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ANÁLISE DE PRECIPITAÇÃO NA GERAÇÃO DE INUNDAÇÕES URBANAS 

NA REGIÃO DA GRANDE TIJUCA-RJ 
 

RESUMO 
 

As inundações urbanas relacionadas a eventos de grande intensidade de precipitação 

sempre causam um grande impacto à população citadina. O município do Rio de Janeiro 

(RJ) vivencia este problema todos os anos, não só no período de verão. De fato, os 

eventos de precipitação intensa podem ocorrer em outros períodos do ano geralmente 

causando grandes danos e transtornos à população devido à falta de políticas publicas 

eficientes. Considerando que a Grande Tijuca (Zona Norte do Rio de Janeiro) é muito 

afetada por inundações urbanas, o objetivo do presente trabalho foi a análise da 

intensidade da precipitação do mês de abril nos últimos cinco anos (2015-2019), 

buscando identificar os eventos pluviométricos que geraram impacto, especialmente 

episódios de inundação. Para isso, foram utilizados dados de precipitação de três postos 

pluviométricos localizados na região, Alto da Boa Vista, Tijuca-Muda e Tijuca, gerados 

pela rede pluviométrica gerenciada pela Fundação GEO-RIO. A média dos cinco anos 

da série histórica do mês de abril revelou que está muito próximo da normal 

climatológica 1961-1990, calculada pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Verificou-

se que há uma significativa variabilidade espacial dos valores de precipitação, 

provavelmente relacionada à topografia acidentada na área de estudo. Além disso, o ano 

com o mês de abril mais chuvoso registrado foi 2019, quando ocorreu um grande 

impacto na Grande Tijuca com alagamentos e inundações. Em contrapartida, o ano de 

2018 registrou uns dos menores volumes de precipitação mensal, mas esta foi 

concentrada em um pequeno número de dias, alcançando valores expressivos de 

precipitação em 15 min e 1 hora. 

 

 

Palavras-chave: Intensidade pluviométrica; variabilidade espacial pluviométrica; dias 

com chuva. 

  

  



 

PRECIPITATION ANALYSIS IN THE GENERATION OF URBAN FLOODS IN 

THE GRANDE TIJUCA-RJ REGION 
 

ABSTRACT 

Urban flooding related to high rainfall events always has a major impact on the city 

population. The city of Rio de Janeiro (RJ) experiences this problem every year, not 

only in the summer period. In fact, heavy rainfall events can occur at other times of the 

year, often causing large damage to the population due to the lack of effective public 

policies. Considering that Grande Tijuca (North Zone of Rio de Janeiro) is greatly 

affected by urban flooding, the objective of the present work was to analyze the 

intensity of precipitation of April in the last five years (2015-2019), seeking to identify 

the rainfall events that impacted, especially flood episodes. For this, precipitation data 

were used from three rainfall stations located in the region, Alto da Boa Vista, Tijuca-

Muda and Tijuca, generated by the rainfall network managed by the GEO-RIO 

Foundation. The five-year average of the April historical series revealed that it is very 

close to the 1961-1990 climatological normal, calculated by the National Institute of 

Meteorology. It was found that there is a significant spatial variability of precipitation 

values, probably related to the rugged topography in the study area. In addition, the year 

with the wettest April recorded was 2019, when there was a major impact on Grande 

Tijuca with flooding. On the other hand, 2018 recorded one of the lowest monthly 

precipitation volumes, but it was concentrated in a small number of days, reaching 

significant values of precipitation on 15 min and 1 hour. 
 

Keywords: Rain intensity; rainfall spatial variability; rainy days 

 

 
 
  



 
 

INTRODUÇÃO 

 
 
 

É comum no estado do Rio de Janeiro a ocorrência de diversos casos de 

inundações de diferentes magnitudes, em vários municípios, que causam ano a ano, não 

só danos materiais, mas também destroem a vida de muitas famílias. Devido ao tema de 

grande importância, devemos ter consciência da dinâmica climática e dos fatores que 

influenciam as características climáticas de cada região, para entender melhor seu 

comportamento e os aspectos que contribuem para tal. 

