ruína de todo o seu
interior. Móveis e objetos foram destruídos e carreados pela enxurrada
até a parte anterior da residência, que ficou invadida de lama com
vários centímetros de altura. O talweg da encosta elevada aos fundos
da residência, de forma inédita, conduziu todo o fluxo pelo interior do
imóvel. Encaminhamos com urgência ao órgão especializado para
ciência e providências.
PROVIDÊNCIAS: -A Fundação Instituto de Geotécnica do Município do
Rio de Janeiro - GEO-RIO para ciência e providências.
-Auto de Interdição nº 2519/2019.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro ALEXANDER GEORGIADIS,
Matrícula 10/1565670."

men e em, 29/05/2019.

ATENÇÃO
A p~sente CÓPIA A~NTICA doeu~nta. tao $0Mel\te. vistOôa de emergência reaizada por
técnicos desta SUBOEC. oom o Ol,jetivo de apurar a existênef.> de posslvels rlsoos envolvidos ns
ocoN'ência comunieada. A constataçào de risco iminente e seu dimen~!onamento determinam o
acionemento do• órg~os afins do SISTEMA. onde •• informaç,ões concludentes sob•e o evento
poderão ser obtidas.
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Subsecretaria de Prot~ão e Defesa Civil

CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA Nº 07698/19 REALIZADA PELA GERÊNCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À RUA
PACHECO LEAO 1041 CASA 03 - JARDIM BOTANICO, EM 14 DE
ABRIL DE 2019.
(

{

(

DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: ''Em
09/04/2019 - Trata-se de residência que desabou parcialmente, quase
toda a parte térrea descoberta dos fundos, devido a elevação de nivel
do Rio dos Macacos. Ocorreu que o terreno do imóvel foi carreado em
grande parte pelo fluxo do rio. No momento da vistoria o nivel do rio
estava normalizado, estava desfeita a grande cheia que ocorreu por
ocasião da forte chuva entre os dia 08 e 09 de abril. A margem talude
do rio foi destruída no trecho onde está construida a residência.
Encaminhamos ao órgão especializado para as providências
necessárias.
Em 14/04/2019 - A Sra. Ana Paula, solicitante, disse que a Defesa Civil
já esteve no local.
PROVIDÊNCIAS: -À Fundação Instituto das Águas do Município do Rio
de Janeiro ~ RIO-ÁGUAS para ciência e providências.
-Auto de Interdição nº 2520/2019.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro CLÁUDJA MUNIZ MOREIRA
MAGNANI, Matrícula 014/177195."

ATENÇÃO
A pre&ente CÓPIA AUl't:NTICA doaimanta. tão somente. vistoria de e~~neia ,eal.zada por
técnicos desta SUBOEC. OóM o objetiva de apurar a existênci.l de posslveis riscos envolvidos na
ooorrência c.omunleada. A <::ôns.tatação de risco iminente e seu dimenstQn;.Jmento determinam o
aeionementa dos órg~os afins do SISTEMA, onde as informa96es concludentes sob"' o evento
pod~o sei obtidas.
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA Nº 07763/19 REALIZADA PELA GERÊNCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À RUA
LABORIAU 11 - ROCINHA, EM 09 DE ABRIL DE 2019.

(

DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
encosta densamente ocupada por edificações de baixo padrão
construtivo, localizada na Rocinha. No ato da vistoria constatou-se que
um talude com inclinação acentuada, contendo imóveis de múltiplos
pavimentos à montante, sofreu um deslizamento de terra de grande
monta expondo estas edificações a risco potencial de colapso devido a
eventual movimento de terra.
PROVIDêNCIAS: Procedeu-se as interdições dos imóveis confonne os
Al's 2066/2019 a 2070/2019 em anexo.
À Fundação Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro GEO-RIO para providências urgentes.
- À Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos SMASDH para promover a remoção das familias.
A XX.VII RA da Rocinha para conhecer.
Vistoria Realizada pelo Engenheiro ANTONIO JOSE SILVA MACIEL,
Matrícula 10/2425148."

nte em, 29/05/2019.

ATENÇÃO
A presente C6PIA AUTtNTICA doc,imenta. tão someme. vistorta de emergência realiteaa por
técnicos de$ta SUBOEC, eom o Objetivo de apurar a existência de possíveis riscos envolvidos o&
ocorténd& comunicada. A eonstataç.ão <te risco iminente e seu dimensionamento determinam o
acionamento dos orvaos afins d!) SISTEIM. onrle as Informações concludentes sabre o evento
poderãl) ser obtidas.
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CÓPIA AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA Nº 07769/19 REALIZADA PELA GERÊNCIA DE
ENGENHARIA DESTA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL À
AVENIDA LABORIAU 100 -ROCINHA, EM 09 DE ABRIL OE 2019.
DESCRIÇÃO RESTRITA A ANÁLISE TÉCNICA VISUAL: "Trata-se de
encosta densamente ocupada por edificações de baixo padrão
construtivo, localizada na Rocinha.
No ato da vistoria constatou-se que um talude, com edificações locadas
à montante,
sofreu deslizamento de terra
significativo.
PROVIDÊNCIAS: - Procedeu-se a interdição conforme os Ais 2064/1$
e 2065/19 em anexo.
- A XXVII RA da Rocinha para conhecer.
- À Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos ·
SMASDH para promover a remoção das famllias.
À Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro GEO-RIO para providências.Vistoria Realizada pelo Engenheiro
ANTONIO JOSE SILVA MACIEL, Matricula 10/2425148."

ATENÇÃO
A presente CÓPIA Aun;;N'TICA doe,imenta. ~o somen1e, vl$torla de emergência realiteaa pot
téenteos dQsta SUBOSC, com o objetivo de apurar a existência de possíveis ris.eos &flVolvldos. na

ooo1'ência comunoc:ada. A o;on$\alaç~o de risco Iminente e seu dimensionamento determinam o
aeion&mento dos órgãos afim do SISTI:IM, or>de as informaç6es con<:ludeme$ sobre o eve<1to
pode~o $é/ obtidas.
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GTI • Grupo de Trabalho Interdisciplinar
Fundação Rio-Águas
Apresentação
Os membros abaixo descritos nomeados conforme o Decreto RIO nº 45.921 de
06/05/2019 apresentam seu relatório após vistoriar todos os locais previstos em conjunto
com todos os órgaos envolvidos coordenados pela Secretaria Municipal da Casa Cívil CVL e membros da CMRJ e Defensoria Pública.

As vistorias foram realizadas tendo como meta agir. preventivamente, de forma a
garantir a manutenção da segurança e do bem estar da população, de minimizar riscos e
reduzir o tempo de resposta entre qualificaçao do risco e sua eliminação, a necessidade de
maior interação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, com vistas a proporcionar
melhorias à população carioca.
sao apresentadas para cada região e respectivos pontos especlficos descrição de
atividades relativas às atribuições da Rio-Aguas.

Membros
Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS

•

Titular: Rosalvo Rodrigues dos Santos Junior, matricula 13/177.183-1.

•

Suplente: Wanderson José dos Santos, matricula 13/207.450-8.

Publicações
•

Decreto RIO nº 45.921 de 6 de maio de 2019 cria Grupo de Trabalho Interdisciplinar GTI para elaboração de Plano de Trabalho para visitação e vistoria dos locais afetados
pelas fortes tempestades que atingiram a Cidade do Rio de Janeiro, e dá outras
providências.

•

Resolução "P" nº 1.884 de 9 de maio de 2019 designa os membros titulares e
suplentes para composição do Grupo de Trabalho Interdisciplinar, criado pelo Decreto
Rio nº 45.921 , de 06 de maio de 2019.

•

Resolução CVL nº 161 de 15 de maio de 2019 divulga o cronograma para
mapeamento das áreas afetadas pelas fortes tempestades que atingiram a Cidade do
Rio de Janeiro, e dá outras providências. (*) Republicado por ter saido com incorreções
no D.O. Rio de 16 de maio de 2019.

~is

f•

.u.Ank de acesso para mapa com pontos visitados (fonte Ata 4):
1 Ç.OIT\l'mapsl,11viewç,?mid;: 1~§sxoK

ujQFJ..mV,eH~BPyQ§Xm'.)v S8!.L!.=·22 9%0136§!> 19'371 ºl,2Ç-43 394Q85790fl9997&z= 11
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GTI • Grupo de Trabalho Interdisciplinar
Fundação Rio-Águas

1. Horto
Considerações gerais:

>

Vistoria realizada em 20/05/2019

a) Rio dos Macacos: Foram observados problemas de erosão e danos nas
estruturas de algumas residências localizadas nas margens do curso d'água,
após as fortes chuvas ocorridas. Um trecho do muro de pedra de mão junto ao
curso d'água foi danificado, além de danos nos muros e em algumas
construções localizadas nas margens do curso d'água. A montante foi
identificada erosão na margem do rio, junto à Estrada do Grotão em trecho
onde a sessão natural é preservada. Neste trecho não existem residências,
mas a erosão derrubou árvore e poste, quase atingindo a via. Próximo a este
local o volume d'água danificou inclusive a rede coletora de esgotamento
sanitário que cruza o curso d'água e foi observada considerável quantidade de
material carreado pela chuva junto à margem e nas residências ali localizadas.
Ressaltamos que todos os trechos citados do Rio dos Macacos encontram-se
nos limites da Zona de Amortecimento do Parque Nacional da Tíjuca (Jardim
Botânico do Rio de Janeiro). e que as residências citadas encontram-se na
faixa marginal de proteção do rio. A Rio-Aguas encaminhou oficio ao Jardim
Botânico (vide oficio anexo}

>

Rua Barão de Oliveira Castro: com o desabamento de trecho da Rua
Raymundo de Freitas Mattos o material proveniente do pavimento do
logradouro citado foi carreado pelo grande volume de chuva através da encosta
atingindo os fundos das casas. O sistema de drenagem das ruas Sara Vilela e
Raymundo de Freitas Mattos que era direcionado para a Rua Joaquim Campos
Porto através de canaleta em escada hidráulica foi comprometido a montante
tanto pela água da chuva quanto pelo material sólido que escoaram
desordenadamente pela encosta atingindo casas da Rua Barão de Oliveira
Castro. Segundo os moradores, nunca houve este tipo de consequência e nem
alagamentos em outras ocorrências de chuvas fortes. As obras de contenção e
drenagem por parte dos moradores das residências afetadas só podem ser
realizadas após a recuperação da Rua Raymundo de Freitas Mattos, junto a
Rua Sara Vilela e do sistema de drenagem destas vias, que está comprometido
devido ao acidente geotécnico. Na ocorrência de novas chuvas, na situação
atual, a água escoará pelos talvegues formados na encosta a montante das
casas e não para a Rua Joaquim Campos Porto como ocorria anteriormente.

b} RIOÁGUAS ressaltou que as obras hidráulicas são planejadas pensando na
mitigação de riscos, mas não há como garantir isenção de riscos. Mencionou
que uma obra de macrodrenagem possui em média 25 anos de recorrência,
nquanto uma de microdrenagem possui recorrência média de 10 anos (fonte
3);
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e) Defensoria Pública solicitou à RIOÁGUAS material sobre micro e
macrodrenagem, e observou que em determinado trecho do rio dos Macacos,
no Horto, não segue o trajeto das calhas, pois as mesmas foram danificadas
(fonte Ata 3);
d} CMRJ questionou se métricas utilizadas na elaboração de projetos da
RIOÁGUAS não poderiam estar ultrapassadas frente à constatação cientifica
da mudança climática (fonte Ata 3);
e) RIOÁGUAS informou que Rio dos Macacos possui responsabilidades divididas
entre Jardim Botânico e ICMBIO, e que as métricas aplicadas se utilizam de
bases históricas (fonte Ata 3};
f}

Com relação as responsabilidades dos Trechos do Rio dos Macacos a CVL
sugeriu que RIOÁGUAS produza um parecer técnico oficializando os
respectivos responsáveis. CMRJ entende que os responsáveis precisam ser
notificados e multados (fonte Ata 3); A Rio-Aguas encaminhou oficio ao Jardim
Botânico (vide oficio anexo}.

g} RIOÁGUAS salientou não conseguir legalizar imóveis que se encontram nas
Faixas Marginais de Proteção (FMP) ou em Faixas Non Aedíficandi (FNA)
(fonte Ata 3};
h) RIOAGUAS informou ser necessário consultar CEDAE para identificar
titularidade das barragens verificadas. CMRJ ressaltou importância da
presença da CEDAE no GT. CVL informou possibilidade de enviar um convite,
porém destacou maior peso caso o convite seja através da CPI com a
Defensoria Pública (consta no relatório final) {fonte Ata 3);
i)

RIOÂGUAS informou que a utilização da maioria das comportas se deve à
presença de esgoto sanitário nos rios. Sem poluição, as comportas poderiam
ficar abertas, auxiliando o escoamento da água (fonte Ata 3};

j)

RIOÂGUAS destacou que comporta do Jardim de Alah auxilia na manutenção
da lâmina d'água em seu nível ideal para o equillbrio do ecossistema local,
reduzindo a capacidade da Lagoa de funcionar como um grande reservatório
em casos de fortes chuvas (fonte Ata 3);

k) RIOÁGUAS informou que situação atual do Rio dos Macacos impacta nos
alagamentos da Rua Jardim Botânico (fonte Ata 3};
1)

Defensoria Pública ressaltou que não observou mecanismos de mitigação de
riscos para os moradores do horto, como sensores, sirenes. locais de fuga
zados e pontos de apoio. Sugeriu que Defesa Civil faça um planejamento
onjunto com a RIOÁGUAS e realize treinamento na região (fonte Ata 3);
'
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2. Barra de Guaratiba
Considerações gerais:
:.. Vistoria realizada em 22/05/2019 e complementada em 18/06/2019

>

Foram observadas situações pontuais onde a principal demanda é o estudo,
projeto e execução de obra de captação e condução d'água no Caminho do
Souza. As demais demandas apontadas são de avaliação a capacidade de
ralos, rede e canaletas (descidas d'água) de microdrenagem existentes que
foram consideradas suficientes.

a} Rua Caminho da Bica, 223

i. SECONSERVA informou que enviará caminhão à Rua Caminho da Bica nº

f\b)

223 para limpeza Oateamento) da galeria. Sugeriu vistoria pela RIOAGUAS
para avaliar se o quantitativo de ralos e tubulação atendem à necessidade
local (fonte Ata 3); a Rio-Águas verificou hidraulicamente a quantidade de
ralos, rede e canaleta considerando-os suficientes e de microdrenagem
(vide análise anexa).

