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RESUMO 

Problemas urbanos como inundações e alagamentos, vêm aumentando nos centros urbanos em virtude do 

aumento populacional, da impermeabilização do solo e de sistemas de drenagem obsoletos. Estudos sobre 

mudanças climáticas no Brasil apontam que a região sul/sudeste do bioma Mata Atlântica terão intensificação de 

precipitação ao longo deste século, o que deixará os centros urbanos mais vulneráveis à inundações e 

alagamentos. Este estudo observou, através da série histórica de precipitação do município de Juiz de Fora, uma 

tendência de aumento na precipitação anual acumulada, com destaque para os meses de março, novembro e 

dezembro. Constatou-se também, através de regressão linear entre a precipitação e a vazão no rio Paraibuna, 

influência significativa da precipitação na vazão a jusante do município. O estudo mostrou o aumento dos 

episódios de inundações e alagamentos com aumento de precipitação, conforme esperado, o que sugere que 

medidas futuras de mitigação devem ser tomadas pelo município para minimizar os impactos à população. 

 

INTRODUÇÃO 

A bacia do rio Paraíba do Sul possui uma área de drenagem de mais de 55.000 km², localizando-se na região 

sudeste e abrangendo os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro (ACSELRAD et al, 2007). Essa 

bacia possui forma alongada, com comprimento cerca de três vezes maior que sua largura máxima, situando-se 

em uma região do país com relevo muito acidentado. Dentre os afluentes mais importantes do rio Paraíba do Sul, 

pela margem esquerda, destacam-se os rios Jaguari, Paraibuna, Pirapetinga, Pomba e Muriaé, e pela margem 

direita, os rios Bananal, Piraí, Piabanha e Dois Rios (MARENGO e ALVES, 2005). 

 Ao longo de sua extensão, estima-se uma população de 5,5 milhões, sendo que cerca de 87% desta reside em 

área urbanas, seguindo um padrão de outras regiões brasileiras, configurando um dos fatores de pressão do 

desmatamento e da poluição hídrica na bacia (ACSELRAD et al, 2007). O crescimento urbano desenfreado e a 

consequente destruição dos ecossistemas estão contribuindo para a redução da resiliência das cidades, deixando-

as mais vulneráveis a diversos problemas que poderão ser acentuados pelas mudanças climáticas, como o 

aumento das ilhas de calor, poluição do ar, inundações e alagamentos (PBMC, 2016). 

O avanço populacional nas áreas urbanas aumenta a impermeabilização da superfície, aumentando o 

escoamento superficial e ampliando eventos de inundações e alagamentos urbanos (TUCCI, 2008). Atualmente, 

os danos causados pelas precipitações são muitas vezes atribuídos apenas a uma manutenção não adequada ou 

sistema de drenagem urbana obsoleto. Outro fator interveniente das inundações e alagamentos são os resíduos 

sólidos mal acondicionados e com destinação final inadequada, contribuindo para obstrução das bocas de lobo, 

galerias e canais pluviais. Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos do Brasil realizado pela ABRELPE em 

2014 (ABRELPE, 2014), 90,8% dos resíduos sólidos urbanos gerados em Minas Gerias são coletados, ou seja, 

9,2% destes resíduos não são coletados e podem estar contribuindo nas enchentes e alagamentos dos municípios 

mineiros. 
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Os riscos aumentam ainda mais na medida em que há intensificação na ocorrência de eventos de forte 

precipitação. Quando os sistemas de drenagem urbana não estão dimensionados para suportar esse contingente, 

pode haver inundações e alagamentos, resultando no bloqueio das vias, podendo ocasionar perdas humanas e 

prejuízos econômicos (PBMC, 2016). Os impactos desses eventos extremos demonstram a vulnerabilidade das 

cidades às mudanças climáticas observadas (ANA, 2017a). 

O município de Juiz de Fora está localizado na Zona da Mata Mineira, região Sudeste do país, e está inserido 

no bioma Mata Atlântica.  Previsões apresentadas no Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC, 2014), 

para a porção Sul/Sudeste do bioma Mata Atlântica, indicam uma intensificação nos padrões de precipitação 

entre 5% a 10%, até 2040. Para o período entre 2041 e 2070, o aumento seria de 15% a 20%, podendo chegar a 

25% a 30% mais chuvoso entre 2071 e 2100.  