A compreensão dos estudos climáticos é importante para evitar prejuízos 

ambientais, sociais e econômicos. Em um núcleo urbano, devido à grande concentração 

populacional e ao intenso processo de urbanização que, por si só, gera grande 

“degradação ambiental”, ter consciência ambiental possibilita ter recursos para um 

melhor planejamento social/ambiental, ordenamento territorial e uma melhor qualidade 

de vida da população.  

Quando o assunto envolve precipitação, é preciso ter em mente que um evento 

de grande intensidade é capaz de gerar danos de diversas naturezas, sem mesmo a 

participação de outros fatores. Os escorregamentos (deslizamentos) e inundações são 

uma das consequências que mais geram perdas no Estado do Rio de Janeiro, devido a 

sua geografia e a ocupação territorial intensa e desordenada das encostas (BRANDÃO, 

2003, p. 125). Algumas cidades no estado possuem políticas públicas emergenciais 

(sistemas de alerta em comunidades ocupantes de encostas), que procuram avisar a 

população para que, se preciso, para que ocorra a desocupação temporária da área. 

Porém, o ideal é que haja não somente uma política paliativa do problema, é preciso 

medidas preventivas eficazes, planejamento e dedicação por parte dos governantes. 

Os maciços montanhosos da cidade do Rio de Janeiro funcionam, por um lado, 

como fator orográfico para causar mais chuvas (DERECZYNSKI et al., 2009), e, por 

outro, como centros dispersores de águas pluviais, as quais, naturalmente convergem 

para os fundos de vales (BERAY, SANT’ANNA NETO, 2017). Nas últimas décadas, a 

expansão urbana tem avançado rapidamente em direção às áreas mais elevadas da 

cidade, ainda f1orestadas, principalmente na vertente norte do Maciço da Tijuca, onde 

se espraiam numerosas favelas. Mudanças no comportamento hidrológico nas encostas 

e fundos de vales geram uma maior produção de escoamento superficial (COSTA et al., 



2018). Em decorrência, há uma maior concentração de fluxos de sedimentos e lixos 

dentro dos eixos de vales drenados, naturalmente ou artificialmente (canais e tubulações 

pluviais), propagando inundações nas respectivas ruas dos bairros de grande densidade 

populacional. Um estudo detalhado nas bacias dos rios Joana, Maracanã e Comprido, 

inseridos na região da Grande Tijuca, mostra que os fluxos de lama e lixos se 

concentram nas zonas de ruptura de declive, e as enchentes nos eixos de vales. Estes 

eventos são agravados pelas chuvas acumuladas e insuficiência do sistema de drenagem 

pluvial urbano (CAMBRA, 1997, p.55). 

A região da grande Tijuca fica localizada na zona norte do município do Rio de 

Janeiro e engloba, além do bairro Tijuca, os bairros Andaraí, Vila Isabel, Praça da 

Bandeira, Grajaú, Maracanã e Alto da Boa Vista. Tais bairros apresentam expressiva 

densidade de urbanização e uma topografia contrastante entre planície e o Maciço da 

Tijuca, que exerce grande influência no subclima local.  

Comumente, os meses de primavera e verão na cidade do Rio de Janeiro 

apresentam maiores acumulados mensais de precipitação, assim como maior intensidade 

diária de chuva (DERECZYNSKI et al., 2009). No entanto, o mês de abril (início de 

outono) dos últimos anos registrou chuvas extremamente intensas, que causaram grande 

impacto na cidade, especialmente na região da grande Tijuca. Neste contexto, o presente 

trabalho visa analisar a precipitação do mês de abril dos últimos cinco anos (2015-2019) 

na referida região, buscando identificar eventos pluviométricos causadores de grande 

impacto para a população residente nos bairros desta área, especialmente episódios de 

inundação. 

O presente trabalho está estruturado em 5 capítulos. No primeiro capítulo é feita 

uma revisão bibliográfica, onde são expostas diferentes abordagens sobre o sistema 

atmosférico e estudos sobre precipitação. No segundo capítulo a área de estudo é 

descrita visando um melhor entendimento dos fatores naturais que contribuem para 

influenciar a pluviosidade e os problemas de inundação. No capítulo 3 são expostos os 

procedimentos de tratamento dos dados analisados estabelecidos para realização da 

pesquisa. Os resultados e discussões são descritos no capítulo 4, e no quinto as 

considerações finais. 