0

rfJ

Rua Caminho do .§.omã, 897
í. RIOAGUAS informou que atividades na região são de projetos. COR
questionou situação da escada hidráulica. RIOAGUAS irá analisar
responsabilidade (fonte Ata 3); a Rio-Aguas verificou hidraulicamente a
quantidade de ralos, rede e canaleta considerando-os suficientes e de
microdrenagem {vide análise anexa)

c) Rua Caminho do Souza, 19
1.

COMLURB informou...• e iniciaram a limpeza do riacho próximo à Rua
Caminho do Souza nº 19. Os moradores irão realizar um mutirão e
convocar a COMLURB para a remoção das estruturas presentes neste
endereço {fonte Ata 3);

ii. CMRJ informou ser necessária uma obra de urbanização e drenagem na
Rua Caminho do Souza nº 19 (fonte Ata 3); a Rio-Aguas elaborou análise e
~ ojeto para captação, condução e direcionamento das águas pluviais
(
J::• ntemplando também melhorias de urbanização (vide análise e projeto
xos)
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3. Rocinha
Considerações gerais:
,.. Vistoria realizada em 27 e 29/05/2019
,.. Nos casos a se avaliar hidraulicamente, Portão Vermelho (2} (avaliar condições
para controle hidráulico da água que desce por conta das chuvas) e Dionéía,
308/304 (8) (Redimensionar o sistema de drenagem da Rua; Río-Àguas irá
avaliar o que já existe) (fonte Ata 4); Devida a alta complexidade da região
entendemos que seja o caso de um projeto urbanístico mais amplo resultando
pouco significativas as análises localizadas de drenagem.
,

A Rio-Aguas possui o contraio "Serviços de limpeza e manutenção da calha
principal do canal da Rocinha, entre a localidade do Lajão e as instalaÇôes do
Complexo Esportivo da Rocinha - Rocínha - XXVII R.A. . A. P. 2 .1" para limpeza
do canal da Rocinha que, inclusive, atuou intensamente na Rocínha por ocasíao
das fortes tempestades que atingiram a Cidade do Rio de Janeiro.

,

Nas demais situações não há previsão de demanda referente a Rio-Águas

4. Manguinhos
Considerações gerais:

>

Vistoria realizada em 05/06/2019

,.. O local sofre influência do Rio Faria Timb6 e do Rio Jacaré (fonte Ata 5); a RioAguas está realizando limpeza e desassoreamento no rio Jacaré e não tem, no
momento, previsão para limpeza e desassoreamento no rio Faria Timbó
;... Segundo informação da equipe da FIOCRUZ, todo esgoto da comunidade é
despejado no rio, em função do sistema não estar ligado a ETE ALEGRIA
{fonte Ata 5); há rede de esgoto e elevatória no local porém esgotamento é
atribuição da CEDAE

a) Beira Rio, em frente a Vila Turismo (1)
i. A Rio-Aguas verificará no projeto do PAC quanto a possibilidade de plantio
de árvores e mudança estética do local (fonte Ata 5}; ponto sob a
responsabilidade do PAC, portanto não há previsão de atuação da RioAguas
ii Necessidade de drenagem do rio Faria Timbó (fonte Ata 5); A Rio-Aguas
tem, no momento, previsão para limpeza e desassoreamento no rio
a Timbó

\r\ .
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b) Ponte inacabada (Pontilhões) (2)

i. Segundo informações. estão sendo realizadas obras de dragagem (fonte
Ata 5); a Rio-Águas está realizando limpeza e desassoreamento no rio
Jacaré
ii. Segundo relato dos moradores, é uma parte inacabada da ponte que seria
realizada no PAC; As vigas existentes acabam servindo de barreira para ao
escoamento da água do rio. fazendo com que o rio extravase causando o
alagamento das áreas no entorno: Pouco espaçamento entre a lâmina
d'água e a face inferior das vigas; As vigas acabam funcionando como
uma barreira para os resíduos sólidos, o que diminuí o escoamento da
água (fonte Ata 5); Ponto sob a responsabilidade do PAC, portanto não há
previsão de atuação da Rio-Aguas. A Rio-Aguas encaminhou oficio a
EMOP (vide oficio anexo).
e) Rua São Daniel (3), Inicio da Rua São José (4) e Bairrinho 54 - Rua São
Caetano I Rua Maravilha (5)

i. Segundo moradores e defensoria pública, a rua sofre com alagamentos
que chegam a 1,5m de altura; Segundo equipe da Rio águas, o trecho
sofre influência do Rio Faria Timbó e do Rio Jacaré (fonte Ata 5): a RioAguas está efetuando limpeza e desassoreamento do rio Jacaré e não tem,
no momento, previsao para limpeza e desassoreamento no rio Faria Timbó
d) Região da Varginha (Rua da Creche e adjacências) (6)

i. Manilha da rede de drenagem que recebe esgoto indevidamente da
comunidade estava entupida e deságua diretamente no rio: estrutura em
colapso. SERCONSERVA ficou de verificar {fonte Ata 5): Foi identificada a
necessidade de serviços de recuperação do deságue da GAP localizada na
margem esquerda do Rio Jacaré junto e após a travessia sob a Rua
Leopoldo Bulhões. O problema foi identificado na visita realizada pelo GTI
no dia 05/06 e foi realizado de forma integrada em conjunto com
COMLURB/RIO ÁGUAS/SECONSERVA com inicio em 12/06 onde a RIO
ÁGUAS cedeu a escavadeira hidráulica, a SECONSERVA executou a
substituição dos tubos do deságue da GAP e a COMLURB, após a
substituição dos tubos, realizou a recomposição do terreno;

e) Ilha das cobras (7)
i. Ponto de encontro dos rios Jacaré e Faria Timbó está assoreada e provoca
alagamento; Segundo relato do morador o entroncamento dos rios possui
m grande banco de areia devido ao assoreamento do rio fazendo com
e o deságue tenha uma obstrução ao escoamento das águas do rio
nte Ata 5): a Rio-Aguas está efetuando limpeza e desassoreamento do
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rio Jacaré e não tem, no momento,
desassoreamento no rio Faria Timb6

previsão

para

limpeza

e

5. Jacarezinho
Considerações gerais:
,... Vistoria realizada em 10/06/2019
,... O local sofre influência do Rio Faria Timbó e do Rio Jacaré (fonte Ata 6): a RioAguas está efetuando limpeza e desassoreamento do rio Jacaré e não tem, no
momento, previsão para limpeza e desassoreamento no rio Faria Timbó
:.. Rede de esgoto não está conectada a uma ETE, sendo despejado diretamente
no rio (fonte Ata 6); há rede de esgoto e elevatória no local porém esgotamento
é atribuição da CEDAE

a) Comandante Gracindo de Sá (1)
i. Alagamento: Ausência de elevatória de esgoto; casas foram interditadas e
depois retomadas, segundo relatos de moradores: diversos pontos de
esgoto sendo jogados na rua: casas cuja cota é inferior â da rua: linha
férrea funciona como represa: poucos ralos na rua. com galeria obstruída.
(fonte Ata 6);

b) Av. Nossa Senhora das Graças (2)
i. A = Ralos entupidos e com pouca altura; as redes de captação de água
recebem também esgoto, o que transforma a rede em uma rede mista
(fonte Ata 6);

e) Ponte sobre o rio Jacaré (3)
i. Paredão de contenção do Rio teve um pequeno desmoronamento.
gundo os moradores, em função de um vazamento da adutora da
DAE; É o primeiro ponto onde ocorre o extravasamento do rio (fonte Ata
}

A1-705

8

GTI - Grupo de Trabalho Interdisciplinar
Fundação Rio-Águas
d) Travessa Viúva CláudlaNlla São João (4)
i. Não há sistema de bombeamento. Quando o rio enche a água volta para a
travessa; nao possui drenagem da água pluvial; casas estão abaixo do
nlvel da rua principal (fonte Ata 6);
e) Estação Elevatória de Esgotos (EEE) desativada (5)
i. Estado de conservação do local é precário; SECONSERVA ficou de
levantar histórico de cessão dessas elevatórias para o estado (fonte Ata 6);
há rede de esgoto e elevatória no local porém esgotamento é atribuição da

CEDAE
f)

Rua Santa Laura (6) e Rua Santa Luzia x Rua João Pinto (7)

i. Rede de água pluvial misturada com esgoto; relato de moradores quanto a
interrupção da galeria por conta de construção de moradia sobre a mesma;
é necessária obra de manilhamento das galerias (fonte Ata 6); Deverá ser
restabelecido o funcionamento da galeria, caso confirmada sua interrupção
g) Continuidade da João Pinto (8)

i. Drenagem com bastante lixo (ralos e rede) (fonte Ata 6);
h) Dom Helder Câmara x Gracindo de Sá (9)
i. Ponto mapeado pelo Centro de Operações Rio que apresenta bolsão e
interdita a Dom Helder Câmara (fonte Ata 6); Segundo a Rio-Águas, há um
estudo realizado pelo órgão que precisa virar projeto para a realização de
obras na região (fonte Ata 6); a Rio-Águas realizou estudos de drenagem
(vide análise e projeto anexos)

6. Rua Santa Alexandrina - Rua Paula Ramos
Considerações gerais:

>

Vistoria realizada em 10/06/2019

:;... A Rio-Aguas pode disciplinar a água que vem da parte mais alta (Rua Joaquim
mede) revisando as canaletas por exemplo. (fonte Ata 6); a Rio-Águas
izou estudo e verificação hidráulica de ralos, rede e canaleta de
rodrenagem (vide análise e recomendação anexas)
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a) Santa Alexandrina, 1459. Casa 17 (1)
i. SECONSERVA e Rio-Aguas vão reali2:ar uma vistoria quanto à captação
de águas pluviais desde Rua Joaquim Mamede {fonte Ata 6}; a Rio-Águas
realizou estudo e verificação hidráulica de ralos, rede e canaleta de
microdrenagem {vide análise e recomendação anexas)

b) Caixa d'água apoiada no talude (Casa 15A Fundos) (2); Santa
Alexandrino, 149, ponto acima do Eco limite (3); Santo Alexandrino, 1459.
Casa 15 (4); Santa Alexandrino, casas 5 e 7 (5)
i. Sem demanda inerente a Rio-Aguas (fonte Ata 6);

7. Vidigal
Considerações gerais:
:,.. Vistoria realizada em 12/06/2019
a) Armando de Almeida Lima (1); Rua 12 de outubro, 15 (2); Rua João
Goulart, 859 (3); Benedito Calixto, 89 e 90 (4); Rua Major loja Martinez:
Filho (5)

i. Sem demanda inerente a Rio-Águas (fonte Ata 6):

8. Babilônia
Considerações gerais:
,

Vistoria realizada em 17/06/2019

a) Final da Rua São Bento (1); VIia do Sossego (2); Rua da Caixa d água Assembleia de Deus (3); Rua da Assembleia (4); Ponto 120 • Final da Rua
do Rosário (5); Rua do Rosário • Muro do Condomínio {6)
i. Sem demanda Inerente a Rio-Aguas (fonte Ata 7);

9. Vargens (Vargem Grande - Estrada Pacuí)
Considerações gerais:
:,.. Vistoria realizada em 19/06/2019
io-Águas realizou estudo. verificação hidráulica e projeto de drenagem (vide
· lise e projeto anexos)
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V

>

Avaliação do sistema de esgoto sanitário e drenagem das estradas do Pacul e
Mucuíba; Suspeita que a Rede de esgoto esta danificada e não esta conectada
a uma ETE; Água desce pela estrada Mucuíba gerando um rio na Estrada
Pacuí (fonte Ata 7):

>

Foram observados PV's de drenagem na rua em questao, porém não foram
localizados cadastros de GAP para o local. O escoamento ocorre
superficialmente ou por galerias por entre os lotes em direção ao rio Paineiras.

>

Sugere-se para o local a limpeza, cadastramento e recuperaçao das redes
existentes de drenagem e estudo de melhorias e implantação de pontos
espec!ficos de drenagem como por exemplo nas ruas Agapanto e Mucuíba e
avaliação do sistema.

>

Foram observados PV's de rede esgoto, porém se observou que há ligações
indevidas de águas pluvias nessa rede de esgotos. Sugere-se para o local
cadastro e recuperação das redes existentes de esgoto bem como seu destino
final. Cabe lembrar que o esgotamento sanitário é atribuição da CEDAE.

a) Praça José Baltar (1)

i. Ponto final do escoamento das águas da estrada do Pacuí: reavaliação da
Drenagem existente da rua Pacui e praça José Saltar; próximo ao rio
Paineiras (fonte Ata 7}; há projeto de drenagem para a Estrada dos
Bandeirantes
b) Estrada do Pacuí, 126. Lote Maria do Cêu (2}
1.

Alagamento do lote, somente na casa. Devido a casa ser abaixo no nlvel
da rua; Horta urbana na própria casa, sendo uma forma de sustento da
família (fonte Ata 7); a Rio-Aguas elaborou estudo e projeto de
microdrenagem que avaliou e contemplou essa demanda específica.

e) Estrada Mucuíba (3)

i. Início da drenagem; limpeza e reavaliação da rede existente: relato de que
a manilha possa estar obstrulda e insuficiente: saída para o rio Paineiras
(fonte Ata 7); há bateria de ralos a receber manutenção, a Rio-Águas
elaborou estudo e projeto de microdrenagem que contemplou essa
demanda inclusive iniciando a captação antes da esquina com a rua Pacui.
d) Agapanto, lote 2 (4)

i. Bueiro cheio d'água; Limpeza da galeria: No trecho entre a Rua Agapanto
e Muculba não foí localizado drenagem (fonte Ata 7); há ralos a receber
. -._nutenção, a Rio-Águas elaborou estudo e projeto de microdrenagem
q e contemplou essa demanda inclusive iniciando a captaçao antes da
uina com a rua Pacui.
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10.Jardim Maravilha
Considerações gerais:
J.-

Vistoria realizada em 24/06/2019

J.-

a Rio-Águas realizou estudo de drenagem (vide estudo anexo)

>

As logradouros Av. Campo Mourão, Rua Letlcia, Rua Araxá, Rua Tamboara,
Rua Ronda Alta e Av. Barão de Cocais, além dos canais da Av. Barão de
Cocais e da Rua José Senna, todos fazem parte do Loteamento Jardim
Maravilha. cujo histónco de alagamentos vem sendo estudado ao longo de
anos. Em 1998 chegou-se à proposta de delimitação daquela extensa gleba
em três áreas distintas, direcionando o tratamento de cada lote atingido para
cada uma das três hipóteses: 1} área inaproveitável economicamente para
habitação - descartada de imediato, 2} área de risco médio aproveitável desde
que executado aterro de 1,00m a 1,50m e respectiva drenagem e, 3} área
aproveitável, porém drenada, acrescendo a esses conceitos a conveniência de
que os serviços de drenagem constituam um projeto global, realizado em
conjunto, visto que seu fracionamento poderá acarretar prejuizos para a área
de médio risco. Em anexo é apresentado o estudo e planta com a demarcação
das três áreas citadas.

