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RESUMO – Eventos hídricos adversos, como alagamentos e inundações, geralmente associados a 

eventos de chuva intensa (ECIs), são problemas crônicos e recorrentes nos grandes centros urbanos. 

A bacia do Canal do Mangue, localizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ, é um exemplo deste 

problema, sendo uma área crítica para o planejamento e a gestão territorial. Nesse sentido, 

compreender os eventos climáticos detonadores de alagamentos e inundações é essencial para o 

planejamento urbano da bacia, logo, o objetivo deste trabalho foi de realizar uma caracterização da 

gênese climática desses eventos. Para isso, foram selecionados 3 eventos ocorridos entre 2006 e 

2016, analisados dados de precipitação de quatro estações pluviométricas, e examinadas cartas 

sinóticas e imagens de satélite da América do Sul para a data referente aos eventos. Como resultado, 

foi possível notar a predominância de sistemas de escala sinótica na produção de condições 

atmosféricas favoráveis à deflagração de ECIs e, especificamente, dos sistemas frontais, 

anticiclones semi-estacionários e zonas de convergência de umidade. 
 
ABSTRACT– Adverse water events (AWEs), like inundations and overflows, usually related to 

intense rain events (IREs), are recurrent and chronic problems in big urban centers. The Canal do 

Mangue basin, located at Rio de Janeiro/RJ, is an example of this problem, being a critical area for 

territorial planning and governance. In this sense, understanding the climatic events that trigger 

overflows and inundations is essential for the urban planning of the basin, so the objective of this 

work was to carry out a characterization of the climatic genesis of these events. For this, 3 events 

that occurred between 2006 and 2016 were selected, precipitation data from four rainfall stations 

were analyzed, and synoptic charts and satellite images of South America were examined for the 

date referring to the events. As results, it was observed the predominance of synoptic scale systems 

in the production of atmospheric conditions favorable to the deflagration of IREs and, specifically, 

frontal systems, semi-stationary anticyclones and humidity convergence zones. 

 

Palavras-Chave – Eventos hídricos adversos; Gênese climática. 

 

INTRODUÇÃO 

Nas bacias hidrográficas urbanas, episódios de inundações, enchentes e alagamentos – aqui 

agrupados como eventos hídricos adversos (EHAs)– tendem a ser cada vez mais frequentes e 

desastrosos em grandes cidades (BRASIL, 2012). Fatores como a distribuição espaço-temporal da 
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precipitação, o grau de saturação do solo, as características morfométricas da bacia de drenagem, 

somados às alterações antrópicas impostas ao ciclo hidrológico, inseridas em um cenário de 

iminente emergência climática, são alguns dos principais contribuintes na detonação de EHAs 

atualmente (GONTIJO, 2007; PINHEIRO, 2007).       

A bacia do Canal do Mangue, com uma área de aproximadamente 45 km², está situada na 

Zona Norte da Cidade do Rio de Janeiro e possui como principais tributários os rios Trapicheiros, 

Papa-Couve, Comprido e Maracanã, que confluem em direção ao Canal do Mangue, desaguando na 

Baía de Guanabara.  

 

 

Figura 1 – Mapa da bacia do Canal do Mangue, Rio de Janeiro/RJ. Fonte: Melos et al. (2018) 

 

Segundo Melos et al. (2018), o relevo da bacia apresenta acentuados desníveis nas regiões 

oeste e sudoeste, onde está localizado o maciço da Tijuca, seguido por uma grande área urbanizada 

situada em uma região de antigas planícies flúvio-litorâneas. Conforme Dereczynski et al. (2008) e 

Armond (2014), a posição da bacia do Canal do Mangue, favorável à penetração de sistemas 

frontais oceânicos de origem subpolar e polar, somada à disposição dos maciços geológicos da 

cidade como primeiras fronteiras orográficas em relação ao litoral, corrobora na formação e 
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deflagração de chuvas intensas na região. Na área da bacia, as sucessivas reformas urbanísticas 

implantadas durante o processo de ocupação e povoamento do Rio de Janeiro, entre os séculos XVI 

e XIX, causaram profundas mudanças no uso e cobertura da terra, ampliando a ocupação da várzea 

dos rios, canalizando e retificando os cursos fluviais e potencializando a impermeabilização dos 

solos (DINIZ, 2019).  