  



1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A precipitação é um dos elementos mais importantes do sistema atmosférico, 

pois o excesso ou a escassez afetam diretamente várias atividades econômicas e a vida 

das populações. Compreender as chuvas de determinada região possibilita evitar 

prejuízos sociais, ambientais e econômicos, conduzindo a um planejamento da ocupação 

urbana de forma segura, reduzindo impactos associados aos eventos de precipitação, 

como inundações e deslizamentos de massa nas encostas, que ocasionam perdas de 

moradias e até mesmo mortes (FONSECA, 2016). 

Entretanto, a atmosfera é um sistema extremamente complexo, que envolve 

diferentes fatores, de natureza estática (latitude, relevo, correntes marítimas etc.) e 

dinâmica (massas de ar, sistemas frontais etc.). No dia a dia percebemos as chuvas, o 

calor, o frio, que podem estar associados à passagem de frentes frias e quentes, ciclones 

e anticiclones, ondas atmosféricas, tempestades das mais variadas, entre tantos outros 

fenômenos (DIAS e SILVA, 2009). Tais aspectos caracterizam o tempo atmosférico, ou 

seja, é o estado da atmosfera num determinado momento e local. 

Em relação ao conceito de clima, Mendonça e Danni-Oliveira (2007, p. 15) 

apresentam diferentes definições, distinguindo a perspectiva meteorológica – clima é a 

síntese do tempo num certo local ao longo de, no mínimo, 30 anos – da perspectiva 

geográfica – clima consiste na série de estados atmosféricos num local em sua sucessão 

habitual. Enquanto na primeira perspectiva a precipitação, junto com outros elementos 

atmosféricos, é analisada com uso de médias, a segunda busca identificar eventos 

intensos que afetam as sociedades. 

A região Sudeste do Brasil possui grande diversidade climática, devido à sua 

topografia variada, sua posição geográfica latitudinal e, principalmente, os aspectos 

dinâmicos da atmosfera. Estes incluem os sistemas meteorológicos de micro, meso e 

grande escalas, que atuam direta ou indiretamente no regime pluvial, como a Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e as Frentes Frias, principais responsáveis pela 

precipitação pluvial, e o Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul e o Vórtice Ciclônico 

de Ar Superior que, dependendo das suas posições, ocasionam grandes períodos de 

estiagens (MINUZZI, 2007).  

Sobre características da precipitação na região Sudeste do Brasil, alguns estudos 

focaram na cidade do Rio de Janeiro. Armond e Sant’Anna Neto (2017), por exemplo, 

realizaram um exercício teórico e conceitual de delinear duas abordagens de 



excepcionalidades das chuvas a partir de uma Geografia do Clima na referida cidade. 

Para isso, diferenciaram eventos extremos (“chuvas estatisticamente acima dos valores 

habituais”) de episódios extremos (“chuvas intensas que repercutiram no espaço 

urbano”) com base nos dados de precipitação adquiridos na Fundação Alerta-Rio.  

Dereczynski et al. (2009) fizeram uma análise da precipitação do município do 

Rio de Janeiro utilizando 10 anos (1997-2006) de dados observados na rede de 30 

postos pluviométricos da Fundação Geo-Rio. Foram calculados os totais pluviométricos 

diários, totais mensais, anuais e as médias sazonais. O referido trabalho considerou os 

eventos de precipitação intensa como aqueles que a precipitação diária fosse igual ou 

superior a 30,0 mm, valor definido a partir da aplicação da técnica dos percentis a cada 

uma das estações. Os resultados do trabalho evidenciaram uma variabilidade espacial da 

precipitação, com as áreas dos maciços registrando maiores acumulados de precipitação 

e chuvas mais intensas, como no maciço da Tijuca.  

Amante (2006), em sua dissertação de mestrado sobre a Região da Grande 

Tijuca, procurou elaborar uma carta de enchentes da região, com o objetivo de 

espacializar esse fenômeno que é recorrente neste local. Amante (op. cit.) recorreu à 

utilização de sistemas para a manipulação da informação georreferenciada, no que se 

refere à alimentação do banco de dados produzido, contemplando as informações 

coletadas em campo e vinculadas à malha de logradouros; e aquelas de fontes 

secundárias, tais como as informações topográficas (COSTA et al., 2018, p. 16). 