,

Na ocasião da vistoria do GTI a Rio-Aguas executava a limpeza e
desassoreamento dos canais da Barão de Cocais e José Sena, não há, no
momento, previsão para limpeza e desassoreamento do Rio Cabuçu-Piraquê.

,.. Segundo o Urbanismo: loteamento Jardim Maravilha configurado pelo PAL
16810 e declarado como Área de Especial Interesse Social (AEIS) pela Lei nº
2.120/1994; Localização em terrenos inundáveis de baixada, com diversos
canais e extensos trechos com cotas abaixo dos dois metros em relação ao
nível médio do mar, sendo comum a presença de vegetaçao característica de
áreas embrejadas (Typha domingensis} em diversas quadras: Zona de
Amortecimento da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba, na parte
baixa do Loteamento Jardim Maravilha, trecho Sudeste junto ao Rio Piraquê;
Verifica-se no referido Loteamento ocupações recentes de áreas públicas,
especialmente praças e ainda terrenos de terceiros;
~egundo a GEORIO: de acordo com meu professor de Pedologia Aplicada â
/
EJlgenharia, é uma área de ocorrência de solos moles, altamente adensáveis
~ drenáveis e imprópria â ocupação.

Y\
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a) Av. Campo Mourão x Rua Letícia (1)

i. Segundo relato de moradores as manilhas não estão dimensionadas
corretamente e que quando chove a água retorna (fonte Ata 7);

ii. Presença de esgoto na rede pluvial (fonte Ata 7};
b) Final da Av. Campo Mourão x com Rio Cabuçu {2)
i. Desague da galeria no rio Cabuçú; Rio assoreado (fonte Ata 7);
e) Valão da Barão de Cocais x Rua Letícia (3) e Rua Araxá com Rua Letícia

{4}
i. Trecho desse valão possui uma rede de manilhas, segundo relato de
moradores realizados por eles no passado e a outra parte da rua não
possui sistema de manilhas (fonte Ata 7):
d) Rua Tamboara com Rua Letícia (5)

i. Sem demanda para a Rio-Aguas
e) Rua Ronda Alta (6)

i. Segundo relato dos moradores ocorreu uma obra da Zona Oeste 4
inacabada deixando valas de esgoto abertas (fonte Ata 7);
ii. O esgoto das ruas transversais a Rua Ronda alta não estão conectados
nesta obra da zona oeste 4 (fonte Ata 7);
f)

Av. Barão de Cocais {7)

i. Este valão desemboca no rio Senna que também está assoreado e que
posterionnente desemboca no rio Cabuçu (fonte Ata 7);
ii. Casas construidas nas margens do Canal e algumas ainda em construção
(fonte Ata 7);
iii. Este valão esta recebendo serviços da SECONSERVA e o material retirado
esta sendo alocada em terreno lateral para "secagem" e depois remoção
(fonte Ata 7};

11. Fallet/Fogueteiro

sses dois locais tiveram suas respectivas vistorias canceladas pela Defensoria
P blica por problemas de segurança.
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Ofício 450/ 19 - RIO-ÁGUAS/PRE
Rio de Janeiro. 28 de agosto de 2019.
Ao Senhor
Sérgio Besserman
Presidente do Jardim Botânco do Rio de Janeiro
Rua Jardim Botânco 1008
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Assunto Rio dos Mac acos
Senhor Sérgio Besserman.
Solicitamos que seJa apresentado o plano de atuação para o local
visando à recuperação do curso d 'água e , quando for o caso. da situação
das edificações situadas em área da faixa não edificante (FNA - faixa non
aedificand1) ou (FMP - Faixa Marginal de Proteção) considerando a
legislação referente a Zona de Amortecimento do Parque Nacional da
Tijuca (Jardim Botânico do Rio de Janeiro).
O pedido se justifica tendo em vista a criação do GTI (Grupo de
Trabalho lnterdisc1phnar). através do Decreto RIO nc 45 921 de 6 de maio
de 2019 coordenados pela Secretaria Municipal da Casa C1v1I - CVL e
membros da CIVIRJ e Defensoria Púbhca do Rio de Janeiro, onde em
vistoria realizada em 20/05/2019 foram observadas edificações junto as
margens do rio dos Macacos onde o leito encontra-se assoreado em área.
sob a responsabilidade do Jardim Botânico.

Atenciosamente
1 •

'

'

Marcelo J4.ii:e 'Rocha
Fundação Rio-Águas
Presidente

C.a,11po de S!o Cnstôv<()o n) 268 - 2~. andar -São Cristóv~o - Rio <Jc J311ciro - RJ - CEP· 20921-.140
1el~: (21) 3895,8289 I (21• 3895 8217 (fa>O - E-mail rio~1oiJ:1s@p,,j.,j.9ov.br
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Secretaria Municipal de Conservação - SECONSERVA

Fundação Instituto das Águas do Município - RIO-ÁGUAS
Presidência

Oficio 451/19- RIO-ÁGUAS/PRE
Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2019.
Ao Senhor
Marco de Oliveira Vargas Francisco
Diretor Presidente da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de
Janeiro - EMOP
Campo de São Cristóvão, 138
Assunto: Plano de Aceleração do Crescimento- PAC Manguinhos.
Senhor Diretor Presidente
Solicitamos que sejam apresentados o plano de atuação para o local,
projeto e uas built" com análise hidráulica referente as intervenções
executadas para a região dentro da Plano de Aceleração do Crescimento
- PAC Manguinhos.
O pedido se justifica tendo em vista a criação do GTI (Grupo de
Trabalho Interdisciplinar) através do Decreto RIO nº 45.921 de 6 de maio
de 2019 coordenados pela Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL e
membros da CMRJ e Defensoria Pública do Rio de Janeiro. em
decorrência de vistoria realizada em 05/06/2019 onde foram observadas
estruturas inacabadas da ponte que seria realizada por ocasião das obras
do PAC. Essas vigas existentes acabam servindo de barreira para ao
escoamento da água do rio, fazendo com que o mesmo extravase
causando o alagamento das áreas no entorno em razão do pouco
espaçamento entre a lâmina d'água e a face inferior das vigas, sem contar
que tais vigas acabam funcionando como uma barreira para os resíduos
sólidos, o que diminui sobremaneira o escoamento da água.
Segundo relatos de alguns moradores e da Defensoria Pública, há
ruas, como por exemplo: Rua São Daniel, Rua São José. Bairrinho 54,
Rua São Caetano e Rua Maravilha que sofrem com alagamentos que
chegam a 1,5m de altura.
Atenciosamente,

Marcelo Jabre Rocha
Fundação Rio-Águas
Presidente
Carnpod& São Crfatóvàon•. 268 - 2'. andar-São Cristóvão -Rio de Janeiro- RJ-CEP: 20921-440
Tels: (21) 3895,8288 1121) 3895-8217 (fax) . E-mail: rioaauas@pcrj.rj.gov.br
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VISTORIA CAMINHO DA BICA, 223- BARRA DE GUARATIBA

A área em questão foi afetada pelas últimas chuvas de Fevereiro e Abril de 2019.
Trata-se de área de encosta com vias formais entretanto ocupada por residências no
talvegue próximo ao Caminho da Bica 223. em Barra de Guaratiba.

Nesta área, durante a ocorrência de fortes chuvas, houve a descida de grandes
volumes de água de bacia de 9.18ha com carreamento de material de solo e vegetação.
Cabe ressaltar que a vaz:ão estimada para esta bacia de 9, 18ha é inferior a 6m~/s sendo
caracterizada como microdrenagem.

Importante mencionar que as residências sobre o talvegue principal devem ser
notificadas para remoção.
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ura 1 - Bacia contribuinte para Caminho da Bica
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O trecho de canaleta existente a jusante do Caminho da Bica não foi verificado
hidraulicamente devido a necessidade de levantamento cadastral em campo no interior
dos lotes.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

·~

oto 1 - Bateria de ralos para captação de água da via.
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VISTORIA CAMINHO DO SOUZA,19 - BARRA DE GUARATIBA

A área em questão foi afetada pelas últimas chuvas de Fevereiro e Abril de 2019.
Trata-se de área de encosta com vias forrnais entretanto ocupada por residências no
talvegue próximo ao Caminho do Souza n°19, em Barra de Guaratiba.
Nesta área, durante a ocorrência de fortes chuvas. houve a descida de grandes
volumes de água e sedimentos de bacia de 1, 18ha com carreamento de material de solo,
vegetação e destruição parcial de casa sobre o talvegue. Essa bacia é pequena parte
integrante de bacia de 25, 91 ha que é drenada por talvegue principal da região. A vazão
estimada para esta bacia de 1, 18ha ê inferior a 6m' fs sendo caracterizada como
microdrenagem.
Importante mencionar que as residências sobre o talvegue principal devem ser
notificadas para remoção e que na área da possível de intervenção existe a possibilidade
de direcionar o fluxo através de canaleta de concreto com degraus para redução de
velocidade no trecho. sendo necessária a manutenção periódica para retirada de
materiais que possam vir a obstruir a sua seção.
Foi elaborado pré-dimensionamento do trecho de canaleta 0.50m x O.Som com
base na aerofotogrametria do local sendo necessária a confirmação de cotas e extensões
em campo para elaboração de projeto mais detalhado.
A calçada que acompanha o talvegue deve ser recomposta e sob esta mesma
~

ada deve ser executada passagem de 0.50 x o.som em galena retangular para
~ irepíonamento das vazões ao talvegue principal.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1

10 2-Trecho para possível implantação de canaleta de drenagem.
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Rua Voluntários da Pátria, 169 - 7° andar
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Foto 3 - Trecho para posslvel implantação de canaleta de drenagem.
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\ r-r ura 1 - Croquis de implantação de canaleta de drenagem.
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VISTORIA PARLON SIQUEIRA - BARRA DE GUARATIBA
A área em tela foi afetada pelas últimas chuvas de Fevereiro e Abril de 2019.
Trata-se de área de encosta com vias formais, entretanto ocupada por residências sobre
talvegue próximo a rua Parfon Siqueira. em Barra de Guaratiba.
Nesta área houve acúmulo de grandes volumes de sedimentos da bacia de 7,62ha
devido ao carreamento de material de solo. pedras e vegetação obstruindo a canaleta de
drenagem existente e que precisa de limpeza e recomposição em alguns trechos. o que já
vem sendo realizado pela GEORIO no local.
Importante mencionar que as residências ainda existentes sobre o talvegue
principal devem ser notificadas para remoção estando em áreas inapropriadas para
construção.
Foram

verificadas

as

seções

de

canaletas

existentes

com

base

na

aerofotogrametria do local e da sua bacia contribuinte sendo obtidas vazões inferiores a
~

mi/s (consideradas como de microdrenagem) sendo suficientes para TR10. Ê necessária

&\confirmação

de cotas e extensões em campo para análise mais detalhada destes

t ,Ji::hos.
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o 1 - Canaleta de montante existente no talvegue.
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2 - Residência sobre talvegue a ser notificada.
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'
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO
FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETOS

Para atender ao ponto critico na Avenida Dom Helder Câmara, junto a Rua
Comandante Gracindo de Sà temos em nosso arquivo o Estudo 4-3-0-750.
De acordo com ele contribui para a Avenida Dom Helder Câmara pelo seu lado
direito a bacia delimitada pela linha do trem no trecho entre a Travessa Malafaia e a Rua Carneiro
Ribeiro, a bacia do bairro de Maria da Graça, através de galeria que cruza a linha férrea e o Metrô,
junto a Estação de Maria da Graça, na altura da Rua Conde de Azambuja e a bacia de parte da
Comunidade do Jacarezinho pela Rua Comandante Gracindo de Sá. Pelo seu lado esquerdo contribui
a bacia das Ruas José Roberto, Felix Ferreira, Rodolfo Galvão, Tenente Abel Cunha. Lourenço
Ribeiro, Tamiarana e Estrada Adhemar Bebiano (antiga Estrada Velha da Pavuna). Essa bacia tem
área total de 146ha, resultando numa vazão da ordem de 21000 1/s, se configurando como rede de
macrodrenagem.
No Estudo 4-3-0-750 são previstas galerias de águas pluviais nas Ruas José
Roberto, Felíx Ferreira, Rodolfo Galvão, Tenente Abel Cunha, Lourenço Ribeiro e na Avenida Dom
Helder Câmara (onde é prevista galeria de grande porte com dimensões variando de b x
h=2,35x1,45m a b x h= 4,00x2,40) no trecho compreendido entre a Rua Tenente Abel Cunha e o Rio
Jacaré.

É importante notar que se tratando de um Estudo para fins de orçamento, o
mesmo necessita de desdobramentos e atualizações para ter condições de implantação.
Por fim, ressalto que implantar apenas o trecho da galeria da Avenida Dom Helder
Câmara do ponto crítico na Rua Comandante Gracindo de Sá até o seu desàgue no Rio Jacaré não irá
solucionar os alagamentos nesta região, pois as captações locais não são suficientes para absorver as
contribuições superficiais da bacia de montante. Portanto, sugiro que além da galeria da Avenida Dom
~

lder Câmara também sejam implantadas redes de drenagem nos trechos que figuram nos perfis
~ \inhados em anexo das Ruas Felix Ferreira, Rodolfo Galvão e Tenente Abel Cunha.
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Secretaria Municipal de Conservação
Fundação Rio-Águas
Diretoria de Estudos e Projetos
Gerência de Estudos e Projetos da Bacia da Baía da Guanabara

COMUNIDADE SANTA ALEXANDRINA E
ESTR DOM JOAQUIM MAMEDE
Rio Comprido e Santa Teresa
Sistema de Drenagem Pluvial

ANÁLISE DEMANDA GT CPI ENCHENTES

AP's 1

RELATÓRIO 5-3-0~
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1. APRESENTAÇÃO
O presente relatório tem a finalidade de consolidar informações no que tange à
drenagem pluvial para a Comunidade Santa Alexandrina, um dos núcleos
visitados no mês de julho de 2019 pelo Grupo de Trabalho da CPI das
enchentes em conjunto com técnicos de diversas órgãos municipais, dentre eles
a Rio-Águas.