Assim, ressalta-se que as mudanças climáticas podem intensificar problemas urbanos já conhecidos, como 

ocorrência de fortes chuvas com pontos de alagamento, inundações e deslizamentos, e a expansão de doenças 

como a dengue, Zika e Chikungunya (PBMC, 2016). Assim, tornam-se extremamente necessários estudos para 

analisar o comportamento pluviométrico e sua relação com o sistema de drenagem urbana dos municípios.  

 

OBJETIVO 

O objetivo principal deste estudo é verificar se há alguma tendência de acréscimo ou decréscimo na 

precipitação do município de Juiz de Fora ao longo de 56 anos. Adicionalmente, avaliar a vulnerabilidade do 

sistema de drenagem do município e analisar a relação entre a precipitação e a vazão do Rio Paraibuna à 

montante e à jusante do município.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O principal corpo hídrico da cidade é o Rio Paraibuna, que possui uma extensão de 150 km dentro do 

município e segue na direção NO-SSE do mesmo (PJF, 2011). O Rio Paraibuna é o principal corpo receptor dos 

efluentes domésticos e industriais da cidade, assim como do escoamento superficial do município.  

 

As vazões do rio Paraibuna à jusante e à montante de Juiz de Fora foram obtidas através da Hidroweb, 

plataforma disponibilizada pela Agência Nacional das Águas (ANA, 2017b), que contém um banco de dados 

com informações coletadas pela rede hidrometeorológica, reunindo dados sobre cotas, vazões, chuvas, 

evaporação, perfil do rio, qualidade da água e sedimentos.   

Foram utilizados neste estudo dados de duas estações hidrometeorológicas do Rio Paraibuna ao redor de Juiz 

de Fora: Estação 58470000 (montante), com dados do período de 01/09/1949 à 30/11/2016 e coordenadas 

geográficas 21°35”38” S, 43°30’17” O; e Estação 58480500 (jusante), com dados do período de 30/09/1975 à 

30/11/2016 e coordenadas geográficas 21°46’42” S, 43°19’31” O. 

Os dados pluviométricos mensais foram obtidos no Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa 

do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2017a) referentes a estação 83692, situada em de Juiz de Fora-

MG, com coordenadas 21°46’11,87” S e 43°21’51,58” O, para o período de 31/01/1961 à 31/12/2016. Ressalta-

se que a estação está localizada no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, a 937 m de altitude 

(INMET, 2017a), superior ao Centro Comercial do município, que se encontra a 678 m de altitude (PJF, 2018). 

 

Dados diários de ocorrência de inundação, enxurrada e alagamento, regionalizados por bairro e região, foram 

obtidos junto à Defesa Civil de Juiz de Fora (comunicação pessoal) para o período de 02/01/1996 à 09/10/2012. 

Já para o período restante, os dados existentes são anuais e apenas de enxurrada e inundação.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A série temporal de precipitação mensal do município de Juiz de Fora é apresentada na Figura 1, para os anos 

de 1961 a 2016. A linha preta representa a precipitação acumulada mensal e, a linha azul, o acumulado anual. 

Observa-se, através das linhas de tendência da cada uma dessas séries, que não há variação significativa para o 

acumulado mensal, porém verifica-se uma tendência de aumento na precipitação anual acumulada. A normal 

climatológica para precipitação acumulada anual na cidade (1961-1990) é de 1597 mm (INMET, 2017b). Há um 
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indicativo de aumento do índice pluviométrico anual do município ao longo dos anos, o que não é percebido na 

série mensal em função da tendência ser diferente cada mês (Tabela 1).  Os anos mais chuvosos no município 

foram 1983, 2008, 1985, 2004 e 1965, com precipitação acumulada de 2367,5 mm, 2134,6 mm, 2101,3 mm, 

2097,3 mm e 1978,3 mm, respectivamente. Os anos mais secos foram 1970, 2014, 1979, 1963 e 1999, com 

precipitação acumulada de 686,1 mm, 906,2 mm, 978,5 mm, 1067,9 mm e 1068,5 mm, respectivamente. 

 

Figura 1- Série Histórica de Precipitação no município de Juiz de Fora. 