Com a recorrência de EHAs e os danos materiais e humanos decorrentes, a bacia foi 

considerada como uma área crítica para a gestão territorial e o planejamento urbano, motivando a 

implementação de obras de macrodrenagem entre os anos de 2013 e 2019. Todavia, estudos 

recentes (MELOS, et al, no prelo; SOUZA, et al., 2020) demonstram que, apesar do aumento do 

limiar pluviométrico detonador de EHAs, a ocorrência desses eventos ainda impacta a população na 

área da bacia.  

 

Objetivo 

Desse modo, o objetivo geral deste trabalho foi a caracterização da gênese climática dos 

eventos de chuva intensa responsáveis pela detonação de EHAs na área englobada pela bacia do 

Canal do Mangue (Rio de Janeiro), de modo a delimitar possíveis quadros críticos futuros para a 

gestão e o controle do território no que tange a avaliação das condições atmosféricas locais e a 

divulgação de prognósticos de tempo meteorológico e emissão de alertas para a população. 

 

METODOLOGIA 

Inicialmente, para a definição dos casos de inundação a serem analisados, utilizou-se como 

fontes de busca relatos em reportagens, notícias e trabalhos acadêmicos. 

Para os dias com ocorrência de EHAs, foram obtidos e analisados os dados de precipitação 

das estações pluviométricas Tijuca, Tijuca/Muda, São Cristóvão e Grajaú, do sistema Alerta Rio e 

os dados de cota do nível do rio Maracanã medida na Estação São Cristóvão, no site do INEA/RJ. 

Por fim, foram obtidas as imagens de satélite (CPTEC/INPE-SP) e as cartas sinóticas 

(DHN/CHN/Marinha do Brasil) da América do Sul para o período de dezembro de 2006 a 

dezembro de 2016. 

Através de um exame das cartas sinóticas e das imagens de satélite dos dias e horários de 

ocorrência dos eventos de chuva intensa ligados aos casos de inundações, enchentes e alagamentos, 

foi realizado o reconhecimento da gênese climática associada a dez EHAs na bacia. Desse modo, 
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dentre os dez eventos analisados ao total neste trabalho, foram selecionados três baseando-se no 

critério da gênese climática diferencial, isto é, cada um dos eventos hídricos adversos analisados 

traz fenômenos sinóticos distintos – abordados na literatura mobilizada em Armond (2014) e 

Dereczynski (2008) – como fatores de influência na deflagração de chuvas intensas na bacia.   

 

RESULTADOS 

Foram analisados 3 eventos, os quais ocorreram nas seguintes datas: 05 a 07/04/2010, 26 a 

27/10/2010 e 12/03/2016. 

 

 

Figura 2 - Gráfico de precipitação dos dias 05/04/2010 a 07/04/2010 centro; carta sinótica das 12 HMG do dia 

05/04/2010 à esquerda; imagem IR colorida do satélite Meteosat-9 no canal 9 do mesmo dia às 18:00, horário local, à 

direita. Fontes: Marinha do Brasil (2016) e INPE (2016). 