2. LOCALIZAÇÃO

A Comunidade Santa Alexandrina está situada no bairro do Rio Comprido,
localizada na encosta direita do acesso ao Túnel Rebouças, sentido Zona Sul,
conforme a Figura 01, sendo acessada pelo Viaduto Paula Ramos, Rua Paula
Ramos e o trecho da Rua Santa Alexandrina situado após a Rua Paula Ramos,
já referida.
A comunidade está localizada, em linhas gerais, entre o Rio Comprido e a
Estrada Dom Joaquim Mamede, com a mancha principal de ocupação
consolidada, aproximadamente. entre as cotas 65 m 135 m
O Rio Comprido é o curso d'água de macrodrenagem que drena os sistemas de
drenagem local.
,.
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3. DEMANDAS
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As demandas específicas para a comunidade em questão estão numeradas de 1
a 5, conforme Figura 02, tendo essas demandas especificadas no Quadro 01,
que também inclui comentários de campo listados durante a vistoria em tela na
comunidade.

Figura 02 - Planta de Localizaçao das demandas

QUADRO 01 - DEMANDAS COMUNIDADE SANTA ALEXANDRINA
Ponto 1 • Santo alexandrino 1459, casa 17
• deslizamento de encosta, Georio ficou de verificar a existência de projeto;
• Defesa civil ficou de fazer verificação quanto ao risco das moradias.
• Smu ficou de levantar a data de construção da referida casa .
• A Secomserva e rio aguas irão realizar uma vistoria de avaliação da captação das aguas
pluviais da rua joaquim Mamede e drenagem em si.

Ponto 2 • Santo alexandrino casa 15a fundos
• Ê preciso complementar as informações da localização ( número da casa)
• Laje da caixa d. água encostada da Encosta e com ferragem da estrutura aparente.

civil ficou de fazer uma inspeção.
/ 1":', Defesa
efesa cívil ficou de levantar a existência de autos de interdição desse conjunto de casas
'
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Ponto 3- Santo Alexandrino 1459. ponto acima do Eco limite
- Ficou de ser levantado se é uma área de preservação ou interesse social ( qual o órgão ?)
• Reslduos na canaleta (Escada Hidráulica) que tem seu inicio na Estrada Joaquim
Mamede:
• SMAC ficou de reavaliar o tipo de Reflorestamento utilizado na área onde diversas casas
foram demolidas anteriormente.

Ponto 4 - Santo alexandrino 1459 • casa vizinha a casa 1S
o grupo Ira retornar para uma melhor avaliaçao da situação, em face das duvidas geradas
membros da visita : Defensoria. CVL. CPI. SMIH, SMASDH

Ponto S - Santo Alexandrino casa 5 e 7

• É um conjunto de casas alinhadas que estão próximas a encosta.
• Casas próximas ao talude Rochoso;
• Não é posslvel fazer uma analise visual devido a vegetação densa que ocupa a encosta.
• Comlurb ficou de avaliar a possibilidade de limpeza da vegetação para que a Georio
consiga realizar uma vistoria detalhada da encosta.

- É possível ver um pequeno escorregamento de encosta

4. ANÁLISE QUANTO À DRENAGEM PLUVIAL
A Comunidade Santa Alexandrina passou por intervenções no âmbito do
Programa Bairrinho, da Secretaria Municipal de Habitação na primeira metade
da década passada. tendo o projeto de drenagem local o Nº 3-3-D-2039. Tal
projeto concebia sistema de microdrenagem, sendo os principais condutos
baseados em canaletas retangulares em encosta. A região também passou por
intervenções de contenção de encosta.
Após análise ao Quadro li é possível observar que os "Pontos" demandados são
relacionados à construções isoladas e, na sua maioria, relacionados em função
de ocupação na encosta.
Quanto ao item 2. relacionado ao sistema de drenagem da Estrada Dom
Joaquim Mamede, informo o seguinte.
/ 1ª1 via margeia encosta

(J[;

sobre a comunidade tendo o seu oaminh,menlo

\ª ~roximado na cota 200.
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A bacia hidrográfica contribuinte para a Es~:~~-
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praticamente toda coberta por vegetação, sendo áreas de Proteção Ambiental

do Parque Nacional da Tijuca ou área de Amortecimento da mesma. conforme
informações do Sistema Municipal "SIURB". De acordo com o projeto citado, a
bacia externa contribuinte ao sistema de drenagem da comunidade em tela é em
tomo de 10 hectare. gerando vazão em torno de 1200 1/s.
O sistema de drenagem local é superficial, aparentemente equilibrado, com
pequenas captações esparsas com desagues descendo pela encosta.
Moradores informaram não observar, na região objeto do estudo, acúmulos de
água de chuva após temporal.
A Figura 03 mostra uma foto na Estrada Dom Joaquim Mamede, na altura da
Comunidade Santa Alexandrina, localizada em cotas, no mínimo, 60 m abaixo
dessa estrada.

Figura 03-Estrada Dom Joaquim Mamede, em frente ao N.0 1250

5. MEDIDAS CORRETIVAS
Por uma análise visual o sistema necessita de manutenção de rotina e
intervenções pontuais, como recuperação de ralo. no trecho vistoriado da
ferida estrada, na região da comunidade em tela, devendo haver avaliação~
rst>eclfíca de equipe de manutenção.
{'
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A a,aHação da capacidade do sistema de d,en:: : : : ~ : : :: : : :•
via e dos desagues, inclusive através das encostas. É importante obseivar que,
em função da topografia local, por cuidados ambientais que requer uma área de
amortecimento, como a em questão que é do Parque Nacional da Tijuca, e de
acidentes geotécnicos ocorridos na região no passado, uma avaliação
geotécnica local e trabalhos relacionados à tal área da engenharia é que
poderão indicar as intervenções especificas de drenagem necessárias ao local
para que seja elaborado um projeto de drenagem especifico, caso necessite.

6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os itens da demanda relacionados a Rio-Aguas são os itens 1, vistoria na
Estrada Joaquim Mamede, e 3, limpeza da escada hidráulica. A vistoria foi
realizada, conforme os itens 4 e 5 do presente relatório e, quanto à limpeza da
canaleta de microdrenagem, a manutenção não fica a cargo da Rio-Aguas, que
tem sob suas atribuições a manutenção dos cursos d'água de macrodrenagem.

O sistema de drenagem da Estrada Joaquim Mamede e entorno devem ter
manutençao de rotina e reparos pontuais, caso necessário. No entanto, cabe
ressaltar que a área tem topografia acentuada, é muito vegetada, tem
vulnerabilidade geotécnica e tem grande parte da bacia de contribuição inserida
em Area de Proteção Ambiental do Parque Nacional da Tijuca ou sua área de
Amortecimento. Dessa forma, qualquer necessidade de intervenções de
drenagem na Estrada Dom Joaquim Mamede deverá está vinculada a uma
demanda geotécnica e compatibilizada com os requisitos ambientais pertinentes.
Por fim, esclareço que as demandas acima foram formuladas após as grandes
chuvas do verão de 2019, cujo Tempo de Recorrência (TR) das chuvas
ocorridas foi considerado excepcional, bem superior ao TR de uso corrente nas
~

~ ervenções de drenagem e ao adotado pelos órgão federais que regulam ou
~ b~ ram financiamento para obras que envolvam drenagem pluvial.
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Eng•. Antonio Hum erto Porto Gome
Engenheiro. Matr.: 131156.486,3
CREA·RJ 1986101054
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICIPIO 00 RIO DE JANEIRO
Rua Volunlários ela Pátria, 169 - 7º anelar
Tel I fax: 3895-5114 / 3895·8217
E-mail; rioa9uas@pcrj.rj.gov.br
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RIC•AGU'I§_,

JARDIM MARAVILHA
A~ ruas citadas em ATA e visionadas. como as: Av. Campo Mourão. Rua Letícias. Rua
;\raxá. Rua Tamboara, Rua Ronda Alta e Av. Barão de Cocais. além dos canais da Av. Bar-Jo de
Cocais e da Rua José Senm1. todos fozem pane do Loteamento Jardim Maravilha. citio histórico de
alagamentos vem sendo estudado ao longo de anos.

O loteamento que hoje é chamado de Jardim Maravilha teve seu J>AL 16810 e l'AA S815
aprovados por volta dos anos 50. porém há algumas décadas sua implantação vem se mostrando
inviável sobre vários aspecto~. enlre el<:s o ambiental.

Estudo desenvolvido cm 1996 pelo Departamento de Drenagem da Coordenadoria Geral de
Projetos da SMO estabeleçeu laudos que forneceram cmbasam<:nto téçnico. para que um grupo
compo~to por membros <la Procuradoria do Município, Secretaria Municipal de Urbanismo.
Secretaria Municipal de Habítaçf10 e Secretaria Municipal de Obr:is. propusesse que fossem
declarados de interesse social para fins de desapropriação as quadras e os lotes contidos dentro da
mancha de inundação do Rio Cabuçu Pirnquê. através <lo proces~o ló/000.763/96.

Foi publicado o Decreto n• 14.792 de 09 de maio de 1996. acatando o info11nado no referido
processo.

Em 1998. motivados pela elaboração de inúmeros laudos de avaliação a cargo do
Departamento Técnico da Subprocuradoria Geral do Município para u região delimitada pel()
Decreto 11• 14.792 e a fim de disciplinar tal assunto. lormou-se um grupo Je estudo no qual() en1ão
Diretor d<> Departamento de Drenagem foi também consultado e. após debates. chegou-se à
pr()pllsta de delimitação daquela extensa gleba cm tl'ês áreas distintas. direcionando o tratamento
~

J_cada lote atingido para cada uma das três hopóteses (conforme Fig.OI): l)árca inaproveitávcl
~

1omicamente pura habitação- <lc~carlaua de imediato. 2} área de risco médio-aproveitável

A1-730

Í:

::·1:o:t. '.! ./OO"fi22/7!J!9 Ct-A~o-Zil,- folha..~!S ~
PREFEITURA DA ClDADE DO RIO DE JANEIRO
FUNDAÇÃO INSTITUTO OAS ÁGUAS 00 MUNICÍPIO 00 RIO OE JANEIRO
Rua Voluntários da Pátria, 169 - 7" andar
E-mail: rioa9uas@pclj.rj.9o,.br
Tel /fax: 3895-5114 / 3891'>-8217
RIO•ÁGU~

desde que executado aterro de I .OOm a 1.50m e respec1iva drenagem e. 3) área aproveitável. porém
drenada. acrescendo a esses conceitos a conveniência de que os serviços de drenagem constituam
um projeto global. realizado cm conjunto. visto que seu fracionamento poderá acarretar prejuízos
para a área de médio risco. Em anexo planta com a demarcação das tr~s áreas citadas. Lembr.indo
que posteriormente, cm função dos andamentos das obras à época. alguns lotes da "área azur·
teriam sua liberação viável, porém condicionadas à conclusão da obra projetada.

Nessas obra:; de urbaniza~ão exe<.:utac.la:; na dc:cada de 90 p(,r par1e da Secretaria Municipal
de Habitação a região entre o final das ruas e a margem do rio Cabuçu-J>iraquê foi utilizada como
deságue da drenagem implantada. gerando grandes áreas alagadas cm épocas de chuvas. Esta
região vem sofrendo constantes aterros im:gulares para a exccu~ão de novas moradias o que
prejudica sobremaneirn o sistema de drenagem já implantado.

Em dezembro de 2008 a Rio-Águas com base no nível d'úgua do projeto 3-3-D-1343 .. Rio
Cabuçu [>iraquc··. foz nova verilicação. rclraçando a mancha de inundação sobre a restituição
acrofotogramétrica atualizada do Município.

Conlirmou-sc que as condições estabelecidas pelo trabalho executado cm 1996. são
inteiramente válidas para a situação atual. visto tJUe o traçado da mancha difere muito pouco
daquela detenninada cm 1996.

O novo traçado gerado pelo Relatório Tccni<.:o 5-3-D-0292 conlinna que iirandc par1e da área
do Loteamento situa-se na mancha de inundação do rio ("calha maior do rio" ou ..planície de
inundação"}. portanto. cm área alagável para as chuvas recorrentes de mi:nt,s de 10 anos.

A regíuo abrangida pelo loteamento vem sofrendo alagamentos constantes. chegando a ocorrer
/ ts de uma vez cm um ano e inviabiliz..1ndo o funcionamento de qualquer rede de esgoto e

. rl'T,ffiª de drenagem.
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Neste contexto. a Rio-Àguas tem buscado recursos para a constrnçf10 de infraestrutura de
drenagem e urbanizaçiío no Loleamento Jardim Maravilha. nas áreas próprias para ocupação e nas
área8 alagáveis. visando a requalificação ambiental urbanística e paisagística da região.
restringindo os alagamentos às áreas não ocupadas que ficariam melhor restringidas com a
implantação de um Parque, beneficiando a população do enlorno e de toda a região çom melhorias
urbanas que trariam melhor fluidez ao transito. melhor qualidade de vida da população. mediante a
diminuição da frequência de alagamentos nas áreas edificadas. além de ser uma alternativa de lazer
para toda cidade.

As intervenções propostas beneficiariam diretamente os 23mil habitantes do loteamento. e
ainda uma população de aproximadamente 252mil pessoas que residem na região da Sub-bacia do
Rio Cabuçu-Pirnquí:.

Foi desenvolvido pda Rio-Águas um estudo preliminar com o dimensionamento da seção
neccs~ária para os canais existentes e criação de canais que serviriam como delimitador de um
n
·

lSSÍVel parque alagável. mas que necessitaria de ca1Jtução de rccurso8 para diagnósticos
\ fi.boraçf10 de projetos executivos e complemo:ntarcs.
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Secretaria Municipal de Conservação
Fundação Rio Águas
Diretoria de Estudos e Projetos
Gerência de Estudos e Projetos da Bacia Oceânica

Estudo para Drenagem da Estrada do
Pacuí, Rua Agapanto e Entorno
Vargem Grande

(

Microdrenagem
AP 4.0

PREFEITURA DA CIDADE DO

Relatório 4-3-D-1371

RIO OE JANEIRO
FUNDAÇÃO RIO-ÁGUAS

Julho de 2019
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Descrição do Sistema

Este estudo prevê a implantação de rede de drenagem pluvial na Estrada do
Pacuí, em trecho da Estrada Mucuíba, e nas ruas Agapanto. Luciano Gallet e
Manuel Querino.
A rede projetada da Estrada do Pacui tem seu desague na rede existente da
Estrada dos Bandeirantes, conforme cadastro 2-3-D-1229. A montante foi
projetada rede na Estrada do Pacui, que recebe a rede projetada da Estrada
Muculba, e tem deságue no Rio Paineiras junto à ponte.
Para a Rua Agapanto, um trecho da drenagem projetada segue para a rede da
Estrada do Pacui. No outro sentido, foram projetadas redes com deságue na
rede projetada da Estrada do Sacarrão, segundo projeto 3-3-D-2749.