Análises climáticas também são aplicadas a outras regiões do Brasil. Souza 

(2010, p. 166), por exemplo, elaborou uma análise preliminar acerca da gênese, do 

ritmo e das excepcionalidades climáticas em Palmas (TO), por conta da escassez de 

pesquisas de Climatologia Geográfica sobre o Estado do Tocantins. Procurou identificar 

os principais elementos da circulação atmosférica, por meio de análise rítmica, bem 

como elencados os impactos pluviais noticiados por um jornal diário local. 

 

  



2. ÁREA DE ESTUDO 

  

A região da Grande Tijuca fica localizada na Zona Norte do município do Rio de 

Janeiro- RJ, e é composta pelos seguintes bairros: Tijuca, Andaraí, Vila Isabel, Grajaú, 

Praça da Bandeira, Maracanã e Alto da Boa Vista, situados na Vertente norte do Maciço 

da Tijuca. Os referidos bairros foram desenvolvidos entre o Maciço da Tijuca e a Baía 

de Guanabara. Com a imagem da Figura 1 é possível identificar a expressiva densidade 

de urbanização, especialmente no setor mais plano, que configura o segmento a jusante 

da bacia hidrográfica inserida na Grande Tijuca. Na parte sul da imagem verifica-se um 

relevo mais elevado e acidentado, assim como a cobertura vegetal do tipo floresta 

(floresta tropical pluvial do Bioma Mata Atlântica, recuperada), características físicas 

que exercem grande influência no subclima local.  

 

 

Figura 1: Localização da região da Grande Tijuca no município do Rio de Janeiro e 

limites dos bairros que compõem a região. Fonte de dados: IBGE/IPP. 

 

Devido à sua geomorfologia, sobrou um pequeno espaço de planície para a 

ocupação urbana. No passado, essa região possuía antigas várzeas e áreas alagadiças, 

por isso hoje há uma grande recorrência de inundações e alagamentos (COSTA et al., 

2017, p. 2). Por se tratar de uma área que interligava a Zona Oeste ao Centro do Rio, 



esses bairros foram intensamente ocupados e urbanizados, ocorrendo moradias regulares 

e irregulares.  

Conforme destacou Amante (2006), a ocupação desses bairros se deu, em grande 

parte, verticalizada, aumentando a densidade populacional, além de ocorrer 

comunidades carentes encosta acima, sem o respaldo do estado. Esses bairros, são 

cercados por favelas, que por sua vez, agravam as situações de risco a escorregamentos, 

devido a retirada da cobertura vegetal e recorte de taludes para construção de casas. 

Outras interferências estão relacionadas aos rios, como a retilinização e estreitamento 

dos canais, que conduzem ao assoreamento dos rios e mudança da dinâmica de 

funcionamento, transformando as partes baixas dos bairros em uma área potencial para 

a ocorrência de inundações, devido a processos que favorecem o escoamento superficial 

e que geram áreas fornecedoras de sedimentos. 

A presença e a disposição dos maciços litorâneos cariocas, entre estes o maciço 

da Tijuca, ainda contribui para a ocorrência de intensas precipitações na cidade, pois 

ventos úmidos provenientes do mar ou por deslocamento de frentes frias são elevados, 

proporcionando a ocorrência de chuvas orográficas (DERECZYNSKI et al., 2009). 

Nas imagens a seguir (Figuras 2, 3, 4 e 5), obtidas a partir do Google Earth, é 

possível notar a declividade do Maciço da Tijuca e a intensa urbanização do local. 

Verifica-se a ruptura de declive entre as encostas, com predomínio de cobertura vegetal, 

e a planície, com densa ocupação urbana. As áreas mais elevadas que cercam a Grande 

Tijuca possuem altitudes que podem chegar a mais de 700 metros, contrastando com a 

planície que se estende a altitudes de 20 metros. 

 



 

 

Figura 2: Bairro Tijuca, Município do Rio de Janeiro (perspectiva 1). Fonte: Google Earth.  

 

 

 

 
 
Figura 3: Perfil de elevação cortando o Maciço da Tijuca e os bairros Tijuca, Andaraí e Vila 

Isabel. Fonte: Google Earth. 