 

 No primeiro evento, que ocorreu entre 05 e 07/04/2010 (Figura 2), foi identificada no 

quadro sinótico a presença de elementos marcantes como a penetração de uma depressão frontal em 

estágio maduro associada a um centro de baixa pressão, além da atuação dos jatos de baixos níveis 

(JBN) ao leste do Andes
3
, responsáveis pelo transporte de umidade atlântica e amazônica e pela 

                                                           
3
 Jatos de baixos níveis (JBN) ao leste dos Andes, popularmente conhecidos como “rios voadores”, constituem uma 

componente do sistema monçônico da América do Sul, sistema de ventos periódicos produzido pelo aquecimento 

diferencial entre continente e oceano. De modo geral, os JBN consistem da circulação atmosférica de baixos níveis, 

responsável pelo transporte de ar quente e úmido, com intensa velocidade a lesta de barreiras orográficas. Os JBN ao 

leste dos Andes são formados pela convergência dos ventos alísios na Amazônia, onde somam à umidade trazida do 

oceano Atlântico a evapotranspiração da floresta pluvial. Essas correntes de umidade sofrem uma alteração na sua 

direção de nordeste para sudeste ao encontrar a Cordilheira dos Andes, ganham energia radiativa sensível e latente 

vinda do Platô Boliviano e chegam à bacia do rio da Prata, na Argentina. Ao longo da sua movimentação, esses 
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produção de complexos convectivos de mesoescala (CCMs)
4
. Com essa forte convergência de 

ventos úmidos somada à condição de intensas trocas de calor na atmosfera, formou-se uma extensa 

faixa de nebulosidade sobre o continente apresentada na forma de células convectivas. De modo 

subsequente, foi produzida uma precipitação intensa e contínua, com quatro episódios máximos 

nitidamente notáveis, registrados sobretudo na estação São Cristóvão. Os acumulados de 

precipitação superaram a marca de 20 mm em 15 minutos e desencadearam casos de inundações 

gravíssimos, com sérios impactos materiais e humanos na região da bacia.  

 

 

Figura 3 - Gráfico de precipitação dos dias 25 a 27/10/2010 no centro; carta sinótica das 12 HMG do dia 26/10/2010 à 

esquerda; imagem IR colorida do satélite Meteosat-9 no canal 9 do mesmo dia às 19:00, horário local, à direita. Fontes: 

Marinha do Brasil (2016) e INPE (2016). 

 

 No EHA de 26 e 27/10/2010 (Figura 3), foi detectada na situação sinótica a atuação de 

circulação pós-frontal na gênese da nebulosidade encontrada sobre a região Sudeste, combinada à 

atuação de múltiplos núcleos ciclônicos organizados e da Alta Subtropical do Atlântico Sul 

(ASAS)
5
 sobre o oceano Atlântico Sul. Devido à penetração de múltiplas frentes frias de modo 

                                                                                                                                                                                                 

corredores úmidos geram complexos convectivos de mesoescala (CCMs), produzindo chuvas convectivas no sudeste do 

continente sul-americano (MARENGO et al, 2004). 
4
 Complexos convectivos de mesoescala (CCMs) são agrupamentos de nebulosidade cumuliforme dispostos 

espacialmente na forma de núcleos celulares. Os CCMs são sistemas formados geralmente pela forte convergência de 

calor e umidade nas regiões intertropicais do globo e tendem a produzir precipitações intensas, localizadas e de curta 

duração (DERECZYNSKI et al, 2008). 
5
 Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) é um tipo de sistema semi-estacionário frequente sobre as latitudes 

subtropicais do oceano Atlântico Sul, caracterizado por altas temperaturas na troposfera, alimentadas pelo forte 

movimento de subsidência dinâmica em seu centro, onde predominam altas pressões atmosféricas. A ASAS geralmente 

se move em direção preferencialmente zonal, ora aproximando-se ora afastando-se do continente sul-americano, e atua 
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quase simultâneo, foi gerada uma extensa faixa de nebulosidade frontal entre o continente sul-

americano e o oceano Atlântico Sul. Dessa atividade frontogenética, a nebulosidade residual da 

circulação pós-frontal, geralmente de baixo desenvolvimento vertical, porém carregada de água, foi 

capaz de gerar um evento de precipitação de intensidade fraca e duração relativamente longa. 

Apesar da sua intensidade fraca, o caráter quase contínuo da chuva, com acumulado médio de 

aproximadamente 1,5 mm a cada 15 minutos ao longo do evento, já foi capaz de produzir episódios 

de inundação na região da bacia.  

