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No período entre Agosto de 2017 e Dezembro de 2018, ao qual se refere este 

Relatório, foram registrados ao menos cinco eventos de elevada pluviosidade na Região 

Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras, que culminaram em alagamentos, 

deslizamentos de terra, queda de ponte e abertura da barra arenosa de lagoa costeira. 

Para informação neste documento, foi realizado um clipping das notícias veiculadas à 

respeito dos eventos críticos registrados na bacia. 

 

Em 23 de Fevereiro de 2018, no município de Nova Friburgo, foram registradas 

nove quedas de barreiras, uma queda de muro, duas casas foram interditadas e, ao todo, 

nove pessoas foram desalojadas, segundo a Defesa Civil, devido à chuva de 112 mm 

sobre a região. 

 

      

Figura 1: Rua interditada no Bairro Solares 2,        

em Nova Friburgo - Foto: Cruz Vermelha. 

Figura 2: Rua alagada no Centro de Nova 

Friburgo - Foto: William Gonçalo 

 

No dia 09 de Março de 2018, o município de Rio das Ostras teve mais de 70 

ocorrências, entre alagamentos e quedas de árvores, em função de uma precipitação de 

cerca de 50 mm, segundo a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Na mesma data, 

a Defesa Civil do Município de Macaé atendeu a chamados na serra e na cidade, onde 

diversos bairros, dentre eles, Lagomar e Granja dos Cavaleiros, foram alagados. 
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Figura 3: Extravasamento do 

rio Junidá, Rio das Ostras - 

Foto: Defesa Civil. 

Figura 4: Ponto de alagamento nas 

proximidades da UFRJ, em Macaé 

- Foto: Reprodução, O Globo. 

   

No mês de Novembro de 2018, ocorreram dois eventos críticos na RH-VIII. Já no 

primeiro dia, Nova Friburgo ficou em estado de atenção devido a chuva de 

aproximadamente 20 mm que atingiu o município. Segundo a Defesa Civil, foram 

registradas seis ocorrências, dentre elas o desabamento de uma casa (que se encontrava 

vazia desde o desastre de 2011) e quedas de barreiras e árvores, contudo não houve 

feridos, nem registros de desalojados ou desabrigados.  

 

 

Figura 5: Manchete do portal G1 sobre a chuva de 01 de Novembro de 2018 em Nova Friburgo. 

 

No dia 08 de Novembro, toda a região hidrográfica foi atingida por uma forte 

chuva. Ao todo, apenas no município de Macaé, choveu 240 mm, em 24 horas, 

montante esperado para todo o mês de Novembro. O município decretou estado de 

calamidade pública, com 59 pessoas desalojadas, queda parcial da ponte sobre o rio São 

Pedro, no distrito de Trapiche, deslizamento de terra e rolamento de rochedos na RJ 162 

e problemas no abastecimento de água na região serrana, segundo a Defesa Civil. 



4 

 

     

Figura 6: Desabamento de parte da ponte em 

Trapiche, distrito de Macaé - Foto: Paulo Henrique 

Cardoso 

Figura 7: Queda de barreira na Região Serrana 

de Macaé - Foto: Paulo Henrique Cardoso 

 

Em Rio das Ostras, município vizinho, choveu cerca de 130 mm, na mesma data. 

De acordo com informações da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, localidades 

como Recanto, Nova Cidade, Âncora e Cidade Praiana ficaram alagadas, contudo não 

houve desabrigados ou desalojados na cidade. Já no alto curso da RH-VIII, o município 

de Nova Friburgo decretou estado de atenção, na ocasião, em função dos deslizamentos 

de terra e da interdição de seis imóveis, deixando 10 pessoas desalojadas no distrito de 

Lumiar. Segundo a Defesa Civil, choveu aproximadamente 57 mm em 24 horas e, de 

acordo com informações da Subprefeitura de Lumiar, o nível da água no Encontro dos 

Rios subiu cerca de 11 metros. 

 

 

Figura 8: Manchete do portal G1 sobre o estado de emergência decretado pela 

Pefeitura Municipal de Rio das Ostras em 08 de Novembro de 2018. 
 

      
Figura 9: Rio Macaé no encontro dos rios (à 

montante da ponte), em Lumiar, Nova Friburgo – 

Imagem: Raphael Pinheiro 

Figura 10: Rio Macaé no encontro dos rios 

(ponte), em Lumiar, Nova Friburgo – Imagem: 

Raphael Pinheiro 
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Ao final do período, em 28 de Dezembro de 2018, o município de Nova Friburgo 

esteve, novamente, em estado de atenção, segundo alerta emitido pela Defesa Civil, 

devido a queda de uma barreira, porém não houve registro de desabrigados ou 

desalojados na cidade. 

 

 

Figura 11: Manchete do portal G1 sobre o estado de atenção decretado pela Pefeitura Municipal de Nova 

Friburgo em 28 de Dezembro de 2018. 

 

 

Vale ressaltar que, devido à precipitação ocorrida em 08 de Novembro de 2018, 

no município de Macaé, houve a necessidade de abertura da barra arenosa da Lagoa de 

Imboassica, para escoamento da água excedente, uma vez que os bairros adjacentes ao 

corpo hídrico encontravam-se alagados. Embora o Comitê de Bacia Hidrográfica dos 

rios Macaé e das Ostras tenha aprovado, em Março de 2018, a Resolução CBH Macaé 

Nº 81/2018, que estabelece critérios para anuência do órgão à abertura da barra arenosa 

da referida lagoa, foi observado, na ocasião, que o documento era conciso, no que diz 

respeito à solicitação de abertura em função da má qualidade da água, contudo não 

previa anuência para abertura em casos emergenciais relacionados à quantidade de água. 

Isto posto, o CBH Macaé irá retomar as discussões sobre a mencionada Resolução no 

ano de 2019. 

 

 

Figura 12: Abertura da barra arenosa da lagoa de Imboassica em 09 de 

Novembro de 2018 – Imagens: Internauta / G1 Região dos Lagos 
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