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Resumo: Atualmente, é possível observar eventos hidrológicos extremos cada vez mais frequentes na cidade do Rio de 

Janeiro. Devido aos diversos fatores contribuintes, destacam-se o crescimento populacional e falhas no planejamento 

urbano que, consequentemente, estão associados às modificações na bacia hidrográfica e seus componentes. De forma 

preliminar, analisou-se o comportamento da precipitação no bairro do Jardim Botânico por meio de um levantamento dos 

episódios mais recentes de alagamentos e inundações. Foram calculados os valores de tempo de retorno para as 

precipitações máximas, com duração de uma hora, utilizando os dados de precipitação selecionados entre 2009 e 2019. 

Durante a análise, verificou-se maior concentração dos eventos extremos de precipitação entre os meses de janeiro a abril. 

As previsões de precipitações demonstraram uma tendência de crescimento gradativo dos eventos extremos de precipitação 

até o ano de 2029. Os resultados preliminares sugerem medidas não estruturais que poderão ser escolhidas adequadamente 

para os locais críticos, com o intuito de minimizar os impactos causados pelos eventos com precipitações intensas que, 

associadas a outros problemas, dificultam o processo de escoamento dos sistemas de drenagem existentes.  

 

Palavras-chave: precipitação, intensidade pluviométrica, drenagem urbana, alagamentos, previsão. 

 

Introdução 

 

O município do Rio de Janeiro é caracterizado por sua diversidade topográfica e variações regionais de uso e ocupação 

do solo que, aliadas ao crescimento populacional desordenado apresenta diversos obstáculos relacionados à infraestrutura 

de drenagem existente. Associados aos problemas de drenagem, os eventos considerados extremos ocasionam efeitos que 

afetam direta ou indiretamente o meio ambiente e a sociedade como um todo.  

Ao longo dos anos, o processo de urbanização se caracterizou pelo gradativo crescimento populacional e a consequente 

e inadequada ocupação em áreas marginais aos cursos d’ água, com alterações na paisagem natural, como a diminuição da 

vegetação nativa, a impermeabilização do solo e a canalização/retificação dos córregos. Nesse sentido, vários pontos do 

bairro do Jardim Botânico apresentam episódios hidrológicos críticos. De acordo com Miguez et al. (2018), “a 

vulnerabilidade é uma característica do sistema socioeconômico”. Os autores conceituam o termo como uma “relação com 

a fragilidade do sistema e com a consequente possibilidade de ocorrência de dano a ele, quando é submetido a um perigo”. 

Os eventos extremos de precipitação são fenômenos atmosféricos caracterizados por chuvas intensas e de elevado 

volume precipitado. Gonçalves (2003) informa que a sociedade se estruturaria de forma a absorver tais eventos, adaptando-

se ao seu ritmo e os tratando como habituais. De acordo com Vicente (2005), a capacidade de previsão da ocorrência de 

tais fenômenos, assim como o conhecimento do limiar de estabilidade dos sistemas naturais e antrópicos, da dinâmica 

climática do lugar, são pontos fundamentais que precisam ser estudados para a diminuição da vulnerabilidade humana 

frente aos eventos climáticos extremos. 

Atualmente, é possível encontrar diversos estudos voltados para estimar precipitações futuras, como o modelo de 

redução de escala baseado em perturbação de quantis utilizado na investigação das mudanças nas chuvas extremas. O 

estudo de caso realizado em Calcutá na Índia, mostrou incrementos significativos que representam mudanças na intensidade 

da chuva que, conforme apontam os autores, tais mudanças devem ser consideradas para o projeto de sistemas de 

infraestrutura de águas pluviais (HALDER et al., 2021).   

Em bacias hidrográficas com a urbanização consolidada é possível criar soluções que aumentem as taxas de infiltração, 

como as medidas não estruturais baseadas em opções viáveis para minimizar o escoamento superficial e a percolação da 

água no solo. Silva e Cabral (2014) explicam a importância das alternativas compensatórias de drenagem urbana e sua 

aplicação através de infiltração e armazenagem do escoamento gerado, buscando aumentar o tempo de concentração da 

bacia e diminuir os picos de escoamento gerados por um evento de precipitação intensa. 

 Considerando o exposto, evidencia-se a necessidade de compreender a dinâmica hidrológica da região do Jardim 

Botânico, a fim de que se torne possível adequar as medidas preventivas já existentes e desenvolver novas metodologias 

capazes de contribuir para minimizar os impactos negativos que, cada vez mais, afetam o cotidiano da população.  

 

Material e Métodos 

 

A área de estudo está localizada na zona sul do município do Rio de Janeiro, e se encontra inserida na bacia da Lagoa 

Rodrigo de Freitas com área drenante de aproximadamente 30 km², de acordo com informações do Plano de Gestão 

Ambiental da Lagoa Rodrigo de Freitas (PGALRG, 2013). A Lagoa funciona como bacia de acumulação nas precipitações 

mais intensas, e tem contribuição do Rios Cabeça, Macacos e Rainha (Figura 1). 
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Figura 1: Bacia Hidrográfica da Lagoa Rodrigo de Freitas. Fonte: PGALRG, 2013. 