É importante ressaltar que este estudo modifica em parte o projeto 3-3-D-2749,
para a Estrada do Sacarrão.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDAOE - SMAC
SUBSECRETARIA OE MEIO AMBIENTE - SUBMA

PREFEITURA

Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2019.

Oficio SMAC/SUBMA nº 001 /2019

Ao Senhor Hélio Cabral Moreira
Presidente da Companhia Estadual de Águas e Esgotos
Av. Presidente Vargas, 2655
Cidade Nova - CEP 20210-030
Prezado Senhor
Em vistorias realizadas pelo Grupo de Trabalho Interdisciplinar, criado através do
Decreto RIO Nº 45921, para atendimento às demandas recebidas pela Comissão Parlamentar
de Inquérito - CPI DAS ENCHENTES - instituída pela Resoluçao 1450/2019 da Câmara
Municipal do Rio de Janeiro, foram verificadas e apontadas peta população local como
agravantes às inundações, as ausências ou insuficiências de sistemq.s de coleta de
esgotamento sanitário em algumas localidades discriminadas abaixo, para as quais
solicitamos informações sobre o estado atual, além de futuras intervenções.
- Comunidade do Jacarezinho - Elevatória do sistema de esgotamento sanitário desativada.
- Vargem Grande - informações sobre a existência de sistema de esgotamento sanitário na
estrada do Pacul e transversais.
- Comunidade de Manguinhos - informações sobre a existência de sistema de esgotamento
sanitário na rua Leopoldo Bulhões e em todo o entorno.
Ressalto que as informações são imprescindíveis e constarão no relatório que será
encaminhado à CPI.

Atenciosamente,

Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade
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Processo n~: Ol/00!.634/2019

Oata cl~ atuaçao
14/08/2019

IFls.:

Rubrlca

À CVL/SUBG/GIL/CGA,

1. Solicito apensar ao presente o processo nº 01/002.634/2019

2. Desmembramento do p.p. considerando o número de páginas e
posterior devolução a este Gabinete.

(

Rio de Janeiro,05 de setembro de 2019.

PAULO REN

O SAPORITO PAULA

Chefe de Gabinete da ecretaría Municipal da Casa Cívil.
matrícula 11/256.225·4

C\ltJG.AalOS

APENSADO ~ PROCESSO(S}
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PREFEITURA OA CIDADE DO RIO D
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
OFÍCIO CVL/GAB Nº

-~'t3B

'4 de ~

Rio de Janeiro, ;/

de 2019.

Ao
Grupo de Trabalho Interdisciplinar - GTI
Instituído pelo Decreto Rio nº 45.921, de 06 de maio de 2019
Referência: Modificação do Item 9 da Ata da Reunião n• 2. de 21/05/2019
Prezados Senhores,

Com os meus cumprlmentos, dirijo-me aos ilustres membros do Grupo
de Trabalho Interdisciplinar - GTI, instituido pelo Decreto Rio nº 45.921, de 6 de
maio de 2019. para solicitar. não obstante à consignação feita em ata da

l

reunião realizada no dia 21/05/2019 (cópia em anexo), pelo então Secretário
Chefe da Casa Civil em exercicio, que a deliberação prevista no item 9 do
referido documento seja modificada, de forma a substituir a Secretaria Municipal
da Casa Civil no texto que diz que "Caberá à CVL apenas priorizar estas
intervenções. jvnto a ôrgão especifico que possua essa atribuição'; haja vista
que. s.m.j .. a incumbência deverá recair sobre órgão municipal. integrante do
GTI, que detenha conhecimento técnico para tal definição.

Na oportunidade, aproveito para manifestar meus protestos de elevada
estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PAULO ALBIN,P ~AN!p SOARES
Secretácio·Ct\efe da asa Civil

--1

t

Prefeitura da Cidade <lo Rio de Janeiro - Gabircete do Prefeito
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Ofício nv:
010026342019

Data:

t4/08/2019

Rubrica

AoGB/COR,

Em prosseguimento, tendo em vista o teor da matéria.

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2019.
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Fls.:
02

Protesso nst:

I

01/002.634/2019

Data da atuação

Fls.:

14/08/2019

Rubrica

Â CVUSUBG/GIL/CGA,

Solicitamos que o presente seja apensado ao processo n°01/002.522/2019.

Rio de Janeiro,

PAULO RENAT

de setembro de 2019.

SAPORITO PAULA

Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil.
matricula l 1/256.225-4

APENSADO

ttC' PROCESSO(S)
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DôcLi m(entos
Anexos ao

Processo
1,Jº____I _________I ____

DECRETO N°2.477 - DE 25 DE JANEIRO DE 1980
Art. 34 - Anexação é o ato pelo qual se insere em processo documento
que por sua natureza, dele não deva fazer parte integrante, rr!âS que seja
necessário a seu estudo e apreciação.

..

§

1°-A peça anexada será colocada depois da última folha do processo,

dela separada por uma folha com a indicação Anexos.
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal da Casa Cívil
Centro de Operações Rio

GRUPO DE TRABALHO ENCHENTES
ATA DA REUNIÃO 01
DATA: 14/05/2019
LOCAL: Centro de Operações Rio
HORÁRIO: 14h
PAUTA: Definição do Cronograma de Vistorias
PARTICIPANTES: COMLUR8, COR, CVL, Defensoria Pública. Defesa Cívil, GeoRío, Mandato
Tarcísío Mota, RíoÁguas, SECONSERVA, SMASDH, SMIH.

DELIBERAÇÕES:

1. foi decidido um cronograma para mapeamento das áreas apontadas pela CPI;

2. Serão realizadas vistorias semanais às segundas e quartas feiras; o grupo de trabalho
Irá se reunir semanalmente às sextas feiras para compilar os relatórios finais de cada
órgão. Os relatórios serão dlsponibilizados semanalmente para Defensoria Pública e
Gabinete do Vereador Tardslo Mota às terças feiras;

3. Defensoria Pública(NUTH) e os representantes da CPI das Enchentes(CMRJ) farão
indicação de pontos que deverão ser vistoriadas nas comunidades;

4.

Defensoria Pública informou que vistorias nas comunidades atendidas pelo Nucleo
de Terras e Habitação(NUTH) serão acompanhadas por técnicos do órgão;

5. Relatório das vistorias ser~ padronizado em um formulário preenchido pelos órgãos
(em elaboração pelo COR e, posteriormente, preenchido pelos órgãos);

6. Foi decidido que todos os órgãos que fazem parte do GT devem estar presentes,
com ao menos um representante, em todas as vistorias Independente do problema
apresentado na localidade;

7. Horário. ponto de encontro e contato da liderança de moradores para cada vistoria
será informado pelo Gabinete do Vereador Tarcísio Mota e Defensoria no grupo de
comunicação via WhatsApp, criado no dia 14/05;
,( . ) fà,í informado que o cronograma de vistorias será publicado em

00 na quinta feira

(16/05).
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VERSÃO FINAL
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal da Casa Civil
Centro de Operações Rio
Assinam a Ata todos os presentes
DATA: 14/05/2019 / LOCAL: Centro de Operações Rio/ HORÁRIO: 14h / PAUTA: Definição do
Cronograma de Vistorias/ PARTICIPANTES: COMLURB, COR, CVL, Defensoria Pública, Defesa
Civil, GeoRlo, Mandato Tarclslo Mota, RloÂguas, SECONSERVA, SMASOH, SMIH.
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Gabinete do Prefeito
Centro de Operações Rio

GRUPO DE TRABALHO ENCHENTES
ATA DA REUNIÃO 02

DATA: 21/0S/2019
lOCAl: Centro de Operaçõe s Rio

HORÁRIO: 14h
PAUTA: Ajuste no Modelo das Vistorias
PARTICIPANTES: CMRJ, COMLURB, COR, CVL. Defesa Civil, RioÁguas. SECONSERVA. SMAC,
SMASOH, SMIH, SMU.

DELIBERAÇÕES:
1. Foi acordado um reajuste no cronograma de vistorias: a vistoria na Rocinha, prevista
para o dia 24/06. será realizada em dois encontros man:ados para os dias 27 e 29 de

mc11io;

2. A versão final do cronograma de vistorias será definida na próxima reunião, sexta feira
- 24/05;
3. foi acordado que as vistorias serão realizadas de forma macro, toda questão pontual
deverá ser tratada fora das residências junto aos órgãos públicos;

4. Foi acordado que em todo caso de flagrante com risco para o cidadão medidas de
intervenção serão tomadas pelos órgãos públicos;

S. Foi acordado que as questões pontuais oriundas da vistoria realizada no Horto serão
discutidas na próxima reunião. sexta feir.> - 24/05, na presença da Defensoria Pública;

6. Foi acotclaclo que Secretaria Municipal ele Meio Ambiente (SMAC) e a Secretaria
Municipal de Urbanismo (SMU) devem ser membros do i;rupo de trabalho;

7.

Foí solicitado pela CMRJ que a CEOAE participasse das vistorias;

8. Foi acordado que CMRJ envie, pelo grupo ele comunicação, às quintas feiras, os locais
que serão vistoriados na semana seguinte;

9.

F\01 acordado que os ptazos. custos. meio de contr.>taçi;o/execução e riscos de cada

X Intervenção proposta deverão constar no Relatório de cad~ órgão.

Versão final
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Gabirtete do Prefeito
Centro de Operações Rio

10. A próxima vistoria está matcada para o dia 22/05, às 09h30mln em Barra de Guaratíba.
O horário de saída do COR será às OSh.

Assinam a Ata todos os presentes
OATA: 21/05/2019 / lOCAL: Centro de Operações Rio / HORÁRIO: 14h / PAUTA;
Ajuste no Modelo das Vistorias / PARTICIPANTES: CMRJ, COMLURB, COR, CVL, Defesa

Civil, RioÁguas, SECONSERVA, SMAC, SMASOH, SMIH, SMU.
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Gabinete do Prefeito
Centro de Operações Rio
GRUPO OE TRABALHO ENCHENTES
ATA OA REUNIÃO 03
DATA: 24/05/2019

LOCAL: Centro de Operações Rio
HORÁRIO: 1Sh

PAUTA: Análise das questões identificadas durante as vistorias no Horto e em Barra de
Guaratiba

PARTICIPANTES: CMRJ, COMLURS, COR, CVl, Defensoria Pública, Defesa Civil, GeoRio, Rio
Águas, SECONSERVA, SMAC, SMASOH, SMIH, SMU

A • DELIBERAÇÕES GERAIS:

1. Na próxima sexta feira (31/05) o COR dlsponlbilizarâ atualização do calendário de
vistorias após validação da CVl

2. Deverá constar na resolução a ser publicada a inclusão dos Membros da SMU e SMAC
como membros permanentes do GT.

3. Foi deliberado que os relatórios técnicos não serão encaminhados as terças feiras para
a CPI e defensoria em função de não haver tempo hábil para elaboração dos mesmos.
4,

Na reunião de sexta (31/05) será apresentado o modelo de relatório simplificado que
deverá ser preenchido nas vistorias e entregue às terças. Cada órgão deverá preencher
o documento com: local; problemas identificados; soluções ideais; órgãos envolvidos;
e prazo aproximado para projeto e obra. O parecer técnico detalhado do órgão,
contendo o plano de ação, será anexado ao documento posteriormente.

8 - DELIBERAÇÕES SOBRE A VISTORIA NO HORTO:

1. CMRJ reiterou necessidade de identificar somente os problemas estruturais de forma
macro e av;)liar as medidas que serão tomadas, com definição de responsabilidades e
prazos. A prlorização dess.,s medidas viria em um segundo momento;
2. COR apresentou um pequeno resumo das vistorias realizadas em Barra de Guaratiba;

3. RIOÁGUAS ressaltou que as obras hidráulicas são planejadas pensando na mitigação
de riscos, mas não há como garantir isenção de riscos. Mencionou que uma obra de
macrodrenagem considera em média chuvas com 2S anos de recorrência, enquanto
uma de microdrenagem possui recorrência média de 10 anos;
Defensorla Pública sollcltou à RIOÁGUAS material sobre micro e macrodrenagem, e
~servou que em determinado trecho do rio dos Macacos, 110 Horto, não segue o
rajeto das calhas, pois as mesmas foram danificadas.
Versão final
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Gabinete do Prefeito
Centro de Operações Rio

S. CMRJ questionou se métricas utilizadas na elaboraç3o de projetos da RIOÁGUAS não
poderiam estar ultrapassadas frente à constatação cientifica da mudança climática;

6. RIOÁGUAS informou que Rio dos Macacos possuí responsabilidades divididas entre
Jardim Botânico e ICMBIO, e que as métricas aplicadas se utilizam de bases históricas;
7. Com relação as responsabilidades dos Trechos do Rio dos Macacos a CVL sugeriu que
RIQÁGUAS produza um parecer técnico oficializando os respectivos responsáveis,
CMRJ entende que os responsáveis precisam ser notificados e multados;
8,

Defensoria Pública solicitou definição de responsabilidade pela obra de Infraestrutura
na Rua Raimundo Freitas Matos;

9.

RIOÁGUAS salientou não conseguir legalizar imóveis que se encontram nas Faixas
Marginais de Proteção IFMP) ou em Faixas Non Aedificandí (FNAJ;

10. RIOÁGUAS infonnou ser necessário consultar CEDAE para identificar titularidade das
barragens verificadas. CMRJ ressaltou importância da presença da CEDAE no GT. CVL
informou possibilidade de enviar um convite, porém destacou maior peso caso o
convite seja através da CPI com a Defensoria Pública.