 

 

Figura 4 - Gráfico de precipitação do dia 12/03/2016 e cota do nível do rio Maracanã no centro; carta sinótica das 00 

HMG do dia 13/03/2016 à esquerda; imagem BM colorida do satélite Goes-13 do dia 12/03/2016 às 20:00, horário 

local, à direita. Fontes: Marinha do Brasil (2016) e INPE (2016). 

 

 No EHA de 12/03/2016 (Figura 4), houve a combinação de uma Zona de Convergência do 

Atlântico Sul (ZCAS)
6
 com intensidade moderada e um sistema frontal, que produziram uma 

extensa banda de nebulosidade convectiva orientada na direção noroeste-sudeste, atravessando o 

continente sul-americano até alcançar o oceano Atlântico Sul. Consequentemente, foi gerado um 

                                                                                                                                                                                                 

principalmente de modo a provocar o deslocamento térmico dos sistemas frontais polares e subpolares do oceano em 

direção ao interior do continente, influenciando na produção de nebulosidade com maior desenvolvimento vertical 

(AYOADE, 1996). 
6
 Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) corresponde a um tipo de Zona de Convergência Subtropical (ZCST), 

que se forma ao longo de jatos subtropicais de altos níveis pelo encontro de massas de ar tropicais úmidas e pelo 

processo de advecção diferencial em regiões de forte gradiente higrométrico em baixos níveis e forte gradiente 

barométrico em altos níveis. A ZCAS geralmente produz uma faixa de nebulosidade orientada no sentido noroeste-

sudeste sobre o continente sul-americano e se forma a partir do encontro entre a massa equatorial continental e a massa 

tropical atlântica, estendendo-se do sul da Amazônia até a porção central do oceano Atlântico Sul, a depender da 

intensidade da atividade convectiva (MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 2009). 
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evento de chuva intensa composto por dois momentos de precipitação bem delimitados: no primeiro 

momento, iniciado entre 11:00 e 12:00 do dia, foi registrada uma intensidade máxima de 

aproximadamente 17 mm em 15 minutos na estação Tijuca, enquanto, no segundo momento, 

iniciado entre 18:00 e 19:00 do mesmo dia, foi registrada uma intensidade maior, superando os 

30mm  na estação Tijuca.  

 

CONCLUSÕES 

De modo geral, concluiu-se que os fenômenos meteorológicos de escala sinótica exercem 

um impacto significativo na deflagração de eventos de chuva intensa e, consequentemente, na 

detonação de episódios de inundação, enchentes e alagamentos na bacia do Canal do Mangue, na 

Cidade do Rio de Janeiro/RJ. Ademais, percebeu-se que, dentre esses fenômenos sinóticos, os 

sistemas frontais, as zonas de convergência – ZCIT e ZCAS – e os anticiclones semi-estacionários – 

ASAS – são alguns dos principais sistemas produtores de tempo atuantes sobre a América do Sul 

ligados à gênese climática dos EHAs observados na bacia. De modo semelhante, apontam Coelho e 

Nunes (2020) como fenômenos sinóticos importantes na deflagração de eventos de chuva intensa 

sobre a cidade do Rio de Janeiro as zonas de convergência e as frentes frias – com menor destaque 

para os complexos convectivos de mesoescala –, sistemas alimentados muitas vezes pelo 

escoamento proveniente de anticiclones a leste e oeste e do vórtice anticiclônico de altos níveis 

(VCAN) sobre o Nordeste brasileiro. 

Nesse sentido, é imprescindível conhecer a climatologia regional e os tipos de circulação 

atmosférica influentes na região da bacia hidrográfica, inseridos no cenário atual de mudanças 

climáticas globais, para entender a gênese climática dos eventos de chuva intensa associados aos 

eventos hídricos adversos e, com isso, executar uma melhor gestão das águas urbanas e dos 

sistemas de drenagem em grandes cidades.  
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