 

 



 

Figura 4: Bairro Tijuca, Município do Rio de Janeiro (perspectiva 2). Fonte: Google Earth. 

 

 

Figura 5: Perfil de elevação ao longo do eixo do vale fluvial do rio Maracanã, que atravessa o 

bairro Tijuca. Fonte: Google Earth. 

 

  



3. METODOLOGIA 

 

A área de estudo no presente trabalho é a Grande Tijuca, zona Norte do Rio de 

Janeiro, escolhida por se tratar de uma área favorável a intensa precipitação devido a 

sua geografia. Essa região é bastante influenciada pelo Maciço da Tijuca, o qual 

funciona também como um dispersor de águas pluviais, que naturalmente convergem 

para áreas mais baixas, como os bairros da Região da Grande Tijuca, menos o Alto da 

Boa Vista, que está localizado no Maciço da Tijuca. Outro aspecto é que esta área 

possui parte de seu território em encostas íngremes e, muitas vezes, ocupadas por várias 

favelas, o que contribui para um maior escoamento superficial e, a quantidade de 

sedimentos e lixos drenados aumentando e intensificando a ocorrência de inundações, 

escorregamentos e desmoronamentos.  

O presente estudo foi realizado utilizando os dados de precipitação gerados pela 

rede pluviométrica gerenciada pela Fundação GEO-RIO, no município do Rio de 

Janeiro. Considerando a área da Grande Tijuca, 3 estações pluviométricas foram 

selecionadas (Tabela 1) para analisar as características dos eventos chuvosos 

(frequência, quantidade) do mês de abril, que resultaram em alagamentos em alguns 

pontos e inundações de grandes proporções. Os dados detalhados de precipitação 

permitem observar alguns fatores que contribuem para formação de inundações de 

maneira direta numa região intensamente urbanizada. 

 

Tabela 1: Dados das Estações Pluviométricas selecionadas para o estudo. 

Fonte: Fundação Geo-Rio (acesso por http://alertario.rio.rj.gov.br/). 

 

 

As três estações pluviométricas na Região da Grande Tijuca selecionadas são: 

Alto da Boa Vista, Tijuca e Tijuca/Muda (Figura 6). A estação da Tijuca fica instalada 

no Centro de Estudos do Sumaré, nas dependências do Palácio Apostólico – residência 

Nome Código Altitude Coordenadas 
Data de 

Ativação 

Alto da Boa 

Vista 
28 355m 

Latitude: -22,965833 

Longitude: -43,278333 
16/04/2010 

Tijuca 4 340m 
latitude: -22,931944 

Longitude: -43,221667 
02/01/1997 

Tijuca/Muda 33 31m 
Latitude: -22,932778 

Longitude: -43,243333 
07/02/2011 



oficial do Arcebispo do Rio de Janeiro. Está localizada numa cota elevada do Maciço da 

Tijuca (340m), e auxilia no monitoramento pluviométrico na parte baixa da Grande 

Tijuca (Estácio, Rio Comprido etc.).  A estação do Alto da Boa Vista fica instalada no 

Quartel do Corpo de Bombeiros do Alto da Boa Vista. Esta estação encontra-se 

localizada em local com maior altitude (355m) da rede do Alerta Rio. Além de medir as 

chuvas da região, esta estação possui sensores de Umidade e Temperatura do ar. É nesta 

estação que em geral são registradas as mínimas temperaturas da rede do Alerta Rio. A 

estação Tijuca/Muda é a estação mais recente dentre as 33 do Alerta Rio, monitorando 

esta importante região densamente povoada da Zona Norte da cidade. Está instalada na 

Escola Municipal Soares Pereira - Av. Maracanã, 1450, possuindo 31m de altitude.  

 

Figura 6: Localização das estações pluviométricas da Região da Grande Tijuca. Fonte: 

IBGE, ESRI e IPP. 
 

O período analisado é referente ao mês de abril, com um recorte histórico dos 

últimos 5 anos (2015-2019). Este mês foi selecionado, pois, mesmo pertencendo a um 

período sazonal menos chuvoso (outono), registrou no Rio de Janeiro eventos 

pluviométricos impactantes, especialmente em 2019. 