11. RIOÁGUAS informou que a utfllzação da maioria das comportas se deve à presença de
esgoto sanitário nos rios. Sem poluição, as comportas poderiam ficar abertas,
auxiliando o escoamento da água;

12. RIOÁGUAS destacou que comporta do Jardim de Alah auxllfa na manutenção da
lâmina d'água em seu nível ideal para o equilíbrio do ecossistema local, reduzindo a
capacidade da lagoa de funcionar como um grande reservatório em casos de fortes
chuvas;

13. RIOÁGUAS informou que situação atual do Rio dos Macacos impacta nos afagamentos
da Rua Jardim Botânico;

14. CVL solicitou aos órgãos que os representantes mobilizados para as vistorias estejam
presentes nas reuniões de análise após as vistorias;

15. GEORIO informou que há um passivo de 117 AÇÕES CIVIS PÚBLICAS RESULTANTES da
chuva de 2010 que não foram realizadas COMPLETAMENTE. por questões
orçamentárias. Órgão Informou que é feito um gerenciamento de riscos, privilegiando
AÇÕES e obras emergenciais que BENEFICIEM no maior número de pessoas possível;

16. CMRJ destacou a importância em ter os pontos mapeados e reconhece o trabalho dos
órgãos. Reforçou o objetivo da CPI de Identificar os problemas para que
forma conjunta priorizá-los e ultrapassá-lo;

se possa de

17. SMASDH ressaltou a forte atuação do órgão em casos de acidentes e desastres,
ricionando dentro do edifício do COR. As poucas pendências observadas nas vistorias
foram fiMlízadas;

'
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18. Defensoria Pública ressaltou que não observou mecanismos de mitigação de riscos
para o, moradores do horto, como sensores, sirenes, locais de fuga sinalizados e
pontos de apolo. Sugeriu que Defesa Civll faça um planejamento em conjunto com a
RIOÁGUAS e realize treinamento na região;

19. Defesa Civil informou estar disponível para a realização de treinamentos e mencionou
que até a data da reunião haviam sido realizados treinamentos em 103 comunidades;
20. Defensori,1 Pública sugeriu que sejam mapeados de forma prévia à vistoria os pontos
de apolo da região. CVl Informou que pontos de apolo mapeados no trajeto definido
para a vistoria podem ser analisados, porém pontos fora do trajeto não serão visitados
neste momento em razão do pouco tempo disponível;

21. SMSOH salientou falta ele engajamento da população local em diversas áreas que
possuem planos de emergência, apesar da realização de simulados;

22. CMRJ reconheceu o bom trabalho da SMSDH. Porém mencionou que em diversos
casos a população desconhece seus direitos;

23. CVl informou Que obras necessárias fogem da tomada de decisão do corpo técnico
pre,ente no GT. Secretários, inclusive a SMF, precisarão ser consultados sobre a
definição das obras e para analisar questão orçamentária e da forma de contratação;
C- DELIBERAÇÕES SOBRE A VISTORIA EM BARRA DE GUARATIBA:
1.

SECONSERVA informou que enviará caminhão à Rua Caminho da Bica n' 223 para
limpeza (j.iteamento) da galeria. Sugeriu avaliação pela RIOÁGUAS para verificar se o
quantitativo de ralos e tubulação atendem à necessidade local;

2. SECONSERVA ressaltou ser necessário o desassoreamento na Praia. COMLUR8 irá
verificar melhor forma de realizar operação. Porém, o assoreamento na praia não
guarda nenhuma relação com o alagamento no Caminho da Bica n2 223;

3. COMlURB informou ter realizado a limpeza na salda da galeria próximo à Rua Parlon
Siqueira n2 919, e iniciaram a limpeza do riacho próximo à Rua Caminho do Souza n·
19. Os moradores irão realizar um mutirão e convocar a COMLURB para a remoção das
estruturas presentes neste endereço;
4.

COM lURB observou que o órgão reforçou suas ;1tividades na região após ;1 chuva de
fevereiro e tem conseguido uma boa interação com os moradores;

S.

DEFESA CIVIL informou que não há pendências nas atividades do órgão;

6. RIOÁGUAS informou que atividades na região são de projetos. COR questionou
situação da escada hidráulica na Rua Caminho do Souza 897. RIOÁGUAS irá av;11iar
dimensionamento;
~

MRJ reforçou Importância em priorizar os pontos mais crltlcos Identificados, com
·,~\res riscos à população, como a Rua Caminho do Souza n~ 897.
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8. CM RJ relatou que a posição iolcial da GEORIO é que deveriam ser realizadas obras
privadas, porém informou que a população não possui condições financeiras e relatou
ter visto obras públicas em outros locais privados;

9. CMRJ informou ser necessária a realização de limpeza no local, pois ainda há pedras
soltas com risco de obstruir novamente a rede;

10. CMRJ mencionou a necessidade da limpeza do córrego na Rua Almirante Carlos Tinoco
n'25 (área privada) e do desassoreamento do deságue que acontece na altura da
praça do Quartel de Marambala;

11. CMRJ informou que precisa ser feita obra na rua Parlon Siqueira n~ 919. GEORIO
informou que obras estão sendo realizadas próximas à praia, o projeto da obra em
execução prevê que a canalização da drenagem seja estendida até o referido local,
visto que o histórico de ocorrências para a localidade aponta par., problemas
referentes a drenagem superficial.

12. CMRJ Informou ser necessária uma obra de urbanização e drenagem na Rua Caminho
do Souza ne 19.
13. CMRJ mencionou que morador da Rua Caminho do Souza n~ 27 precisa ser orientado
sobre situação de sua casa, ele estaria aguardando laudo da GEORIO;
14. CMRJ informou que moradora da Rua Burle Maoc 7775 realizou obra privada e precisa
de uma análise técnica;
15. SMAC salientou que objetivo do GT é salvar vidas e não realizar ações de polícia. Órgão
anunciou que possuí um forte projeto de replantio na região;
16. CMRJ ressaltou que a região de Barra de Guaratiba apresenta um dos maiores
números de deslizamentos, de acordo com documento da GfORIO, e carece de alertas
sonoros, sensores (possui l pluviômetro) e planos de contingência;
17. A GEORIO se manifestou mostrando estranheza quanto a afirmação da CMRJ, uma vez
que, de acordo com o banco de dados da Fundação GEORIO, a região que abarca o
Maciço da Tijuca e os morros do entorno é aquela que apresenta o maior número de
ocorrências de deslizamento na cidade.
18. CMRJ informou ser necessário fornecer assessoraria urbanística aos moradores. SMU
ressaltou que o serviço já existe, há projetos padrão que são oferecidos gratuitamente
à população. porém responsabiliza o desinteresse dos moradores em razão do
conseciuente pagamento de Impostos (IPTU) pelo baixo engajamento no serviço;

19. CMRJ sugeriu realizar um programa de mutirão, parecido com o programa Cuidar da
Cidade, para informar aos moradores seus direitos e assessorar sobre questões
urbanísticas. Questão foi observada tanto no Horto quanto em Barra de Guaratíba;

.ió.'coR salientou que esse estudo sobre questão da carência de informação de serviços
(

júblicos seja levada ao Secretário da CVL em próxima reunião;
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Assinam a Ata todos os presentes
DATA: 24/05/2019 / LOCAL: Centro de Operações Rio / HORÁRIO: 1Sh / PAUTA: Análise das
questões identificadas durante as vistorias no Horto e em Barra de Guaratiba

PARTICIPANTES: CMRJ, COMLURB. COR, CVl, Defensoria Pública. Defesa Civil, GeoRio, Rio

Águas, SECONSERVA, SMAC, SMASDH, SMIH, SMU.

~

.

10.

12.

/J,....._ -...~
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GRUPO OE TRABAU-tO ENCHENTES
ATA DA REUNIÃO 04
DATA: 31/0S/2019

LOCAL: Centro de Operações Rio
HORÁRIO: 14h
PAUTA: Análise das questões identificadas durante as vistorias na Roclnha
PARTICIPANTES: CM RJ, COMLURB, COR, CVL, Defensoria Pública, Defesa Civil, GEO·Rio, Rio
Águas, SeCONSERVA, SMAC, SMASOH, SMIH, SMU

A • QUESTÕES GERAIS:

l. Foí sugerido o fortalecimento institucio!'lal da Região Administrativa;

2. Foi identificada a necessidade de revisão no protocolo do sistema de Alarmes da
Comunidade (analisar posslbilidade de aumentar número de simulados e
treinamentos; rever a quantidade e os locais dos pontos de apoio existentes); maior
participação das "associações" existentes na Comunidade.

3. Foi sugerida a implementação de Políticas Ambientais rio local com a possibilidade de
um projeto como Garl Comuroltârio para realizar coletas de lixo;

4. A CMRJ Identificou a falta de Polftlcas Públlcas de Saneamento Básico na região;

5. A CMRJ questionou o valor pago do Aluguel Social, uma vez que o mesmo não sofre
reajuste há 10 anos; Analisar possibilidade de Prefeitura realizar um mutirão de
orientação aos cidadãos nos moldes de ação social.

6. A CMRJ solicitou a necessidade de 11ormatizar, de forma permanente, uma Política
Públlca Urbanística na região (POUSO).

7. Link
de
acesso
para
mapa
com
porotos
visitados:
https;//www.google.com/maps/d/edit?mid=1s6SxoK uj8FJmYreHLBPu0SXm3
viS81 &usp=sharing

8. Membros da SMU e SMAC passaram a constar nas vistorias. (refere-se ao ponto 2 das
Deliberações Gerais na Ata 03)
9, Foi definido que por motivos diversos e pela existência de modelos próprios os órgãos

/ ,P-J!,t~m por gerar seus próprios relatórios (refere-se ao ponto 4 das Deliberações Gerais
V'\il\('ta 03)
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8 - QUESTÕES POR PONTOS VISITADOS

Rocinha

l 1~ dia de Vistoria

Vila Verde. antiga Rua Ralmunda Ferreira Mendes {71
• Desllzamento de Encosta - encosta atrás da casa precisa ser avaliada;
• Toda água da encosta escorre em direção ao Portão Vermelho;
• Nao há pavimentação e dreMgem na rua;
• Problema de coleta de lixo, caminhão não chega no local;
• Não há saneamento;
• Avaliação de projeto para recuperaç.1o ambiental da área - SMAC;
• SMASDH realizou 90 atendimentos.

Vll;i Verde. Marcenaria (Sl
• Deslizamento de Encosta;
• Foi infonnado pela GEO·Rio o escorregamento é curto e a cicatriz será regenerada pela
mata local. Pode se tornar um vetor de crescimento a ser evitado. Nenhuma
providencia do órgão;
• Não há pavimentaç~o e drenagem na rua;
•
•

Não há saneamento:
Defes;) Civil e SMASDH realizaram atendimento mesmo sem terem sido solicitadas.

Vila Verde. n!? 21 (4)
• Escada hldráullca, com despejo de esgoto e que, segue em direção ao Portão
Vermelho;
• Já existe obra de contenção no local;
• Não há pavimentação e drenagem na rua;
• Não há saneamento;
• Controle urbanístico-mitigar expansão das construções;
• GEORIO Irá elaborar um laudo para atuação da IH/COPPE.

Rua José Inácio (51
• Grande deslizamento de encosta até a rua de acesso ao Portão Vermelho;
• A encosta possui outros pontos com deslizamentos;
• Defesa Cívil e SMASDH atuaram na região;
• Grande quantidade de esgoto descendo sobre o deslizamento;
• Já existem dois laudos interditando as casas em risco e indicando a inclusão da área na
programação de obras públicas.
Caminho da Mata (6)
•
/\

· X\

Deslizamento de Encosta;
Toda a água da encosta escorre em direção ao Portão vermelho;
Defesa Civil informou que as casas estilo interditadas.
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Vila Cruzada. atrás da Quadra da Rua 1 !ll
•

Deslizamento de Encosta na continuidade da trilha, sendo que, após a caixa d'água,
houve outro grande desllzamento que vai até o muro da escola Americana;

•

Segundo a GEDRIO, ela já está atuando no local, em fase de elaboração de projeto

•

Defesa Civil atuou no local;

•

Escada hidráulica obstruída por resíduos de arvores e pedras; necessidade de limpeza;

•

Avaliação de projeto para recuperação ambiental da área - SMAC.

Portão Vermelho (2)
•

Logo no inicio da Rua houve uma queda de arvore que ocasionou um pequeno
deslizamento, esta ocorrência estava sobre um muro de Contenção;

•

Canaleta foi totalmente destrulda; o esgoto esta correndo sobre o deslizamento;

•

Pavimentação da Rua destruída;

•

Avaliar a escada hidráulica. da Rua José Inácio;

•

COMLU RS informou que remoçJo da lama já esta sendo feita desde o dia 17 de Maio,

•

SECONSERVA fará limpeza de caixa e do bueiro que atravessam por baixo da via;

e que a previsão de término é no dia 07 de Junho;
verificar se a canaleta está íntegra;
•

Avaliar condições para controle hidráulico da água que desce por conta das chuvas.

Rua4 (3l
~ Casa já estava Interditada pela Defesa Civil;
/ ~efensoria Pública Irá definir se este ponto permanece ou não no Relatórlo.
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Rocínha

122 dia de Vistoria

Travessa 8 1 850 Ili
•

A casa

Já possui

Interdição da Defesa Civil e os moradores cadastrados pela SMASDH

estão recebendo Aluguel Social;
Moradores das Casas ao lado das edificações que não possuíam laudo foram

•

orientados e ajudados no agendamento de vistorias para a Defesa Civil e
encaminhamento para SMASDH;
SECONSERVA, Defesa Civll, SMH e SMASDH farão laudo das casas nessa região.

•

Estrada da Gávea 199, ao lado da casa 860 ffi
•

Oesllzamento de encosta; ponto onde ocorreu um óbito;

•

GEORIO já está atuando, em caráter emergencíal, no local;

•

COMLURB está atuando em apoio à GEORIO fazendo a remoção de todo material;

•

A defensoria informou que a área ao lado deste ponto apresenta solo encharcado e
possível risco de deslizamento.

Quadra 1991 caminho do Terrelrão-Acima da Segunda Quadra (3)
•

Morador que perdeu todos os seus documentos recebeu atendimento da SMASDH e
Defesa Civil;

•

COMLURS atuando no local.

Ceário 1- Casa 12. Travessa 27 (41
•

Existência de blocos destacados do maciço com fraturas; GEORIO informou que rochas
não mostram indícios de Instabilidade;

•

Casas estão Interditadas desde 2009;

•
•

Familia que não estava recebendo o Aluguel Social foi atendida pela SMASOH.
Uma moradia recebe aluguel social e não desocupou a casa.

