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INTRODUÇÃO 

Dentre as fases do ciclo hidrológico, o escoamento superficial, definido como a parte da 

precipitação que escoa sobre a superfície do solo, destaca-se como fundamental para o 

dimensionamento de obras de engenharia. Devido ao aumento da intensidade da chuva, assim como 

de sua duração e da área abrangida, a tendência é de aumento do escoamento superficial (PRUSKI et 

al., 2003). Com esse aumento, em especial pelos efeitos da impermeabilização das bacias 

hidrográficas, eventos extremos como inundações passam a se tornar mais recorrentes. As inundações 

urbanas podem ter por consequência, além da perda de vidas, prejuízos econômicos, impactos 

ambientais e alterações bruscas no cotidiano da população atingida (ABREU, 2017). 

Usualmente, as metodologias adotadas para a estimativa de chuvas intensas, além das diferentes 

distribuições temporais que alteram os resultados de vazões de projeto, relacionam o tempo de chuva 

com o tempo de concentração da bacia, sendo este último estimado, para pequenas bacias, em torno 

de 60 e 120 minutos (MELLO et al., 2001). O Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais da Cidade 

do Rio de Janeiro (PDMAP, 2013) indicou para os estudos de chuvas intensas da Bacia do Alto Acari, 

na qual está inserida a Bacia do rio Piraquara, região de estudo do presente trabalho, a chuva de 

projeto com duração de 120 minutos (2 horas). 

Entre os dias 29/02/2020 e 01/03/2020 ocorreu uma chuva constante e intensa na cidade do Rio 

de Janeiro, com consequências em diversos bairros do município, especialmente em Realengo. Tais 

efeitos foram observados pela equipe da Rio-Águas em vistoria realizada no local no dia 02/03/2020, 

conforme ilustrado na Figura 1. 

Figura 1 – Fotos obtidas na vistoria em Realengo, destacando os impactos no rio Piraquara e nas suas margens.  

  
Fonte: Acervo da RIO-ÁGUAS, 2020. 
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O presente trabalho tem por objetivo avaliar a chuva ocorrida em Realengo, no período 

anteriormente citado, estimando os Tempos de Recorrência (TRs) desse evento para as diferentes 

durações e discutir quais atualizações poderiam ser feitas em relação aos estudos hidrológicos 

utilizados em projetos de drenagem e de prevenção de enchentes. 

 

METODOLOGIA 

Caracterização da Área de Estudo e da Bacia Hidrográfica 

A área de interesse do presente trabalho situa-se no bairro de Realengo, zona oeste da cidade 

do Rio de Janeiro, próximo à coordenada de referência 22°53'52"S/ 43°26'35"O (WGS 84). A Figura 

2 apresenta a localização do bairro de Realengo, o qual se encontra inserido na Área de Planejamento 

5 (AP5) do município do Rio de Janeiro. 

A região de maior impacto da chuva ocorrida em Realengo, no período de 29/02/2020 a 

01/03/2020, encontra-se inserida na bacia do rio Piraquara, com uma área de drenagem de 

aproximadamente 12,8 km². Sua cabeceira vegetada está inserida no Parque Estadual da Pedra Branca 

(RIO DE JANEIRO, 1974), enquanto o baixo curso transpassa uma área urbana consolidada, com 

diversas intervenções ao longo do seu curso principal e de seus afluentes. A Figura 2 apresenta tais 

informações. O mapa foi elaborado com o auxílio do software ArcGIS e das bases de dados da 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (IPP, 2020) e do Instituto Estadual do Ambiente (INEA, 2020). 

Figura 2 – Localização da área de interesse situada no bairro de Realengo.  

 
Fonte: Os autores, 2020. 

Dados Pluviométricos e Hidrologia 

Os dados da chuva ocorrida no período de 29/02/2020 a 01/03/2020 foram obtidos a partir do 

sistema Alerta Rio (COR, 2020). Por não existir um posto pluviométrico inserido na região de 

interesse, o de Bangu foi escolhido pela maior proximidade e representatividade da área de estudo, 

considerando que não foram observadas falhas nos dados para o evento de interesse. 

Para a análise da chuva supracitada e dos Tempos de Recorrência (TRs) associados às 

intensidades e durações observadas, foi utilizada a Equação (1) de intensidade-duração-frequência 

(IDF) de Bangu (RIO-ÁGUAS, 2010). 

𝑖 =
1208,96∙𝑇𝑅0,177

(𝑡+14)0,788
         (1) 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para o posto pluviométrico de Bangu, foi possível observar os valores de precipitação 

representados na Figura 3, para intervalos de 15 minutos. 

Figura 3 – Gráfico da chuva, no período de interesse, no posto de Bangu.  

 
Fonte: Adaptado de COR, 2020. 

Conforme pode-se observar, a chuva ocorreu por períodos longos, com tréguas em poucos 

intervalos. Entre 20:30h do dia 29/02/2020 e 04:30h do dia 01/03/2020, portanto 8 horas, choveu 

ininterruptamente, tendo sido observados dois principais picos de chuva, conforme a Figura 3 

apresenta. 

Ao analisar a chuva ocorrida em todo o período de 29/02/2020 a 01/03/2020, tendo como base 

a IDF de Bangu (Equação 1), foram obtidos os resultados apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Resultados da análise dos TRs da chuva de interesse. 