 



Em ambiente de planilha eletrônica Microsoft Excel 2019, os dados originais de 

precipitação a cada 15 minutos foram agrupados em totais horários e mensais. Assim 

como no estudo de Dereczynski et al. (2009), neste trabalho os máximos absolutos em 

15 minutos e em 1 hora foram identificados, selecionando-se o maior valor para cada 

um dos 5 anos pesquisados em todos os postos pluviométricos. Também foram 

contabilizados o número de dias com precipitação do mês de abril de cada ano, 

contribuindo para avaliar a intensidade pluviométrica. 

  



4. RESULTADOS 

 

A análise dos dados pluviométricos do mês de abril, considerando a série 

histórica de 2015-2019 de três estações na Grande Tijuca (zona Norte do Rio de 

Janeiro), foi realizada conjugando uma perspectiva temporal à espacial.  

A média dos cinco anos da série histórica do mês de abril da estação Alto da Boa 

Vista (situada numa cota elevada do Maciço da Tijuca, 355m) é de 216,84 mm. Este 

valor está muito próximo da normal climatológica 1961-1990 calculada pelo Instituto 

Nacional de Meteorologia
1
 para o mês de abril (203,9mm) na mesma estação. O ano 

com o mês de abril mais chuvoso registrado foi 2019, com 413,6 mm, seguido por 2017 

(339,4 mm) e 2015 (140,9 mm). Em contrapartida, os anos com abril menos chuvoso 

foram: 2016, registrando 51,6 mm, e 2018, que registrou 139,2 mm (Figura 7 e Tabela 

2). 

 

 
 

Figura 7: Precipitação acumulada do mês de abril, considerando a série histórica (2015-

2019) e as três estações pluviométricas analisadas. 

 

Na estação da Tijuca (situada no Centro de Estudos do Sumaré), a média do mês 

de abril é de 116,28 mm, sendo 2019 o ano com maior acumulado (293,4 mm), seguido 

por 2015 (118,4mm).  Por outro lado, os anos menos chuvosos foram 2016, registrando 

17,2 mm, 2017, que registrou 73,8 mm, e 2018, com a marca de 78,6 mm de chuva 

acumulada no mês de abril (Figura 7 e Tabela 2). 

                                                           
1
 Acesso por: http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/normaisClimatologicas 
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A estação da Tijuca/Muda (instalada na Escola Municipal Soares Pereira - Av. 

Maracanã, 1450) registrou 130,56 mm como a média do mês de abril entre 2015-2019. 

Seguindo a mesma tendência das estações anteriores, o ano mais chuvoso registrado foi 

2019, com 291mm, seguido por 2017 (176,2 mm). Os anos com mês de abril menos 

chuvoso foram 2016, registrando 5,8 mm, 2018, que registrou 72,4 mm, e 2015 com a 

marca de 107,4 mm de chuva.  

 

Tabela 2: Acumulados de precipitação e número de dias com chuva registrados nas 

estações pluviométricas analisadas. 

 

Postos Mensal Mm/15min mm/Hora 
N° de dias 

com chuva 

2015 

Alto da Boa 

Vista 
140,4 6,2 12.6 16 

Tijuca 118,4 6,6 18,4 13 

Tijuca/Muda 107,4 7,6 13,0 14 

2016 

Alto da Boa 

Vista 
51,6 17,8 21,2 6 

Tijuca 17,2 4,4 5,2 3 

Tijuca/Muda 5,8 2,0 3,6 3 

2017 

Alto da Boa 

Vista 
339,4 12,2 28 17 

Tijuca 73,8 2,4 6,0 16 

Tijuca/Muda 176,2 6,8 16,2 18 

2018 

Alto da Boa 

Vista 
139,2 13,6 24,6 9 

Tijuca 78,6 19,6 35,8 7 

Tijuca/Muda 72,4 17,4 30,6 7 

2019 

Alto da Boa 

Vista 
413,6 28,8 96,4 10 

Tijuca 293,4 20,2 47,4 10 

Tijuca/Muda 291,0 23,8 47,4 8 

Fonte dos dados: Fundação Geo-Rio. 