Cesário 2- Rua 01. casa SS {SI
•

GEORIO informou que já há previsão de intervenções para este local, havendo a
necessidade de remoção de algumas casas;

•

SMAC avaliar se desmatamento pode gerar o risco de novos desllzamentos;

•

Realizar limpeza e controle de ocupação da área à direita deste local;

•

Defesa Civil já possui laudo para a casa;

•

SMASOH prestou atendimento para o morador que já está recebendo o Aluguel
Social;

Cesário 3 - Travessa 36. Casas A/8/C/D (6)
• Deslizamento de encosta atrás das casas;
/ --. 4 casas, 5 famílias que não estão recebendo o Aluguel Social; SMASDH informou que

. rrá

o atendimento;
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•
•

COMLURB ír1formou que início da limpeza no local estava previsto para o dia OS de
Junho com término no dia 06 de Junho;
GEORIO fará laudo técnico da vistoria para o local;

Macega/Rua 1, Travessa 51171
•

COMLURB informou que início da limpeza no local estava previsto para o dia 18 de
Junho com término no dia 19 de Junho;

MacE>ga/Beco 51. Casa 40 (71
• Defesa Civil e SMASDH farão atendimento para Cleníce Bezerra dos Santos •
80134282018;
Díonêía, 308/301 {81
• Rua possuí um Ponto de Apoio que precisa ser avaliado;
• Redimensionar o sistema de drenagem da Rua; RIO ÁGUAS lrá avaliar o que já existe;
• Rever muro feito pelos moradores;
• GEORIO informou que possui projeto para encosta que deslizou;
• Avaliar a possibilidade de incluir o reforço do pilar e da estrutura do prédio no projeto
já existente para encosta; Se esta casa desmoronar pode afetar outras que estão logo

abaixo;
Rua Cachopa (91
• COMLURB está apoiando a retirada do material; Informou que o trabalho será

realizado todos os sábados e que capacidade é reduzida, uma vez que existe um
problema de acesso e só carros pequenos chegam no local;
Rua Cachopa 3619)
• Manutenção da canaleta de drenagem;
• 5ECONSERVA irá procurar pelo morador (Rogério Farias - 96433-0706)

Assinam a Ata todos os presentes
OATA: 31/05/2019 / lOCAL: Centro de Operações Rio/ HORÁRIO: 14h / PAUTA: Análise das
questões identificadas durante as vistorias na Roclnha PARTICIPANTES: CMR/, COMLURB,

/ OR,

CVL, Defensoria Pública, Defesa Cívil, GeoRío, Rio Águas, SECONSERVA, SMAC, SMASDH,

•t ~SMU
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GRUPO DE TRABALHO ENCHENTES
ATA DA REUNIÃO OS
DATA: 07/06/2.019
LOCAL: Centro de Operações Rio

HORARIO: 14h
PAUTA: Análise das questões Identificadas durante as vistorias em Manguinhos

PARTICIPANTES: CMRJ, COMLURB, COR, CVL, Oeíensorla Pública, Defesa Civil, GEO·Rlo, Rio

Águas. SECONSERVA, SMAC, SMASDH, SMIH, SMU

Informações pré-reunião.
•

Estão realizando a limpeza da Rocinha (Cachopa) - COMLURB informou que todos os

•

Discussão quanto à programação: segunda-feira manhã, Jacarezlnho e a tarde, Paula

sábados fazem a retirada.
Ramos (ponto de encontro Fundação Osório, ás lSh). Quarta-feira no Vidigal.
•

foi deliberado que os relatórios dos órgãos serão entregues até 1S dias apôs a última
vistoria. Os relatórios precisam ter: prazo, números de metas, estimativa de custos e
níveis de prioridades. Por fim, será agendada uma reunião para discussão dos
relatórios e fechamento do relatório consolidado.

•

A CPI ficou de convocar a CEOAE para participar das demais visitas.

A • QUESTÕES GERAIS:

1. FIOCRUZ informou que está elaborando um Plano de Contingência para Mangulnhos.
Foram convidados para uma visita ao COR, para conhecer os protocolos de ação da
Defesa Civil, Rio-águas e COR com o intuito de elaborar um plano de ação para o caso
de Manguinhos;

2. Checar no plano do PAC os problemas estruturais e produzir ações que possam mitigar
os impactos até a possibilidade de realização de obras em sentido macro. Órgãos
presentes sugerem que a CPl encaminhe a questão para os órgãos responsáveis pela
obra do PAC.

3. A equipe da FIOCRUZ informou que a rede coletora da região de Manguinhos não está
conectada com o tronco da Estação de Tratamento de Esgoto de Alegria;
~

'('-Falta do programa "guardião de rios" em relação à questão socroambiental;
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B -QUESTÕES POR PONTOS VISITADOS
Beira Rio. em frente a VIia Turismo (1)

•
•
•
•
•
•
•

COMLURB irá realizar uma intervenção com pneus na margem do rio Faria Timbó, no
Intuito de inibir o despejo na área.
A Rio-Aguas verificará no projeto do PAC quanto a posslbllldade de plantlo de árvores
e melhoria estética do local.;
local com grande acumulo de entulhos e segundo relatos deposito de materiais
retirados de del'ltro da calha do rio Faria Timbó;
Necessidade de drenagem do rio Faria Timbó;
Segundo informação da equipe da FIOCRUZ, todo esgoto da comunidade é despejado
no rio, em função do sistema não estar ligado a ETE ALEGRIA;
Segundo relato da FIOCRUZ, o rio sofre grande Influência das marés;
Comunidade deoominada "Agrlcola" possui carência de pontos de coleta de lixo.

Ponte inacabada (Pontilhões) (2)
•

Segundo relato dos moradores, é uma parte inacabada da ponte que seria realizada no

PAC;
•
•
•
•
•
•

As vigas da referida ponte acabam servindo de barreira ao escoamento da água do rio,
fazendo com que o mesmo e~travase causando o alagamento das áreas no entorno.
Pouco espaçamento entre a lâmina d' água e a face inferior das vigas.
Segundo informações, estão sendo realizadas obras de dragagem;
As vigas acabam funcionando como uma barreira para os resíduos sólidos, o que
diminui o escoamento da água;
FIOCRUZ está preocupada com a qualidade dos produtos gerados na horta carioca
devido a uma possível contaminação do solo devido ao extravasamento do rio.
Na lateral do rio Farias Timbó existem duas caçambas de llxo que não dão conta do
volume de lixo dos moradores locais -COMLURB ficou de rever o processo do local.

Rua São Oanlel 131
•
•
•

Segundo moradores e defensoria pública, a rua sofre com alagamentos que chegam a
1,Sm de altura;
Existe uma casa com problema da Cedae, onde existe um vazamento permanente.
Segundo informações dos moradores, o problema Iniciou depois da obra do PAC.
Segundo equipe da Rio águas, o trecho soíre iníluência do Rio Faria nmbó e do Rio
Jacaré.

Início da Rua São José (4)
rsegundo relatos dos moradores, essas casas seriam demolidas e seriam construidos
~ ndomínlos de apartamer1tos pela obra do PAC.
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•

Segundo relatos dos moradores, a rua sofre com alagamentos que chegam a l,Sm de
altura;

•

Segundo equipe da Rio-águas, o trecho sofre Influência do Rio Faria Timbó e do Rio
Jacaré.
SECONSERVA verificou que ralos estavam limpos. Como são rasos e de pouca

•

profundidade, alguns integrantes do grupo confundiram o fundo do ralo com
assoreamento;
Defesa clvll já esteve em diversas casas ao longo da rua e não detectou risco iminente

•

de desabamento.
•

local com ação Judicial. (segundo Defensoria Públlca);

•

A SMASOH ficou de levantar as familias atendidas e as que já foram direcionadas para
o aluguel Social

•

SMIH pode disponibilitar quais familias estão recebendo o aluguel social

•

Necessário levantar o projeto do PAC para a área.

•

A CPI sugestionou que é necessária a realização de obras globais e não pontuais.

Balrrinho 54 • Rua São Caetano/ Rua Maravilha IS}
•

Os alagamentos são provocados pelo extravasamento do Rio Jacaré

•

Rio jacaré assoreado

•

Segundo relatos dos moradores, as casas sofrem com alagamentos de 1,5 a 2,0m onde
os moradores do pavimento térreo não permanecem em suas casas

•

Algumas casas foram interditadas pela defesa civil;

•

SMASDH ficou de levantar as familias já atendidas e direcionadas para o Aluguel social

•

É necessária uma obra para garantir o passeio pois é onde ocorre o extravasamento do
rio

Região da Varglnha (Rua da Creche e adjacências) (6!
•

Problemas de fixo nas margens do rio jacaré:

•

Ponto de grande descarte de lixo e entulhos;

•

Manilha da rede de drenagem que recebe esgoto indevidamente da comunidade
estava entupida e deságua diretamente no rio; estrutura em colapso. SERCONSERVA
verificará;

•

Falta de Pavimentação/urbanização da Rua da Creche;

•

Segundo relato do morador o entroncamento dos rios possui um grande banco de
areia devido ao assoreamento do rio fazendo com que o desague tenha uma
obstrução ao escoamento das águas dos mesmos.

Ilha dastobras !7l
•

Estudo, não apresentado, da FIOCRUZ mostra que

o solo está cedendo da rua jacaré

/'"1tê a ilha das cobras;
(

•J
~

egundo moradores o ponto de encontro dos rios jacaré e Faria timbó está assoreada
rovoca alagamento.
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•

Segundo moradores, poucos garis comunitários atuando na localidade.

Assinam a Ata todos os presentes
DATA: 07/06/2019 / LOCAL: Centro de Operações Rio/ HORÁRIO: 14h / PAUTA: Análise das

questões identificadas durante as vistorias em Manguinhos. PARTICIPANTES: CMRJ,
COMLURB, COR, CVl, Defensoria Pública, Defesa Civil, GeoRío, Rio Águas, SECONSERVA, SMAC,
SMASDH, SMIH, SMU
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DATA: 14/06/2019
LOCAL: Centro de Operações Rio

HORÁRIO: 10h

PAUTA: Análise das questões identificadas durante as vistorias em Jacarezinho.
PARTICfPANTES: CMRJ, COMLURB, COR, CVL, Defensoria Pública, Defesa Civil, Rio Águas,

SECONSERVA, SMAC, SMASOH, SMIH, SMU.

A · QUESTÕES GERAIS:
•

Segundo relato da CPI, o Jacarezinho é uma área com alto índice de tuberculose;

•

Ausência de sirenes e planos de contingência em caso de alagamento;

•
•

Acúmulo de lixo na linha férrea;
Segundo relatos dos moradores, o Rio Jacaré está assoreado;

•

Rede de esgoto não está conectada a uma ETE, sendo despejado diretamente no rio;

B - QUESTÕES POR PONTOS VISITADOS

Comandante Gra<indo de sâ 111
•
•
•
•
•
•
•

Local sofre com alagamento;
Segundo relatos dos moradores, ausência de elevatória de esgoto;
Casas foram interditadas e depois retomadas, segundo relatos de moradores;
Diversos pontos de esgoto sendo jogados na rua;
Casas cuja cota é Inferior à da rua;
Linha férrea funciona como represa;
Poucos ralos na rua, com galeria obstruída;

Av. Nossa Senhora das Graças. 12)
•
•

•
•

Vazamento de água na esquina com a Rua Comandante Gracindo de Sá.
Ralos entupidos e com pouca altura.
As redes de captação de água recebem também esgoto, o que transforma a rede em
uma rede mista.
ll'divíduo Arbóreo ele grande porte com suposto risco de quedc1 em frel'te ao !'úmero

16
ou de ser agendada uma operação conjunta para desobstrução dos ralos e das
erias.
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Ponte sobre o rio Jacaré (li
•
•

Muro de contenção do Rio teve desmoronamento. Segundo os moradores, em função
de um vazamento da adutora da CEOAE.
Passagem de nível gera um aí1.milamento da largura da calha do rio, segundo relato da
associação de moradores. É o primeiro ponto onde ocorre o extravasamento do rio.

Travessa Viúva Cláudia/Vila São João (4)
•
•
•

Não há sistema de bombeamento. Quando orlo enche a água volta para a travessa.
Possui drenagem precária com ralo tipo "ralo de jardim" e ramal subdimensionado
(segundo relato de morador).
Casas estão abaixo do nível da rua principal.

Elevatória Desativada (5)
•
•
•

Estado de conservação do local é precário.
Acúmulo de água que gera a concentraç.llo de mosquitos.
SECONSERVA íicou de levantar histórico de cessão dessas elevatórias para o estado.

Rua Santa laur,i 16)
•
•
•

Rede de água pluvial misturada com esgoto;
ASECONSERVA ficou de avaliar a necessidade de obra de manllhamento das galerias;
Relato de moradoras quanto a Interrupção da galeria por conta de construção de
moradia sobre a mesma;

Rua Santa Luzia>< Rua João Pinto 171
•
•

Continuidade dos mesmos problemas verificados na Rua Santa Laura.
Foi observada a falta de ralos de captação de água.

Continuidade da João Pinto (8)
•

Sistema de drenagem com bastante lixo (ralos e rede).

Dom Helder Câmara x Gracindo de Sá (91
•

Ponto mapeado pelo Centro de Operações Rio que apresenta bols~o e Interdita a av.
Dom Helder Câmara.
• Segundo a Rio-Águas, há um estudo realizado pelo órgão que precisa ser detalhado a
nível de projeto para a realização de obras na região.
/)esmo com a atuação do caminhão vac-all, a SECONSERVA tem dificuldades na
~\olução do problema.
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•

Segundo relato da SECONSERVA, o problema teve início após obras de implantação do
Metrô.

Assinam a Ata todos os presentes
DATA: 14/06/2019 / LOCAL: Centro de Operações Rio/ HORÁRIO: 14h / PAUTA: Análise das
questões identificadas durante as vistorias no Jacarezinho PARTICIPANTES: CMRJ, COMLURB,
COR, CVL, Defensoria Pública, Defesa Civil, GeoRio, Rio Águas, SECONSERVA, SMAC, SMASDH,
SMIH,SMU
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GRUPO OE TRABALHO ENCHENTES
ATA DA REUNIÃO 06

DATA: 14/06/2019
LOCAL: Centro de Operações Rio
HORÁRIO: 10h
PAUTA: Análise das questões identificadas durante as vistorias em Paula Ramos (Santa
Alexandrino).

PARTICIPANTES: CMRJ, COMLURB, COR, CVL, Defensoria Públlca, Defesa Civil, GEO·Rio. Rio
Águas, SE CONSERVA, SMAC, SMASDH, SMIH, SMU

A • QUESTÕES GERAIS:
1. GEO-Rio ficou de verificar a continuação da obra da encosta, pois o talude atravessa
várias casas e o seu comprometimento oferece riscos às moradias; além disso,
ressaltou que o avanço das moradias para cima do Túnel Rebouças precisa ser
Impedido, sob o risco de comprometimento da estrutura do túnel e entende que as
precisam ser demolidas (construções irregulares) além das outras casas que obstruem
inclusive a descida d'água em degraus.
2, A CPI questionou se a Rio-Águas pode disciplinar a água que vem da parte mais alta
(Rua Joaquim Mamede) revisando as canaletas por exemplo.
3. A CPI solicita a Implantação de POUSO - Posto de Orientação Urbanística e Social.

6 -QUESTÕES POR PONTOS VISITADOS
Santa Alexandrina, 1459. Casa 17. (1)
•

SECONSERVA e Rlo·Âguas realizarão uma vistoria quanto à captação de águas pluviais
desde a Estrada Rua Joaquim Mamede.

•

Defesa Civil ficou de fazer verificação quanto ao risco das moradias.