Duração da chuva 
P (mm) 

TR 

(anos) min horas 

120 2 68,0 5,1 

180 3 99,2 22,6 

240 4 121,6 46,7 

360 6 149,4 84,7 

720 12 159,2 48,6 

Percebe-se que, para o período de 2 horas, o TR não é alto, considerando que projetos de 

microdrenagem utilizam como padrão um TR de 10 anos e, para a macrodrenagem, 25 anos (RIO-

ÁGUAS, 2010). O PDMAP (2013) indica que o rio Piraquara tem, para o cenário existente na época 

da avaliação, capacidade para escoar vazões de TR 10 anos ao longo de seu curso d’água principal. 

Caso se avaliasse apenas 2 horas de chuva, poderia se pensar que a vazão gerada seria comportada 

pelo rio Piraquara, contudo os fatos divergem desta afirmação. Ainda, conforme os dados observados 

na Figura 3, por terem ocorrido alguns picos ao longo do tempo, é possível, e provável, que o início 

da chuva e o primeiro pico tenham saturado o solo e, com o segundo pico, o escoamento superficial 

tenha aumentado de maneira significativa, levando-se a uma vazão de pico maior do que se fossem 

analisados picos de chuva com durações curtas, sem prever a saturação prévia do solo. 

 

CONCLUSÕES 

Para uma mesma chuva, foi possível observar diferentes Tempos de Recorrência dependendo 

do intervalo de estudo. Para a duração de 6 horas, por exemplo, foi estimado um TR de 84,7 anos, 

maior que o TR usualmente utilizado para estudos de enchentes (TR 50 anos). É importante que se 

tenha padrão para definir quais os parâmetros a serem utilizados em projetos de drenagem. Contudo, 
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é necessário que se avalie caso a caso e busque em eventos anteriores informações quanto ao regime 

de chuvas da região de estudo, assim como seu histórico de alagamentos e inundações, além de prever 

a saturação prévia do solo para casos específicos. Cabe ressaltar que os dados foram retirados de um 

posto pluviométrico não inserido na cabeceira da bacia do Piraquara, podendo esta chuva ter sido 

ainda maior para a área em questão. Desta forma, sugere-se que a rede pluviométrica se estenda, 

aumentando a densidade de postos em algumas áreas do município. 

Ainda, é possível afirmar que as consequências observadas foram causadas por um conjunto de 

falhas e problemas ao longo da bacia, além da chuva persistente discutida neste trabalho. Tal conjunto 

compreende desde a movimentação de terra nas cabeceiras e transposição de um curso d’água de 

maior porte para outro de menor porte, até a existência de intervenções hidráulicas insuficientes ao 

longo da rede de drenagem (micro e macro) e do barramento do curso d’água principal devido às 

construções ribeirinhas que desabaram para a calha do rio. 

Como sugestão para trabalhos futuros, pode-se pensar em estudos das vazões que são geradas 

pelos eventos reais monitorados, comparando com os planos diretores das cidades, a fim de atualizá-

los e ter uma maior segurança para os projetos de drenagem e de prevenção de enchentes. 

 

REFERÊNCIAS 

ABREU, F.G.; ANGELINI SOBRINHA, L.; BRANDÃO, J.L.B. Análise da distribuição temporal 

de chuvas em eventos hidrológicos extremos. Eng Sanit Ambient, v.22 n.2, 239-250, mar/abr 2017. 

COR. CENTRO DE OPERAÇÕES RIO. Sistema Alerta Rio da Prefeitura do Rio de Janeiro. 

Disponível em: http://alertario.rio.rj.gov.br/download/dados-pluviometricos/. Acesso em: 21 Out 

2020. 

INEA. Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro. Portal GEO INEA - Base de Dados 

Geoespaciais. Disponível em: 

https://inea.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=00cc256c620a4393b3d04d2c34acd

9ed. Acesso em: 22 Out 2020. 

IPP. Instituto Pereira Passos. Armazém de Dados. Mapa Digital do Rio de Janeiro. Base Geoweb - 

Extração de Base de Dados Geográficos. Disponível em: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/ipp_viewer/. 

Acesso em: 21 Out 2020. 

MELLO, C.R.; FERREIRA, D.F.; SILVA, A.M.; LIMA, J.M. Análise de Modelos Matemáticos 

Aplicados ao Estudo de Chuvas Intensas. R. Bras. Ci. Solo, 25:693-698, 2001. 

PDMAP. Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais da Cidade do Rio de Janeiro. Proposição, 

Análise e Avaliação de Intervenções de Manejo de Águas Pluviais em Sub-bacia Hidrográfica. Bacia 

Hidrográfica do Alto Acari: Bacias do Rio Piraquara, Caldeireiro e Catarino. Hidrostudio; 

Fundação Rio-Águas. 2013. 

PRUSKI, F.F.; BRANDÃO, V.S.; SILVA, D.D. Escoamento superficial. Viçosa: UFV, 2003. 88 p. 

RIO-ÁGUAS. Instruções Técnicas para Elaboração de Estudos Hidrológicos e Dimensionamento 

Hidráulico de Sistemas de Drenagem Urbana. Subsecretaria de Gestão de Bacias Hidrográficas - 

Rio-Águas, 1ª versão, 2010. 

RIO DE JANEIRO. Lei Estadual nº 2.377, de 28 de junho de1974. Cria o Parque Estadual da Pedra 

Branca e dá outras providências, 1974. 

 

AGRADECIMENTOS  

Os autores agradecem o apoio da Fundação RIO-ÁGUAS e de todos os seus servidores públicos que 

enfrentam seus desafios diários, fazendo sempre o melhor possível. 