 

No ano de 2015, o maior acumulado do mês de abril foi registrado pela estação 

do Alto da Boa Vista, que marcou 140,4 mm, com 16 dias chuvosos. Já a estação da 

Tijuca/ Muda registrou o menor total pluviométrico (107,4 mm), com o total de 14 dias 

chuvosos. Porém, o máximo acumulado de 15 minutos ocorreu na estação da 

Tijuca/Muda, marcando 7,6 mm, já a estação do Alto de Boa Vista, marcou o menor 



acumulado de 15 minutos, com 6,2 mm. A estação da Tijuca obteve o maior acumulado 

total de 1h, com 18,4 mm, em 13 dias chuvosos (o menor período entre os 3), em 

contraposição à estação do Alto da Boa Vista, que marcou o menor acumulado de 1 

hora, com 12,6 mm.  

O ano de 2016 foi o ano de abril mais seco em relação aos outros anos 

pesquisados. O posto da Tijuca/Muda apresentou o menor total pluviométrico com 

apena 5,8 mm no mês, o menor acumulado de 15 minutos (2,0) e de 1 hora (3,6), 

distribuídos em um total de 3 dias de chuva. O posto com o mês de abril mais chuvoso 

foi o do Alto da Boa vista, com 51,6mm, o maior acumulado de 15 minutos (17,8 mm) e 

de 1 hora (21,2 mm), distribuídos em um total de 6 dias com chuva, o dobro dos outros. 

O posto da Tijuca registrou o acumulado de 17,2 mm no mês, 4,4 mm no acumulado de 

15 minutos e 5,2 mm no acumulado de 1h, distribuídos em 3 dias de chuva. 

O ano de 2017 foi o que registrou o segundo maior acumulado dos meses de 

abril. O posto do Alto da Boa Vista registrou o maior acumulado mensal (339,4 mm), o 

maior acumulado de 15 minutos (12,2 mm) e o acumulado de 1 hora (28mm), divididos 

em 17 dias com chuva. O posto da Tijuca/Muda marcou o segundo maior acumulado 

com 176,2 mm, o segundo maior cumulado de 15 minutos (6,8) e 1 hora (16,2), 

distribuídos em 18 dias com chuva. O posto da Tijuca foi o que obteve os menores 

cumulados, com o total de 73,8 no mês de abril, 2,4 mm no acumulado de 15 minutos e 

6,0 mm em 1 hora, com 16 dias de chuva. 

O ano de 2018 foi o segundo ano menos chuvoso da série histórica. Obedecendo 

a tendência, o posto do Alto da Boa Vista obteve o maior acumulado com 139,2 mm no 

mês, com 9 dias de chuva. Porém, os acumulados de 15 minutos (13,6 mm) e 1 hora 

(24,6 mm) foram os baixos dentre os outros postos. O posto da Tijuca teve o segundo 

maior acumulado do mês de abril (78,6mm), o maior acumulado de 15 minutos (19,6 

mm) e 1 hora (35,8mm), com 7 dias de chuvas. O posto Tijuca/ Muda registrou o menor 

acumulado entre o mês de abril de 2018 com o total de (72,4 mm), e o segundo maior 

acumulado de 15 minutos (17,4 mm) e 1 hora (30,6 mm), com 7 dias de chuva. 

O ano de 2019 foi o ano com a maior intensidade de chuva da série histórica, 

como dito anteriormente. O posto do Alto da Boa Vista registrou o maior acumulado no 

mês (413,6 mm), seguidos do maior acumulado de 15 minutos (28,8mm) e 1 hora 

(96,4mm), com o total de 10 dias com chuva. O posto da Tijuca registrou o segundo 

maior acumulado (293,4 mm), o menor acumulado de 15 minutos (20,2 mm) e o mesmo 

acumulado de 1 hora (47,4 mm) que o posto da Tijuca/Muda, com o total de 10 dias 



com chuva. O posto Tijuca/ Muda obteve o total acumulado de 291,0 mm, o segundo 

maior acumulado de 15 minutos (23,8 mm) e 1 hora (47,4 mm) empatando com o posto 

Tijuca, no total de 8 dias com chuva. 

Na figura 8 percebe-se a relação entre o acumulado de precipitação e o número 

de dias com chuva para o mês de abril de cada ano da série histórica em todas as 

estações pluviométricas. Verifica-se que houve um número de dias com chuva 

relativamente pequeno em abril de 2019, quando também ocorreu os maiores totais 

pluviométricos. Isto indica a ocorrência de precipitação intensa neste ano, fato 

evidenciado na Tabela 2 e na Figura 9.  