 
 

A Tabela 1 apresenta a tendência mensal de aumento da precipitação (+), diminuição (-), ou comportamento 

nulo (0), para a série de 1961 a 2016. Apresenta ainda, para cada mês, a média de dias com precipitação, o 

acumulado médio de precipitação, a normal climatológica e o número de meses com precipitação superior à 

normal climatológica mensal. Percebe-se a uma tendência de aumento de precipitação em meses da estação mais 

chuvosa na cidade, março, novembro e dezembro, e uma diminuição em junho, agosto e outubro, estação mais 

seca. Nota-se também, que os meses que mais ultrapassaram a normal climatológica foram os meses da estação 

chuvosa. O aumento de precipitação na estação chuvosa pode acarretar saturação para o sistema de drenagem 

urbana, intensificando eventos de inundações e alagamentos. No Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas 
(PBMC, 2014) há previsão para o aumento da precipitação para o verão (DJF) e inverno (JJA) para esta região, 

porém, percebe-se pela Tabela 1, que a tendência no inverno em Juiz de Fora é de diminuição da pluviosidade. 

Para avaliar a influência da precipitação na vazão, relacionaram-se as vazões mensais registradas na estação 

do rio Paraibuna a montante e a jusante do município, com a respectiva precipitação mensal. Foi realizada uma 

análise estatística de regressão linear simples, que verifica a relação linear entre duas variáveis: variável 

dependente y, vazão, e a variável independente x, precipitação. Quando essas se relacionam entre si, o p-valor do 

coeficiente é menor que o nível de significância adotado, no caso 0,05.  

A figura 2 e a tabela 2 apresentam a correlação entre a vazão máxima jusante em função da precipitação para 

o período estudado. Há uma forte correlação linear, com R
2
= 0,5899, p-valor de 1,79 x 10

-81
.  Percebe-se a forte 

influência da precipitação na vazão a jusante, resultado esperado e que pode estar relacionado com a presença de 

maiores áreas impermeabilizadas, ocasionando o aumento do escoamento superficial, que é, em grande parte, 

encaminhado para o rio Paraibuna. Porém, ressalta-se ainda que não se pode afirmar que as vazões registradas 

são consequências apenas da precipitação e o do escoamento superficial, e sim, um resultado do escoamento 

superficial, da precipitação incidente sobre o rio, do lançamento de efluentes nesse corpo hídrico ao longo de sua 

extensão, do uso quantitativo ilegal da água, entre outros.  
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Tabela 1- Valores médios mensais para a série temporal de 1961 a 2016. 

Meses 

Média de 

dias com 

precipitação 

Média mensal 

precipitação (mm) 

Normal 

climatológica* – 

1916/1990 (mm) 

Número de meses com 

precipitação superior à 

normal climatológica 

Tendência de 

alteração na 

precipitação mensal 

Janeiro 18 297,8 286,7 27 não 

Fevereiro 12 169,3 181,3 23 - 

Março 14 197,9 186,4 22 + 

Abril 8 79,9 92,5 18 não 

Maio 6 40,9 48,6 14 não 

Junho 4 23,9 31,7 12 - 

Julho 4 17,5 23,2 16 não 

Agosto 4 19,9 22,1 19 - 

Setembro 8 63,4 75,8 15 0 

Outubro 13 128,7 155,2 16 - 

Novembro 16 217,1 216,4 24 + 

Dezembro 19 290,2 277,1 30 + 

Fonte: *INMET, 2017b. 

 

Figura 2 - Vazão máxima à jusante em função da precipitação para o período estudado. 

 

 

Tabela 2 - Regressão Linear das variáveis vazão máxima à jusante e precipitação. 

  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 

95% 

inferiores 

95% 

superiores 

Inferior 

95,0% 

Superior 

95,0% 

Interseção 18,9384763 1,8821508 10,06215 1,97E-21 15,2386067 22,6383460 15,238606 22,638346 

149,4 0,2565456 0,0105541 24,30762 1,79E-81 0,2357987 0,2772926 0,235798   0,277292 

 