 

Como fundamentação para os cálculos hidrológicos, foi realizado um levantamento dos eventos críticos mais recentes 

ocorridos na região. As informações extraídas de noticiários, jornais e informativos demonstram a magnitude dos efeitos 

causados pelos alagamentos e inundações que prejudicaram a população do bairro do Jardim Botânico e do entorno (Figura 

2). 

 

 
Figura 2: Episódios de alagamentos e inundações no Jardim Botânico.  

Legenda: 1) Rua Jardim Botânico, (G1, 2016); 2) Rua Jardim Botânico (G1, 2017); 3) Saída do Túnel Rebouças 

(JORNAL DO BRASIL, 2018); 4) Rua Pacheco Leão (O GLOBO, 2020). 

 

Para análise da precipitação no local, foram utilizadas as séries históricas de precipitação da estação pluviométrica do 

Jardim Botânico, localizada no Jóquei Clube, compreendendo o período de observações de 2009 a 2019. Os Relatórios 

Anuais de Chuva disponibilizados pelo Sistema Alerta Rio foram usados para a compilação dos valores de precipitação 

máxima, ocorridos durante uma hora, no período mencionado. A partir dos dados selecionados, foram estimados os Tempos 

de Retorno para cada ano, considerando os parâmetros da equação intensidade-duração-frequência determinados nas 

Instruções Técnicas para elaboração de estudos hidrológicos e dimensionamento hidráulico de Sistemas de Drenagem 

Urbana da Fundação Rio Águas (2019). 

O planejamento urbano atrelado à gestão das bacias hidrográficas necessitam de instrumentos capazes de prever 

cenários futuros a fim de minimizar os efeitos negativos que possam acontecer. Sendo assim, de modo complementar, foi 

desenvolvida uma previsão das precipitações máximas, com duração de 1 hora, até o ano de 2029. Nesta etapa de análise 

estatística, foi utilizada a ferramenta Planilha de Previsão do programa Excel.  

 



Resultados e Discussão 

 

O tempo de retorno é aquele em que se estima (em anos) quando um determinado evento poderá ser igualado ou 

excedido. No caso das precipitações selecionadas, os tempos de retorno (TR) estimados para cada ano consideraram os 

parâmetros contidos nas Instruções Técnicas para elaboração de estudos hidrológicos e dimensionamento hidráulico de 

sistemas de drenagem urbana (2019), referentes à equação intensidade-duração-frequência (Tabela 1). Com base nos quatro 

maiores valores de precipitação, obteve-se uma estimativa de tempo de retorno entre 3 e 54 anos, aproximadamente. 

 

ANO 
PRECIPITAÇÃO 

MÁXIMA (mm) 
TR (anos) 

2009 45,6 0,67 

2010 70,6 12,40 

2011 36,2 0,14 

2012 44,8 0,60 

2013 56,6 2,84 

2014 43,8 0,51 

2015 37,4 0,18 

2016 81,8 33,10 

2017 59,2 3,83 

2018 48,6 1,03 

2019 88 53,87 

Tabela 1: Estimativa do Tempo de Retorno entre 2009 e 2019 para precipitações no bairro do Jardim Botânico – RJ. 

 

Para uma precipitação de 88 mm e duração de uma hora, o TR estimado é de 54 anos, aproximadamente, ou seja, 

durante esse período é possível que a precipitação ocorrida em 2019 possa ser igualada ou superada. Considerando ainda 

que a probabilidade pode ser calculada pelo o inverso do TR, estima-se 1,86% de probabilidade de ocorrência do evento 

em um ano qualquer. A partir do levantamento dos dados pluviométricos da estação do Jardim Botânico, foram compilados 

os valores mensais de precipitação com duração de uma hora, e selecionadas as precipitações máximas entre 2009 e 2019 

(Figura 3). 

 

 
Figura 3: Valores máximos de precipitação entre 2009 e 2019 ocorridos no período de uma hora (H). 

 

Levando em conta os dados pluviométricos apresentados na Figura 3, foi possível estimar uma previsão das 

precipitações máximas até o ano de 2029, considerando os limites de confiança de 95% (Figura 4). A avaliação mostra 

uma tendência crescente ao longo dos anos, o que indica um aumento gradativo na frequência de precipitações intensas, 

com uma hora de duração. 
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Figura 4: Previsão das precipitações máximas até o ano de 2029 com intervalo de confiança de 95% no período de 

uma hora para o bairro do Jardim Botânico – RJ. 

Conclusão 

A pesquisa demonstrou a importância em desenvolver estudos hidrológicos e análises estatísticas de dados de 

precipitação no âmbito de eventos extremos entre 2009 e 2019, no qual foi possível perceber um padrão de ocorrência 

desses eventos entre os meses de janeiro a abril. A previsão de eventos de precipitação extrema estimada até o ano de 2029 

reforça a necessidade de medidas não estruturais de drenagem urbana, capazes de minimizar os impactos causados pelas 

precipitações mais intensas, como ações de regulamentação do uso e ocupação do solo, programas de educação ambiental 

voltada ao controle da poluição difusa, erosão e resíduos, entre outras. Além disso, considerando os recorrentes casos de 

alagamentos e inundações na região, observa-se necessidade da aplicação de um planejamento detalhado de prevenção e 

resposta aos eventos.  
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