De forma oposta, o ano de 2015 registrou menores totais pluviométricos mensais 

e elevado número de dias com chuva. Este fato aponta para precipitações menos 

intensas, ilustradas pelos valores em 1 hora (entre 18 e 12 mm) e em 15 minutos (entre 

6 e 7 mm) de todas as estações. 

Embora o ano de 2018 tenha apresentado uns dos menores volumes de 

precipitação mensal, esta ocorreu em um pequeno número de dias. Esta situação se 

reflete em valores expressivos de precipitação em 1 hora (24 a 35 mm) e em 15 minutos 

(entre 13 e 19 mm), caracterizando precipitação relativamente intensa (Figura 9). 

 

 

Figura 8: Relação entre precipitação mensal e número de dias com chuva para o mês de 

abril dos anos da série histórica, nas três estações pluviométricas analisadas. 
 
 



 
Figura 9: Valores de precipitação em 15 minutos e em 1 hora do mês de abril dos anos 

da série histórica, nas três estações pluviométricas analisadas. 

 

 

Considerando o impacto da precipitação na Grande Tijuca, é importante ressaltar 

a intensidade da precipitação. Para tanto, as figuras 10 e 11 mostram as consequências 

de uma chuva com grande intensidade em uma região urbanizada e sem preparo para 

eventos extremos. Ambas as fotos são do mesmo evento, ocorrido no dia oito de abril de 

2019. Vale ressaltar que não somente essa região sofreu consequências graves com este 

evento, mas toda a cidade do Rio de Janeiro, houve além de inundações diversos 

escorregamentos que geraram perdas de todas as magnitudes, inclusive humana. 

 

 



 
Figura 10: Foto da Av. Maracanã, feita por moradores da região. Fonte: Jornal Extra, 

08/04/2019. 

 

Figura 11: Foto da Av. Maracanã, próximo a Praça da Bandeira. Fonte: Jornal O 

Globo, 08/04/2019. 

 

 



 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A análise de precipitação aqui elaborada visou identificar os eventos 

pluviométricos intensos no mês de abril entre 2015 e 2019, possíveis de causar impacto 

para a população, especialmente episódios de inundação na Grande Tijuca, zona norte 

do Rio de Janeiro. 

Os resultados indicaram que o ano de 2019 foi o ano com os maiores 

acumulados e a maior intensidade pluviométrica, o que gerou um grande impacto para a 

população local, com inundações e alagamentos de grande magnitude. Por outro lado, 

embora o ano de 2018 tenha registrado uns dos menores volumes de precipitação 

mensal, esta foi concentrada em um pequeno número de dias, alcançando valores 

expressivos de precipitação em 15 min e 1 hora. 

Já o ano de 2015 registrou menores totais pluviométricos mensais e elevado 

número de dias com chuva. Este fato aponta para precipitações menos intensas, em 

todas as estações meteorológicas. O ano de 2016 foi o ano de abril mais seco em relação 

a todos os anos pesquisados, com pouquíssima precipitação e dias de chuva. Deste 

modo, verifica-se uma grande variabilidade temporal da precipitação, mesmo 

considerando o mês de abril pertencendo a um período sazonal pouco chuvoso (outono). 

Outro ponto importante é a questão geográfica das estações pluviométricas. A 

estação do Alto da Boa Vista foi a que registrou os maiores índices de pluviosidade em 

relação às outras, em todos os anos, por conta de sua altitude elevada e proximidade ao 

Pico da Tijuca e do Papagaio (ambos com altitude acima de 900m). Esta posição 

geográfica possibilita a ascensão do ar e formação de nuvens, a partir das quais muitas 

vezes ocorrem precipitações intensas, como foi constatado.  

Neste contexto, vale ressaltar a importância do conhecimento da geografia e da 

história de cada local, suas especificidades, características essas que fazem de cada 

lugar, um lugar único. Por isso, para o desenvolvimento eficiente de um determinado 

local, é preciso levar em consideração suas características físicas, além das 

modificações socialmente produzidas. Pois, sem isso, dificilmente poderá ser feito um 

planejamento eficiente. 
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