O resultado da análise da vazão à montante da cidade de Juiz de Fora em relação à precipitação, está 

apresentado na figura 3 e na tabela 3. Verifica-se que as variáveis precipitação e vazão se relacionam 
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intrinsecamente a montante, pois o p-valor encontrado na análise dos dados da amostra é menor que o valor de 

significância adotado, que foi de 5%.  Entretanto, como esperado, a correlação vazão e precipitação a montante é 

menor em relação à correlação dessas variáveis a jusante. Esse fato pode ser explicado devido a área a montante 

do município ser predominantemente rural, o que implica uma quantidade de áreas impermeabilizadas inferior 

aos grandes centros urbanos, o que possibilita uma maior infiltração das águas precipitadas no solo e 

consequentemente um menor escoamento superficial.  Adicionalmente, o volume de precipitação à montante do 

município poderá ser diferente do volume precipitado na estação meteorológica de Juiz de Fora. E, ainda, parte 

do volume precitado na área de influência da estação 58470000 poderá ser armazenado na Represa de Chapéu 

D’Uvas.  

  

Figura 3 - Vazão máxima à montante em função da precipitação para o período estudado. 

 

 

Tabela 3-  Regressão linear das variáveis vazão máxima à montante e precipitação. 

  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 

95% 

inferiores 

95% 

superiores 

Inferior 

95,0% 

Superior 

95,0% 

Interseção 8,1979081  0,4913211 16,68544 4,49935E-48  7,2320853 9,1637309  7,232085 9,163730 

149,4 0,0310220  0,0027550 11,25999 8,25165E-26  0,0256062 0,0364379  0,025606 0,036437 

          

Observando-se os dados de inundações e alagamentos a partir de 1997, fornecidos pela Defesa Civil de Juiz 

de Fora (comunicação pessoal), e da precipitação anual acumulada na cidade (INMET, 2017a), nota-se uma 

correlação direta entre as variáveis de 1997 a 2007 (Figura 4); a partir de 2008 isso não é mais percebido. De 

acordo com a própria Defesa Civil de Juiz de Fora, esses dados podem não retratar fielmente a realidade do 

município, pois os eventos são contabilizados mediante Boletim de Ocorrência. A Defesa Civil, apesar de notar a 

ocorrência de eventos extremos na cidade, percebe que os cidadãos vêm fazendo menos registros ao longo dos 

últimos anos. 

De acordo com o diagnóstico apresentado no Plano de Saneamento de Juiz de Fora (PJF, 2014), o município 

possui uma topografia movimentada e elevados índices pluviométricos, dificultando a estruturação da drenagem 

e ampliando as áreas de risco. Destaca-se que Juiz de Fora não possui um sistema de drenagem estruturado, 

ficando a cargo da Secretaria de Obras os serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, mesmo não 

possuindo um setor específico para tratar as amiúdes e problemáticas referentes a este tema, além de não possuir 

recursos próprios destinados ao assunto. O Plano ressalta ainda a existência de imensuráveis sistemas mistos e 

ligações clandestinas, ou subdimensionadas, escoando águas pluviais, servidas e esgotos; a disposição irregular 

de resíduos, ocasionando obstrução de canais e bocas de lobo; a deficiência de limpeza e manutenção das bocas 

de lobos, ocasionando o entupimento; a ausência de uma política municipal consolidada direcionada a gestão da 

drenagem urbana; e mapeamento precário das redes de águas pluviais e esgotos, dentre outros problemas. 
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Figura 4 – Série temporal de precipitação acumulada anual e de inundações e enxurradas em Juiz de Fora. 

 

 

CONCLUSÕES 

Verificou-se uma tendência no aumento da precipitação acumulada anual, assim como para os meses de 

março, novembro e dezembro em Juiz de Fora. A vazão está diretamente correlacionada com a precipitação, 

portanto, espera-se um aumento da vazão do rio Paraibuna à jusante do município de Juiz de Fora. Se essa 

tendência se confirmar, poderão surgir efeitos negativos no sistema de drenagem urbana de Juiz de Fora, 

ocasionando um aumento de alagamentos e inundações, visto que o sistema de drenagem do município está 

ineficaz, ultrapassado e desatualizado. 

Por fim, ressalta-se que deve haver uma maior divulgação sobre a necessidade do registro do Boletim de 

Ocorrência de alagamentos e enxurradas junto à Defesa Civil por parte da população. Assim, com os eventos 

devidamente identificados, ações futuras podem ser tomadas por parte do município no sentido de mitigar os 

danos causados à população. 
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