•

SMU ficou de levantar a data de construção da referida casa.

Caixa d'água apoiada no talude {Casa 15A Fundos! (2)
•

Laje da caixa d'água apoiada na encosta e com ferragem aparente.

•

Defesa Civil ficou de fazer uma Inspeção.

Santa Alexandrina, 149, ponto acima do Eco limite 131

.,.::--f, SMAC ficou de levantar se é uma área de preservação ou interesse social;
/ ' • ~e-síduos na canaleta {escada hidráulica) que tem seu inicio na Estrada Joaquim
\ ,\mede, a COMLURB verificará a possibilidade de acesso à escada para limpeza;
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•

SMAC ficou de reavalfar o tlpo de Reflorestamento utilizado
casas foram demolidas anteriormente.

na

área onde diversas

Santa Alexandrina. 1459. Casa 15. (4)

•

Equipe (Defensoria, CVL, CPI, SMIH, SMASDHI irá retornar na localidade para obter
maior detalhamento quanto à construção irregular por conta das dúvidas
apresentadas.

Santa Ale><andrina. casas S e 7 (Sl

•

É um conjunto de casas alinhadas próximas a encosta;

•
•

Casas próximas ao talude rochoso;
A GEO·RIO Informou que não é possível uma análise visual devido a vegetação densa
que ocupa a encosta.
COMLURB ficou de avaliar a possibilidade de limpeza da vegetação para que a GEO·Rio
consiga realizar uma vistoria detalhada da encosta.

•

Assinam a Ata todos os presentes
DATA: 14/06/2019 / lOCAL: Centro de Operações Rio/ HORÃRIO: 14h / PAUTA: Análise das
questões identificadas durante as vistorias na Paula Ramos (Santa Alexandrino).
PARTICIPANTES: CMRJ, COMLURS, COR, CVL, Defensoria Pública, Defesa Civil, GeoRio, Rio

Águas, SECONSERVA, SMAC, SMASDH, SMIH, SMU
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GRUPO DE TRABALHO ENCHENTES
ATA DA REUNIÃO 06
DATA: 14/06/2019

LOCAL: Centro de Operações Rio
HORÁRIO: 10h
PAUTA: Anállse das questões Identificadas durante as vistorias em Vídigal.
PARTICIPANTES: CMRJ, COMLURB, COR, CVL, Defensoria Pública, Defesa Civil, Geo-Rio, Rio
Águas, SECONSERVA, SMAC, SMASDH, SMIH, SMU

A • QUESTÕES GERAIS:

l. Sugestão da CPI de orientação gratuita para resolução de problemas burocráticos para,
por exemplo, execuções de obras (POUSO).
2 . Preocupação em relação ao futuro do Programa Gari Comunitário; devido a dificuldade
de acesso dos caminhões.
3. A CPI sugestionou que se verificasse se há um plano de drenagem nas várias obras da
GEO-Rio e os impactos gerados.
4. Foi verificado que alguns pontos elencados já possuem atuação do poder público.
5. Reclamação dos pontos de apoio da Defesa Civil, simulados, etc.
B - QUESTÕES POR PONTOS VISITADOS
Armando de Almeida lima (11
•

ldel'ltificação do deslizamento de encosta (raízes de vegetais estão expostas).

•

Segundo a GEO-RIO. trata-se de escorregamento a jusante de um depósito, sem risco a
terceiros;

Rua 12 de outubro, 1S. (21
•

Escorregamento de encosta com resíduos de entulho acumulados na parte inferior do

•

deslizamento.
Árvores com posslvel risco de queda.

•

Defesa Clvll ficou de verificar se a casa foi vistoriada.

Rua João Goulart. 8S9. !31
•

Local onde ocorreu grande deslizamento de encosta;

•

Casas sendo removidas pela prefeitura SMIH.

/ 9 EEO-Rio está trabalhando no local,
• ./(_ ~ ea totalmente Interditada pela defesa civil e familias encaminhadas à CRAS.
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Benedito CaliKto, S9 e 90 141
•

Após a obra, a GEO·Rlo irá avaliar os riscos geotécnicos para a manutenção da
interdição ou não das casas que se encontram vulneráveis aos blocos de rocha
(período das obras).

•

Foi sugerido pela CPI um estudo geológico e hidrológico da captação das águas que

•

estão acima da área de ocupação.
Blocos de pedras com possível risco de deslizamento em um trecho de Talude.

Rua Major Toja Martinez FIiho IS!
•

ldentlílcadas novas construções residenciais em curso, justamente onde descem as
águas com lixo. No trecho da passagem (ponte) ocorreu um desmoronamento.

•

Casas interditadas na parte superior do local.

•

Houve deslizamento de terra e árvores que afetaram algumas casas.

•

Segundo relato do morador presente, existe uma pedra no alto do morro que está com
risco de queda.

•

casas Interditadas definitivamente (área non oedificandí) e outras que precisarão ser
para a realização de obras da GEO-Rio.

•

GEO-Rio está trabalhando no local.

Assinam a Ata todos os presentes
DATA: 14/06/2019 / LOCAL: Centro de Operações Rio/ HORÁRIO: 14h / PAUTA: Análise das
/ \ questões identificadas durante as vistorias no Vidi~al. PARTICIPANTES: CMRJ, COMlUR8, COR,
/

~L~ Defensoria Pública, Defesa Civil, GeoRio, Rio Aguas, SECONSERVA, SMAC, SMASDH, SMIH,

' .
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GRUPO DE TRABALHO ENCHENTES
ATA DA REUNIÃO 07

DATA: 02/07/2019
LOCAL: Centro de Operações Rio

HORÁJIIO: 10h
PAUTA: Análise das questões idef'ltificadas durante as vistorias na Babilónia
PARTICIPANTES: Membros do GT enchentes - llsta de presença em ane><o

A • DELIBERAÇÕES GERAIS:
1. Existe um Projeto de mitigação de risco global que aproveitou as informações do

projeto da favela bairro da antiga SMH. Projeto de 2011 que precisa ser atualizado, em
especial, para atender as novas ocupações ao longo dos últimos 8 anos:

2. Sugestão da CPI de orientação gratuita para resolução de problemas burocráticos para,
por exemplo, execuções de obras (POUSO);

3. Dificuldade de entendimento (qualidade) dos sons das sirenes da defesa civil;
4. Documentos de moradores com relação de pedidos para poda de árvores que foi

entregue a COMLURB no dia;
S.

No percurso traçado foi observado diversas construções em andamento sobre obras

públicas (escadas, drenagem, cof'ltenções, etc.)
8 - DELIBERAÇÕES SOBRE A VISTORIA NA 8A1BlÔNIA:
Final da Rua São Bento (ll

1. Deslizamento de Terra;
2. Algumas (cerca de quatro) casas foram Interditadas e pessoas retornaram
indevidamente;

3. Passagem dos moradores foi danificada pelo deslizamento;
4. Atrás das casas existem blocos de rocha;

5. Área de APA;
VIia do Sossego 121

/

'
{

Casas interditadas (cerca de 10) e alguns moradores já estão recebendo o aluguel
social;
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2. Deslizamento;
3. Segundo a SMAC. algumas casas estão localitadas dentro da área da APA.

Rua da Caixa d água • Assembleia de Deus (3)

1. Deslizamento de encosta atrás da igreja, segundo operários que trabalhavam no local a
Igreja esta realizando uma obra na encosta, não sendo uma obra pública;
2. Foi solicitada, pela CPI, uma fiscalização da obra;
3. Resíduos da obra estão sendo alocados em terreno à jusante da igreja;

•

Rua da Assembleia (4)

1. Local onde houve o óbito, provocado pelo deslizamento de terra;
2. Casas interditadas;
3. Segundo relato dos moradores existe uma caixa d'água da CEDAE que está rachada no
final da rua da trilha;
Ponto 120 • Final da Rua do Rosãrlo (Sl

1. Continuação do caminho das águas de onde ocorreu o óbito;
2. Foi solicitado pela CPI, um estudo sobre a possibilidade de fazer uma canaleta para
direcionamento das águas;
3. Muito liKO ao longo do caminho das águas;
Rua do Rosário • Muro do Condomlnio (6)

1. Muro caiu devido ao volume de água que ficou confinada no local;
2. SMU irá verificar se houve licenciamento da obra do muro;

Assinam a Ata todos os presentes
DATA: 02/07/2019 / LOCAL! Centro de Operações Rio / HORÁRIO: 14h / PAUTA:
Análise das questões identificadas durante as vistorias na Babilônia. / PARTICIPANTES:

~ fMRJ,
\,

1.

COMLURB, COR, CVl. Defesa Civil, RioÁguas, SECONSERVA, SMAC, SMASDH,

IH,SMU.
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GRUPO DE TRABALHO ENCHENTES
ATA DA REUNIÃO 07
DATA: 02/07/2019
LOCAL: Centro de Operações Rio
HORÁRIO: 10h

PAUTA: Análise das questões identificadas durante as vistorias em Jardim Maravilha
PARTICIPANTES: Membros do GT enchentes - lista de presença em anexo

A - DELIBERAÇÕES GERAIS:
1.

Loteamento Jardim Maravilha configu,ado pelo PAL 16810 e dedarado como
Área de Especial Interesse Social (AEIS) pela Lei n9 2.120/1994;

2.

Locali?ação em terrenos inundáveis de baixada, com diversos canais e
extensos trechos com cotas abaixo dos dois metros em relação ao nível médio
do mar, sendo comum a presença de vegetação característica de áreas
embrejadas (Typha domlngensls) em dive,sas quadras;

3.

Zona de Amortecimento da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba, na
parte baixa do loteamento Jardim Maravilha, trecho Sudeste junto ao Rio
Piraquê;

4. VerlAca-se no referido Loteamento ocupações recentes de áreas públicas,
especialmente praças e ainda terrenos de terceiros;

B - DELIBERAÇÕES SOBRE A VISTORIA NO JARDIM MARAVILHA:
Av. Campo Mourão li Rua Letícia !1}
1. Redes de manilhas de águas pluviais estão tendo manutenção diária com
2.

equipamento "8ucket Machíne";
Segundo relato de moradores as manilhas não estão dimensionadas corretamente e

3.

que quando chove a agua retorna;
Presença de esgoto na rede pluvlal;

Final da Av. Campo Mourão)( com Rio Cabuçu (2)
1.-0esague da galeria no rio Cabuçú;

/ 2.

Y~

assoreado;
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3. Segundo relato de moradores a coleta da COMLURB só ocorre nas ruas principais e a

COMLURB informou que os caminhões não conseguem acessar as ruas internas devido
ás condições viárias:

Valão da Barão de Cocais x Rua Letícia 13)

l. Trecho desse valão possui uma rede de manilhas, segundo relato de moradores
realizados por eles no passado e a outra parte da rua não possui sistema de manilhas;
Rua Araxá com Rua Letícia (4)

1. Trecho desse valão possui uma rede de manilhas, segundo relato de moradores
realizados por eles no passado e a outra parte da rua não possui sistema de manilhas;
Rua lambeara com Rua Letícia (SI

l. Segundo relato dos moradores a SECONSERVA iniciou uma obta de emergenclal que
não foi concluída que inclusive danificou um cano da CEDAE fazendo com eles fiquem
sem água;
2. SECONSERVA informou que esta sem contrato para a área da AP.5;

Rua Ronda Alta (6)

l. Segundo relato dos moradores ocorreu uma obra da Zona Oeste 4 inacabada deixando
valas de esgoto abertas;
2. O esgoto das ruas transversais a Rua Ronda alta não estão conectados nesta obra da
wna oeste 4;

Av. Barão de Cocáls (7)

/

1. Este valão desemboca no rio Senna que também está assoreado e que posteriormente
desemboca no rio Cabuçu;
2. Casas construidas nas margens do Canal e algumas ainda em construção;
3.' Este valão esta recebendo serviços da FUNDAÇÃO RIO ÁGUAS e o material retirado
~

ta sendo alocada em terreno lateral para "secagem" e depois remoção.
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Assinam a Ata todos os presentes
DATA: 02/07/2019 / LOCAL: Centro de Operações Rio / HORAfUO: 14h / PAUTA:

Análise das questões identificadas durante as vistorias no Jardim Maravilha.

PARTICIPANTES: CMRJ, COMLURB, COR. CVL, Defesa Civil, RioÁguas, SECONSERVA,
SMAC, SMASOH, SMIH, SMU.

1.

12.

13.

14.
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1S.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
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GRUPO DE TRABAl.liO ENCHENTES
ATA DA REUNIÃO 07

DATA: 02/07/2019
lOCAl: Centro de Operações Rio
HORÁRIO: 10h
PAUTA: Anàllse das questões identificadas durante as vistorias em Vargem Grande
PARTICIPANTES: Membros do GT enchentes - lista de presença em anexo

A • DELIBERAÇÕES GERAIS:

1. Avaliação do sistema de esgoto sanitário e drenagem das estradas do Pacuí e Mucuíba;

i.

Suspeita que a Rede de esgoto esta danificada e não esta conectada a uma ETE;

3. Segundo relatos água desce pela estrada Mucuíba gerando um rio na rua Pacuí;
4.

Segundo moradores a rotina de varredura rtão e suficiente e faltam papeleiras rtas
ruas;

B - DELIBERAÇÕES SOBRE A VISTORIA NA VARGEM GRANDE:
Praça José Baita, (ll
1.

Ponto final do escoamento das águas da estrada do Pacul;

2. Reavaliação da Drenagem existente da l'l.la Pacul e praça José Saltar;
3. Próximo ao rio palneiras;
Estrada do P<icui. 126. Lote Maria do Céu (2)

1. Alagamento do lote, somente na casa. Devido a casa ser abaixo no nível da rua;
2. Horta urbana na própria casa, sendo uma forma de sustento da familia;

1.

Início da drenagem;

2. limpeza e reavaliação da rede existente;
~

4.

to que a Manilha possa estar obstruída e insuficiente;

.,\a o

1

para

rio Paineiras;
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Agapanto. lote 2 14)

1. 8ueiro cheio d'agua;
2. Limpeza da galeria;
3. No trecho entre a Rua Agapanto e Mucuiba não foi localizado drenagem;

Assinam a Ata todos os presentes
DATA: 02/07/2019 / LOCAL: Centro de Operações Rio / HORÁRIO: 14h / PAUTA:
Análise das questões Identificadas durante

as vistorias na Vargem /

PARTICIPANTES:

CMRJ, COMLURB, COR, CVL, Oefesa Civil, RloÁguas, SECONSERVA, SMAC, SMASDH,
SMIH,SMU.

1.

3.k1~ ~
4.

~,/d

~

.xrzc;.o cr>fh ~

5.

9.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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